
ACTIVIDADE
Portugal nas Alturas - Serra de Monchique

JOGO DE MEMÓRIA – ONDE ESTÁ?

Com esta atividade “ONDE ESTÁ?” vais poder passar momentos muito divertidos, em casa
com os teus familiares, ou na escola com os teus colegas e amigos.

O que pretendemos é que possas treinar a tua observação e concentração de forma a
solidificar o nome de todas as espécies da flora e da fauna que aprendeste sobre a Serra de
Monchique.

Como jogar:

- Dispõe todas as cartas na mesa com as imagens voltadas para ti;

- Nas cartas vais encontrar as imagens com as respetivas espécies de flora e fauna
predominantes na Serra de Monchique – 6 espécies da flora e 6 espécies da fauna;

- Estabelece um limite de tempo para que possas observar todas as cartas, por exemplo 2
minutos e memoriza-as;

- Tenta encontrar o par da primeira carta que escolheste – se acertares no par, ganhas 5
pontos. Se não encontrares o par, passas ao jogador seguinte e assim sucessivamente;

- Quando conseguires encontrar todos os pares das espécies representadas, podes somar os
pontos e os pares, ganha o jogador que tiver conseguido o maior número de pontos e com a
melhor memória! Diverte-te!
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O que pretendemos é que treines a tua capacidade de observação e concentração. Para 
além disso, queremos que fiques a saber na ponta da língua o nome de muitas espécies de 
fauna e flora que habitam na Serra de Monchique.

- Dispõe todas as cartas na mesa com as imagens voltadas para ti;

- Nas cartas vais encontrar as imagens com as respetivas espécies de flora e fauna pre-
dominantes na Serra de Monchique – ao todo, 6 cartas de flora e 6 cartas de fauna;

- Estabelece um limite de tempo para que possas observar todas as cartas. Por exemplo: 2 
minutos e memoriza-as;

- Depois, coloca-as na mesa viradas para baixo, de forma a que não consigas ver onde se 
encontra cada carta."

- Quando conseguires encontrar todos os pares das espécies representadas, podes somar 
os pontos (por cada par que encontraste, ganhas 1 ponto). O vencedor é o jogador que 
tiver conseguido o maior número de pares e que, por isso, tem uma melhor memória. 
Diverte-te!
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