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CONTEÚDO: 
Jogo composto por 60 fichas: 12 fichas de profissões + 48 fichas para relacionar com as 

profissões (4 fichas por profissão).  

IDADE RECOMENDADA:  
Dos 3 aos 8 anos.  

CARACTERÍSTICAS PSICOPEDAGÓGICAS: 
Jogo de associação para aprender a relacionar as profissões com o vestuário e as 

ferramentas de trabalho próprios de cada profissão. O conteúdo didáctico deste material 

baseia-se na ASSOCIAÇÃO LÓGICA. As personagens representadas nas fotografias podem 

ser facilmente diferenciadas entre si, tanto pelos diferentes vestuários como pelos objectos 

que portam, fáceis de identificar e de denominar para a criança, bem como de determinar a 

sua utilidade. É um excelente meio para o DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM, a 

AMPLIAÇÃO DO VOCABULÁRIO e a utilização dos VERBOS correspondentes às acções 

representadas nas imagens. 

OBJETIVOS DIDÁTICOS: 
- Ampliar o conhecimento sobre as profissões. 

- Melhorar as habilidades de identificação, diferenciação e classificação. 

- Desenvolvimento e implementação do vocabulário básico. 

- Desenvolvimento da observação, tanto dos objectos e das suas características como 

também das suas funções. 

- Aprender a emitir suposições e explicações de possíveis relações entre os objectos. 

- Melhorar  a coordenação psicomotora ao manipular as fichas e uni-las 

correctamente. 

 

SISTEMA DE JOGO E RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO 
- Podem jogar até 12 CRIANÇAS.  

- Possui um SISTEMA AUTOCORRECTOR no verso. Permite à criança manipular 

livremente as fichas e efectuar a correcção para verificar se colocou as fotografias 
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correctamente. 

- É recomendável começar familiarizando-se com cada uma das imagens das fichas e, 

mais tarde, realizar algumas associações e agrupamentos guiados pelo professor a 

título de exemplo. 

(1) Distribuir as fichas-profissão (as fichas rectangulares com personagens que 
representam diferentes profissões) entre os alunos (uma ou mais fichas-

profissão por aluno) e colocar as fichas quadradas voltadas para cima no 

centro da mesa. 

(2) A partir das fichas-profissão, a criança deve identificar e agrupar as 4 
fichas com imagens de elementos correspondentes a essa profissão. 

- Os agrupamentos podem ser realizados de duas formas: 

o Se a imagem das fichas-profissão estiver na vertical: colocar duas 

fichas em cada lado, uma em cima da outra, como se indica no 

cartão do produto. 

o Se a imagem das fichas-profissão estiver na horizontal: colocar duas 

fichas em cima da ficha-profissão, uma ao lado da outra, e duas 

fichas debaixo, uma ao lado da outra. 

(3) Virar as fichas para verificar, no verso,  se a associação foi realizada 
correctamente. Se todas as figuras que aparecem no verso das 5 fichas 

coincidirem, a associação é correcta. 

- Para facilitar o jogo, as fichas podem ser divididas em vários grupos, consoante a cor 

do fundo das fotografias: cor-de-rosa, azul, amarelo e verde. Deste modo, podemos 

formar vários grupos para trabalhar em mesas diferentes na sala de aula. (Atenção 

ao fazer a separação por fundos: algumas fichas conservam o fundo real da 

fotografia para conferir um maior realismo) 

 

 


