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ROTEIRO PEDAGÓGICO

JOGO DA
MEMÓRIA DA

CIDADE 



CONTEÚDO:

APRESENTAÇÃO: 

O jogo é composto por 10 pares de

cartas formados por fotografias

antigas e atuais de instituições e

lugares públicos de Marechal Cândido

Rondon.

As mudanças na paisagem e na

estrutura local realizadas pelas

inovações tecnológicas e pelas

necessidades da população rondonense.



O QUE VAMOS APRENDER COM
ESTE JOGO?

Observar
as mudanças nas paisagens e nas

construções da cidade; 
 

Compreender
as funções destas instituições e das

pessoas que trabalham nelas;
 

Analisar
nas fotografias as transformações

tecnológicas ocorridas neste período, a
partir da própria qualidade das fotos ou

das características presentes nas
imagens;

 



POSSIBILIDADES
DE APRENDIZAGEM:

O professor pode usar as cartas para
desenvolver determinados temas, pedindo
para que cada grupo de alunos escolha

um par de cartas e análise o que
conseguem ver em cada uma delas. Por

meio do seguinte roteiro:
 
 



POSSIBILIDADES
DE APRENDIZAGEM:

Vocês já viram estes lugares pela
cidade?

 
Quais são as diferenças entre as

cartas? As casas ou construções estão
diferentes?

 
Como está a paisagem? Tem mais

árvores? E as ruas? 
 

Por que algumas cartas estão em
preto e branco?

 
Há pessoas nas imagens? Quem são

essas pessoas? Quais são suas
profissões?

 



POSSIBILIDADES
DE APRENDIZAGEM:

O jogo fornece para o professor temas
para serem trabalhados com maior

profundidade. É possível compreender
a história local analisando o

funcionamento destas instituições e
lugares, dando ênfase à função social,
política, educacional e arquitetônica.

      
As cartas retratando a Prefeitura, o
Fórum e a Câmara Municipal, podem ser
usadas como fonte para a explicação
dos três poderes públicos, o Executivo,

o Legislativo e o Judiciário;
 



POSSIBILIDADES
DE APRENDIZAGEM:

As cartas retratando a loja
Pernambucanas

e a Sapataria podem ser usadas como
tema econômico, expondo e analisando o

crescimento do comércio local;
      

As cartas representando a
Universidade e a Escola podem ser

analisadas e questionadas sobre qual a
função social das instituições de ensino
e como devemos defender o direito a

educação, quais são os direitos
educacionais? Por que é importante ter

uma universidade na cidade?



POSSIBILIDADES
DE APRENDIZAGEM:

  
A carta que representa a Avenida Rio
Grande do Sul, pode ser questionada de
acordo com as mudanças arquitetônicas;

       
A carta que representa a Praça pode
ser questionada pela sua função social.
O professor pode perguntar aos alunos
se eles frequentam praças públicas, se

é um ambiente familiar ou se este
lugar é ponto de encontro para reunir

os amigos;



POSSIBILIDADES
DE APRENDIZAGEM:

 O/a professor (a) pode utilizar o jogo
de diversas maneiras no processo de

ensino-aprendizagem, como por exemplo:
       

Iniciar o conteúdo sobre a história de
Marechal Cândido Rondon a partir da

aplicação do jogo;
      

Elaborar outras atividades que
complementam o jogo, como por exemplo,

pedir para os alunos produzirem um
parágrafo a partir do roteiro anexado

abaixo; 
       

Estudar e analisar com a turma cada
par de cartas explorando a história da

instituição ou do lugar;
 



APLICAÇÃO DO JOGO:

Passo I: 
 

Dividir a turma em quatro grupos de
aproximadamente 4 a 5 crianças;

 
Passo II: 

 
Distribuir um jogo da memória para cada

grupo;
 

Passo III:
 

Os alunos devem formar os pares de
acordo com as legendas das cartas;

 


