
Encontre  
vídeos com  

mais ideias no  
site

O jogo a Nossa Cidade convida as crianças a explorar o mundo à sua volta e descobrir  
o que significa fazer parte de uma comunidade. Os cartões com sugestões de cenários são 
projetados para inspirar ilimitadas possibilidades de cenários e as ideias abaixo incentivam 
as crianças a explorar diferentes maneiras de usar o jogo.

* Use o jogo para fazer jogos de 
representação. Fale para as crianças 
montarem locais que algumas pessoas  
não gostam de ir (por ex. consultório  
médico, salão de beleza ou barbearia) e 
converse sobre isso com elas. Fale para 
elas usarem os bonecos para encenar as 
situações desagradáveis nesses cenários 
e, em seguida, peça sugestões sobre como 
essas experiências poderiam ser mais 
agradáveis.

* Use o jogo para ensinar os valores da 
comunidade. Explique que algumas cidades 
têm marcos históricos, tais como estátuas, 
fontes ou prédios especiais para que as 
pessoas se lembrem de eventos, valores  
e personalidades históricas importantes. 
Converse com as crianças sobre os valores 
que elas consideram importantes, e peça  
para elas construírem um monumento na 
cidade que represente esses valores.

* Use o jogo para ensinar o conceito de 
comunidade. Faça perguntas sobre áreas 
específicas de uma cidade. Incentive as 
crianças a falar sobre diferentes lugares e 
sobre as pessoas que trabalham e visitam 
esses locais. Fale para elas montarem essas 
áreas e usarem os bonecos para encenar 
várias funções.

* Use o jogo para solucionar problemas. 
Entregue os cartões com sugestões de 
cenários para as crianças. Descreva uma 
situação e fale para elas levantarem o cartão, 
se acharem que ele mostra uma solução. Por 
exemplo, diga que um objeto está quebrado 
e fale para as crianças apontarem os locais 
onde o objeto é consertado. As crianças 
também podem montar esses locais.

* Use o conjunto para explorar a colaboração 
e o conceito de partes de um todo. Fale sobre 
as diferentes salas ou partes de um edifício 
ou lugar. Por exemplo, um parque tem várias 
áreas: um playground, mesas de piquenique  
e banheiros. Peça para as crianças construírem 
áreas diferentes e, em seguida, coloque as 
áreas juntas para formar um todo. 

5 ideias:

Principais valores de aprendizagem
- Percepção dos relacionamentos- Jogos de representação- Funções e responsabilidades 

Dica para o professor:
Os oito cartões com sugestões de cenários 

podem ser usados para criar oito modelos 

diferentes ao mesmo tempo. As crianças 

podem escolher o lado do cartão que querem 

usar. Os modelos nos dois lados lados de cada 

cartão usam praticamente os mesmos blocos. 

Vocabulário para 
as crianças:
• comunidade
• responsabilidade
• função

• clínica veterinária
• oficina mecânica
• hospital

Dica
Plastifique os cartões  
com sugestões de 
cenários para maior 
durabilidade.

45021 Nossa Cidade
Idade: 3-5 anos
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