
Fühlmemo
Touch memo game
Mémo tactile
Memo táctil
Voelmemo
Følememo
Gioco di memoria tattile
Jogo de memória táctil
Gra dotykowa memo
Память на ощупь



�  Jogo de memória táctil 

O jogo de memória táctil é um jogo para um a quatro jo-
gadores.

O jogo é adequado para crianças a partir dos três anos e esti-
mula a capacidade motora e sensorial, o tato e a atribuição 
de figuras.

Dezasseis figuras diferentes constituem a base deste jogo de 
memória táctil de formas.
A cada figura está atribuída uma moldura, para a qual cada 
jogador deve identificar a respetiva figura dentro de um saco 
de algodão, através do toque.

O jogo é composto por:
16 molduras (cor natural)
16 figuras (a cores)
1 saco de algodão

Objetivo do jogo
Encontra no saco de algodão a figura certa para a respeti-
va moldura. O vencedor da ronda é quem tiver completado o 
maior número de molduras.

Preparação do jogo
O saco de algodão contém as figuras coloridas. As molduras 
são novamente misturadas com força sobre a mesa e uni-
formemente distribuídas por todos os jogadores.



As regras
O jogador mais novo pode começar a procurar uma figura 
no saco de algodão, que corresponda a uma das suas mol-
duras. Primeiro, podes apalpar minuciosamente a moldura e 
tentar gravar a forma na tua memória. 

Se tiveres encontrado a figura cor-
respondente, por exemplo, um au-
tomóvel, coloca-a na moldura do 
automóvel. Se tiveres reparado 
bem na forma do automóvel, vais  
conseguir fazê-lo num instante.

Como é óbvio, não vale fazer batota. O conteúdo do saco de 
algodão permanece oculto ao teu olhar.
Se tiveres sido bem-sucedido, é novamente a tua vez. 
Se a figura que encontraste não corresponder à moldura, vol-
ta a colocá-la no saco de algodão e é agora a vez do jogador 
seguinte procurar uma figura. 
Se fores o primeiro a completar correta e totalmente as tuas 
figuras, és o vencedor.

Esperamos que se divirtam e que tenham um bom sentido de 
tato!

Variantes de jogo
As molduras são colocadas no saco de algodão e as figuras 
coloridas colocadas a descoberto. Agora, tens de encontrar 
no saco de algodão as molduras certas para as tuas figuras. 
Esta variante é particularmente adequada para jogadores um 
pouco mais experientes.




