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O Museu Paranaense (MUPA) disponibilizou um jogo da memória para download com palavras
indígenas para que toda a família possa aprender brincando neste período em que o museu está
fechado para visitação. Palavras como abacaxi, capivara, jiboia e arara têm origem indígena e estão
presentes no jogo.

É possível baixar o arquivo e imprimir em casa. A brincadeira já começa na hora de preparar o jogo
O Museu Paranaense (MUPA) disponibilizou um jogo da memória para download com palavras
indígenas para que toda a família possa aprender brincando neste período em que o museu está
fechado para visitação. Palavras como abacaxi, capivara, jiboia e arara têm origem indígena e estão
presentes no jogo. Quem quiser baixar o arquivo e imprimir em casa, CLIQUE AQUI.
O jogo da memória com palavras indígenas foi utilizado pelo Departamento Educativo no início do
ano, nas atividades da programação de férias do MUPA, que focou nos povos originários do Paraná,
com visitas mediadas às exposições relacionadas aos povos indígenas, contação de histórias e
brincadeiras de origem ameríndia. O jogo fazia parte dessas atividades e agora está disponível para
todos que queiram aprender um pouco mais do vocabulário indígena presente em nosso dia a dia.

Jogo da memória com palavras de origem indígena estão disponíveis para download. Foto Ingrid
Schmaedecke/MUPA
PASSO A PASSO - O arquivo está dividido em quatro folhas para impressão no formato pdf, que
devem ser impressas duas vezes cada para formar os pares. Acompanha também um arquivo de
instruções de como preparar o jogo, uma forma de já iniciar a brincadeira no momento da
confecção. Se a impressora não for colorida, dá para imprimir em escala de cinza e fazer do colorir
parte da brincadeira. E para quem não tem impressora em casa, não precisa ficar de fora: pode
acessar os arquivos para conhecer as palavras e se arriscar em desenhar os animais, frutas e
plantas em pedaços de papel. Tudo pode ser divertido, interativo e muito educativo.
O MUPA está preparando novos materiais para disponibilizar de forma online para o público
durante este período de distanciamento social, em que muitas pessoas estão em casa. O conteúdo
será disponibilizado em breve no site e redes sociais.
DECRETO ESTADUAL - O Museu Paranaense está temporariamente fechado para o público
atendendo ao decreto estadual nº 4.230, que determina o fechamento dos espaços culturais do
Governo do Paraná - museus, bibliotecas, teatros - e suspende os eventos artísticos e culturais a
partir do dia 17 de março de 2020. A medida visa conter a propagação do novo coronavírus e está
entre as ações tomadas pelo Governo do Paraná para o enfrentamento ao COVID-19.
SERVIÇO
http://www.museuparanaense.pr.gov.br
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Jogo da memória com palavras de origem indígena
Arquivo para download e passo a passo da montagem: CLIQUE AQUI
Máscara Tapirapé para colorir: CLIQUE AQUI

http://www.museuparanaense.pr.gov.br
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