
Conteúdos educativos

051 Em que lugar da cidade é que trabalho?
Conhecer e identificar as profissões e o seu local de trabalho

Introdução sessão
Entregue o brinquedo da Miniland e deixe jogar livremente. Fale sobre os diferentes ofícios que o
brinquedo inclui (bombeiro, polícia, etc.), a que é que se dedicam, que veículos utilizam e em que lugar
é que trabalham.

Jogo digital
No fim, jogue o jogo digital para reforçar conteúdos. O jogo 
consiste em levar os 6 personagens ao seu local de trabalho. 
Quando se clica play, começa-se a percorrer a cidade, passando 
por diferentes lugares. Ao passar pelo local de trabalho, clique no 
stop para parar. Se o lugar onde o veículo parar for o correto (por 
exemplo: médico-hospital), aparecerá uma face sorridente em 
cor verde. Caso se engane, aparecerá uma face em cor vermelha e 
poderá voltar a tentar. Poderá alterar a velocidade fazendo subir a 
alavanca (menos velocidade) ou fazendo descer a alavanca 
(mais velocidade).

Jogo com produto Miniland

Temática
Profissões

Idadi
18 meses - 5 anos

Material Miniland compatível

Ref. 32340 - Job Blocks
Ref. 32351 Super Blocks Hospital
Ref. 32352 Super Blocks Fire Station
Ref. 32353 Super Blocks Police Station

Imprima as lâminas e recorte os 12 cartões. Fale sobre cada um 
dos cartões e a sua correspondência (exemplo 
bombeiro-incêndio). Coloque os cartões de face para baixo   
jogue emparelhando o veículo com o lugar da cidade onde efetua 
o seu trabalho. Quando encontrar um par, construa o personagem
com Job Blocks, e conte uma pequena história sobre ele.
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Educação Mul�língue

Vocabulário relacionado com as profissões

·

·

Linguagem

Vocabulário relacionado com a roupa das
profissões e os locais de trabalho.
Expressão verbal

· Conhecimento e interesse pelas diferentes profissões e
pelas tarefas que desempenham.

Conhecimento social

Uso do ambiente digital.

TIC

minilandteachandplay.com


