Jogo da Memória
ANTES DO JOGO:
- Peça a ajuda de um adulto para imprimir as cartinhas na sua
casa e recortar nas linhas pontilhadas;

COMO JOGAR?
De duas pessoas:
1- Misturar e distribuir as cartas sobre uma mesa,
com os desenhos virados para baixo;
2 - Definir qual participante começará o jogo (sugestão: par ou ímpar);
3 - Cada jogador deve virar duas cartas, buscando um par igual;
4 - Se o jogador consegue encontrar o par com o mesmo nome,
tem direito a jogar outra vez ou tentar outro par;
5 - No caso do jogador virar duas cartas e ver que os seus nomes
não coincidiram, é a vez de passar a jogada para o outro;
6 - As cartas que formarem par devem ser retiradas
do jogo e conta como ponto para o participante;

Turmalina

7 - Ganha o jogo o participante que reunir mais pares
de cartas (mineral bruto + gema).
Jogando sozinho:

1 - Misturar e distribuir as cartas sobre uma mesa,
com os desenhos virados para baixo;
2 - Incentivar o participante a encontrar os pares (mineral bruto +
gema), virando uma carta de cada vez;

3 - As cartas que formarem par devem ser retiradas do jogo;
4 - O jogo termina quando todos os pares foram formados.

CURIOSIDADE: O QUE SÃO GEMAS?
As gemas são minerais gemológicos que compreendem as
pedras preciosas - diamantes, esmeraldas e rubis - e as pedras
coradas - água-marinha, topázio, turmalina e muitas outras.
Pedras coradas e preciosas destacam-se por sua dureza de
abrasão, suas cores e transparência. As primeiras notícias de
gemas no Brasil datam do século XVIII, quando foram achados diamantes e esmeraldas nos sertões de Minas. A procura
das tão sonhadas pedras preciosas levou os colonizadores às
pedras coradas, porém, durante muito tempo, diamantes e
esmeraldas ofuscaram outras variedades de pedras de menor
valor monetário. Hoje, Minas Gerais abriga o principal pólo de
pedras coradas do Brasil e é o maior produtor de turmalinas
do mundo. O Circuito Turístico das Pedras Preciosas, composto pelos municípios de Água Boa, Caraí, Carlos Chagas,
Itambacuri, Nanuque, Poté, Teófilo Otoni, Padre Paraíso e Minas Novas, é responsável por cerca de 70% do valor exportado pelo país. As gemas, que há milhares de anos adornam
mulheres e homens, também são objetos de colecionadores e
estão presentes nas indústrias eletroeletrônicas.
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