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Atividade – CAÇA AO TESOURO DE 
MEMÓRIA

Sessão 7 – IMPRINT+ Curso de formação



Imprinting an ecological compensation reasoning on society by means of young citizens

Atividade: Caça ao Tesouro de Memória

Metas de aprendizagem: Para estimular um grupo antes de uma lição mais focada. 
Envolver os alunos na exploração de um recurso natural local. Investigar plantas e 
paisagens locais.

Informações gerais: Identificação de diferentes espécies e reconhecimento dos 
mesmos objetos numa área é uma competência-chave para estudos ecológicos, mas 
também para qualquer atividade ao ar livre. Como a identificação de trilhas, sinais, 
alimentos comestíveis e plantas.

Conhecimento prévio necessário (Para o facilitador): O facilitador deve estar 
confortável com as plantas e animais locais na área.

Duração: 15 minutos

Organização: Vai precisar de uma área natural ao ar livre para realizar esta atividade.

Material de Suporte: Alguns objetos naturais ao redor da área (10/15), um lenço.
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Instruções:

O jogo: 
Encontrar 10/15 itens naturais na área que está a estudar. Coloque-os no chão numa folha 
branca ou fundo branco para ser mais fácil para ver o que eles são. Coloque o lenço sobre eles 
e divida os alunos em grupos. Permitir que um membro de cada grupo veja os itens. Dê 30 
segundos - 1 minuto para ele olhar para os itens e tentar memorizá-los.

O jogo começa: 
Assim que eles retornam ao grupo, eles podem começar a procurar juntos. O participante que 
olhou para os itens deve tentar dizer-lhes tudo o que se consegue lembrar, para que eles 
possam trabalhar juntos para encontrá-los todos. Ganha a equipa com maior número de itens 
encontrados (caso queira que a atividade seja competitiva).

Discussão: 
Também pode usar esta oportunidade para identificar os itens e discuti-los em relação ao 
habitat específico - isso poderia levar a outra atividade, como uma pesquisa de habitat.
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