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Inspirado no jogo TimeLine, o Núcleo Educativo do Museu da Imigração criou “Linha do 
Tempo”, uma proposta educativa que trabalha fatos históricos e os objetos do nosso 
acervo museológico. Que tal reunir toda a família e testar os seus conhecimentos 
gerais?

1) Antes de imprimir este arquivo, repare que as cartas apresentam fatos históricos e 
estão dispostas lado a lado com seus respectivos versos. Se preferir, sugerimos que 
você imprima seis páginas em uma, assim você economiza na quantidade de folhas 
impressas. Recorte todas as imagens, dobre-as ao meio, de acordo com o desenho da 
carta, e cole as faces em branco, garantindo, assim, que todo fato histórico obtenha sua 
datação no verso.

2) Sempre que iniciar uma jogada, embaralhe as cartas com cuidado. O jogo deve ser 
realizado sobre uma superfície (mesa ou chão), garantindo que o lado datado 
permaneça sempre oculto, voltado para baixo. Não é um problema que os/as 
jogadores/as possam ver os fatos históricos estampados nas cartas dos/as 
adversários/as: apenas a visualização da data compromete o desenvolvimento do jogo.

3) Para começar, todos/as os/as jogadores/as recebem o mesmo número de cartas. A 
quantidade pode ser combinada entre os/as participantes/as, que também devem 
decidir, na sorte, quem iniciará a rodada.

4) Uma carta aleatória deve ser posicionada no centro da mesa/chão, dando início à 
construção de uma linha do tempo.

5) Em seguida, o/a primeiro/a jogador/a faz seu descarte antes ou depois da carta que 
está na mesa, procurando desvendar a sequência cronológica correta dos fatos 
históricos.

6) A rodada segue com os/as outros/as participantes/as realizando seus descartes da 
mesma maneira, abrindo-se espaço entre as cartas para incluir uma nova.

7) A quantidade de rodadas do jogo irá depender da quantidade de cartas distribuídas.

8) Ao fimde cada rodada, o grupo poderá revelar a resposta que encontra-se no verso 
das cartas. Cada acerto converte-se em um ponto e vence a partida quem conquistar a 
maior pontuação.
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