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Apresentação

Neste Jogo Educativo você poderá se divertir
e conhecer um local muito importante que
fica na capital de Minas, o Mercado Central.

O jogo foi desenvolvido por graduandas do
curso de Pedagogia da Faculdade de
Educação da Universidade do Estado de
Minas Gerais na disciplina integrada de
Ciências da Natureza e Geo-História do
quarto núcleo formativo.

Boa diversão!



REGRAS DO 
JOGO DO 

MERCADO 
CENTRAL

O jogo pode conter até 5 jogadores com
idade a partir dos 9 anos.

Objetivo: o objetivo principal do jogo é
encontrar a saída do Mercado Central, seja
ela qual for, exceto pelo estacionamento.

Preparação: cada jogador começa o jogo
com três tickets de desconto, sendo um de
10%, um de 20% e um de 30%. Começam o
jogo, também, com 100 reais cada, em
notas variadas (ex.: 1 nota de R$ 50,00, 1
de R$ 20,00, 1 de R$ 10,00, 2 de R$ 5,00 e
5 notas de R$ 2,00).



REGRAS DO 
JOGO DO 

MERCADO 
CENTRAL

O Jogo
O jogo se passa dentro do Mercado Central, localizado na
cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. O jogo se inicia na
casa de número 1, no centro do tabuleiro - local onde se
encontra a caixa d’água do Mercado Central - nessa
primeira etapa, todos os jogadores jogam o dado e rodam a
roleta após a leitura da primeira carta. O objetivo do jogo
passa a ser, então, encontrar a saída do Mercado, podendo
o jogador escolher qualquer uma delas, exceto a saída do
estacionamento. O dado indica quantas casas cada jogador
deve andar, já a roleta indica a direção a qual o jogador
deve seguir. A roleta deve ser girada sempre que o jogador
passar por uma casa com setas, mesmo que ele não pare
necessariamente nela. As casas numeradas indicam locais
específicos do Mercado Central; o jogador que parar em
alguma dessas casas deve ler a respectiva carta –
correspondente ao número da casa – e seguir o comando
que ela contém. Algumas cartas indicam a compra de
produtos do Mercado, para tanto, os jogadores terão de
usar as cédulas de dinheiro do jogo. É permitido que os
jogadores troquem o dinheiro entre si, para que possam
realizar as compras necessárias. Caso o dinheiro de um dos
jogadores acabe antes de completar o jogo, este deverá
andar uma casa a menos do que o que tirou no dado.

Vence o jogador que conseguir sair primeiro do Mercado. 



COMPONENTES DO JOGO

• 1 tabuleiro

• 1 roleta de rosa dos ventos

• 1 dado

• 5 carrinhos de compras

• 66 cédulas de dinheiro de brinquedo,

• 16 cartas de locais do Mercado Central 

• 5 tickets de 10% de desconto

• 5 tickets de 20% de desconto

• 5 tickets de 30% de desconto
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CÉDULAS DE DINHEIRO DE BRINQUEDO 

Fonte: Banco Central do Brasil. Disponível em:  https://www.bcb.gov.br/cedulasemoedas/cedulasemitidas
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Fonte: Banco Central do Brasil. Disponível em:  https://www.bcb.gov.br/cedulasemoedas/cedulasemitidas



Bem-vindos e 

bem-vindas ao 

Mercado 

Central!

O Mercado Central foi fundado em 1929,

pelo então prefeito de Belo Horizonte,

Cristiano Machado. O principal propósito

de sua criação foi ser o centro de

abastecimento da cidade, o que atrairia

novos moradores. A caixa d'água do

Mercado fica no centro do

estabelecimento, com capacidade para

mais de 50mil Litros de água, abastece o

mercado inteiro. É a única construção

que permanece desde o Mercado

Municipal.

Vamos às compras? Pegue sua 

carteira e bom passeio!
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3 4

O Mercado Central recebe mais de 50

mil pessoas por dia em dias de semana,

e, no final de semana, chega até a 60 ou

70 mil pessoas no mercado. Durante o

mês, tem-se a estimativa de

aproximadamente 1 milhão e 300 mil

pessoas para visitar o Mercado, incluindo

estrangeiros.

Corredor lotado, tá difícil de andar! 

Ande uma casa a menos do que tirou 

no dado.

Muitos 

visitantes!

O queijo é típico!

O queijo é um dos produtos mais

procurados. São vendidas mensalmente

cerca de 350 toneladas de queijo. A

maioria das lojas do Mercado são

queijarias, sendo mais de 54 lojas.

Você não vai deixar passar a 

oportunidade! Compre um quilo de 

queijo Minas por R$20,00.

Uma das lojas mais antigas do Mercado,

mais de 65 anos. O dono se aposentou

há pouco tempo, trabalhava na loja com

mais de 90 anos de idade, então a

passou para a neta.

Leve uma lembrança do Mercado e 

compre um berrante por R$72,00

Rei do Berrante

CARTAS COM LOCAIS



Os banheiros cobram 1 real por pessoa

para uso para fazer a manutenção dos

banheiros. Do lado, tem o almoxarifado

que é dos serviços gerais do mercado,

guardam produtos, uniformes dos

funcionários do Mercado. Tem a central

de segurança, achados e perdidos,

câmeras, etc. Parceria com a PM para

grande segurança.

Você e sua família precisaram ir ao 

banheiro. Pague R$5,00!
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Dona Hana (Hana Ahmad) foi uma das

primeiras mulheres que trouxe a comida

árabe para Belo Horizonte. Seu Empório

no Mercado Central está em

funcionamento desde 1987 e é

especializado em pão árabe, kibe, doces

árabes, produtos árabes importados e

comida árabe pronta.

Aproveite e compre um lanche para 

mais tarde! Pague R$12,00 para a 

Dona Hana.

.

Estacionamento do Mercado

Estacionamento do Mercado tem a capela

de Nossa Senhora de Fátima, onde

acontecem missas todo domingo, às 7h da

manhã. Recentemente, nno

estacionamento, foi criado o espaço Kids

do Mercado, mas este é terceirizado.

"Mercado Kids".

Contudo, você veio de ônibus dessa 

vez. Ande 2 casas e siga seu passeio.

Padaria inaugurada recentemente, em

2016, tem a proposta de oferecer

produtos artesanais de fermentação

lenta, fazendo seus pães de acordo com

a cultura francesa.

Aproveite a manhã que os pães estão 

bem quentinhos e compre de um  pão 

de pesto e gorgonzola com nozes por 

R$14,00.

Padaria Du Pain

CARTAS COM LOCAIS

Banheiros

Empório 

Árabe 

D’Hana



O Bar da Lora fica em uma das esquinas

mais movimentadas do Mercado.

O Mercado tem um prato típico que é o

fígado acebolado com jiló; as pessoas o

comem nos bares até mesmo de pé,

apoiadas nos balcões, tomando cerveja.

Com toda essa qualidade, você não 

resistiu e acabou ficando para um tira-

gosto. Fique uma vez sem jogar.

9 10

11 12

Apesar de atualmente ser bastante

comum encontrar uma Drogaria Araújo

em Belo Horizonte, esta é especial. Foi

uma das primeiras Araújo de BH,

inaugurada em 1932. Ela já estava ali

quando o Mercado era chamado de

Mercado Municipal, não era coberto,

tinha chão de terra batida e era público.

Em 1964 o mercado foi leiloado e

comprado pelos próprios lojistas, sendo

uma propriedade privada atualmente.

Avance uma casa.

Loja dos 
Animais

No Mercado Central são vendidos

diversos tipos de animais, por exemplo

aves ornamentais, galináceos, pets,

coelhos e outros roedores e peixes

ornamentais, todos da fauna internacional

(exóticos). Há alguns anos, ativistas

entraram na justiça para fechar as lojas de

venda de animais, mas o processo ainda

está sendo julgado e as lojas sempre

funcionaram normalmente desde que o

Mercado foi inaugurado.

Ops! Não era este corredor que você 

procurava! Jogue os dados novamente 

para ir para outro corredor.

Uma das atrações do Mercado Central

são os artesanatos, os mais procurados

pelos estrangeiros.. Podem ser

encontradas cestas em palha, chapéus,

flores secas para decoração, artigos em

madeira, Divino, namoradeiras, artigos

em pedra sabão e muito mais que lembre

o interior de Minas Gerais.

Você não pode sair dessa parte sem 

levar um ímã de Minas Gerais! Escolha 

o mais bonito e pague R$5,00

Corredor dos Artesanatos

CARTAS COM LOCAIS

Bar da Lora

Drogaria 

Araújo



Local onde a fruta é comercializada e

motivo de uma das lendas que envolvem o

Mercado Central. Os primeiros salões de

beleza e barbearias do Mercado eram

localizados perto da praça do Abacaxi. Por

causa dessa proximidade, muitos clientes

terminavam o corte e sempre eram vistos

com um pedaço da fruta na mão, o que

originou o boato de que quem cortava

cabelo, ganhava um pedaço da fruta.

É claro que você vai experimentar essa 

tradicional fruta do Mercado Central! 

Compre um pedaço por R$4,00

13 14

15 16

O Mercado Central é um ótimo local para

comprar as melhores cachaças do

estado. Lá, pode-se encontrar mais de

900 rótulos da bebida. Além de cachaça,

encontra-se cervejas artesanais e licores

típicos.

Você aproveitou a degustação mas 

está em dúvida se vai comprar. Volte 

uma casa para pensar melhor.

Armazéns

Se quiser investir na saúde, vai ter

facilidade para encontrar suplementos

alimentares. No entanto, são das ervas

medicinais o título das mais procuradas,

sendo cerca de 30 lojas dedicadas aos

fitoterápicos. Além disso, no Mercado

Central você encontra diversos produtos à

granel, como temperos, castanhas, frutas

cristalizadas, pimentas e muito mais.

Produtos naturais são incomparáveis! 

Temos que aproveitar! Compre algumas 

ervas à granel por R$6,00 e siga 1 casa 

para a loja de temperos.

A tradicional limonada do Mercado

Central, sempre geladinha, é ótima

pedida para matar a sede em um dia

quente. O suco é famoso e muito

procurado pelos que frequentam o

mercado. A loja foi inaugurada nos

primeiros anos do Mercado, em 1938.

Refresque-se! Compre um copo de 

limonada por R$5,00.

Tradicional Limonada

CARTAS COM LOCAIS

Praça do Abacaxi

Cachaçarias
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JOGO DO 
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JOGO DO 
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TICKETS DE DESCONTO



BOM DIVERTIMENTO! 

E não se esqueça de fazer
uma visita ao nosso
Mercado Central!



Este Jogo educativo foi 
desenvolvido por 

graduandas do curso de 
Pedagogia da Faculdade de 
Educação da Universidade 
do Estado de Minas Gerais 
na disciplina integrada de 

Ciências da Natureza e 
Geo-História do quarto 

núcleo formativo. 


