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Esta produção é resultado de um conjunto de práticas pedagógicas
desenvolvidas em uma turma (NFVIE - primeiro semestre de 2019) do curso de
Pedagogia da Faculdade de Educação da Universidade do Estado de Minas Gerais
(FaE-UEMG) na disciplina de Ciências da Natureza. As práticas pedagógicas
desenvolvidas são integradas a um projeto de extensão intitulado: Ateliê
pedagógico de divulgação e popularização da Ciência, que é um espaço de
divulgação de recursos pedagógicos que tem por objetivo geral desenvolver o
ensino de Ciências por investigação nas escolas de educação infantil e ensino
fundamental.

O módulo 1 apresenta seis jogos pedagógicos desenvolvidos na perspectiva
socioambiental. Cada jogo possui uma questão problematizadora que permite
incluir o recurso educacional em um contexto mais específico e imerso aos
pressupostos do ensino de Ciências por investigação. A seguir, apresentamos as
questões problematizadoras de cada jogo, conforme a ordem em que os mesmos
aparecem dispostos no decorrer desta produção.

1. Quais são as principais causas das enchentes em meios urbanos e suas
consequências para o ser humano?

2. Quais são as principais consequências da presença do mico-estrela (Callithrix
penicillata) em uma escola na área de preservação ambiental?

3. Como separar os resíduos para que esses possam ser reciclados e assim
amenizar os impactos causados ao meio ambiente?

4. O que é poluição atmosférica, quais são suas principais fontes e quais ações
podem ser realizadas para minimizá-la?

5. Quais os impactos dos rejeitos de mineração na água? E quais as
consequências na vida da comunidade?

6. Quais são os conhecimentos e discussões atuais sobre estética
alimentar/desperdício, alimentação saudável e PANC’s (Plantas Alimentícias
Não Convencionais)?

Existem muitas possibilidades de trabalho com os temas que foram
contemplados neste material. Esperamos que os professores e estudantes que
ousarem em utilizar nossos jogos percebam a importância da inserção de recursos
educacionais lúdicos no ensino de Ciências e, principalmente, nos estudos de
aspectos socioambientais.

.

Fernanda Aires Guedes Ferreira
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Pense & Responda
brincando e aprendendo sobre enchentes e doenças de veiculação hídrica

Roleta D+Saberes

Jogo daS MemóriaS PANCs
Plantas Alimentícias Não Convencionais



Bianca de Oliveira Maia 
Daiane Costa da Cruz 
Drielli Cristina Alcântara
Joana Carolina Teixeira Leite
Nayara Andrade
Poliana Batista Silva 
Raíssa Aragão Lira 
Shirlei Agostinha de Souza
Fernanda Aires Guedes Ferreira (orientadora) 
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• Todos os jogadores lançam o dado 
para definir qual será a ordem de 
participação no jogo. Quem tirar o 
número maior sai na frente e avança 
para o número correspondente de 
casas no tabuleiro, dando início a 
jogada.

• A cada casa avançada, os jogadores 
deverão responder a uma pergunta 
sobre a temática do jogo. 

• Os jogadores devem seguir as 
instruções das casas. 

• Os jogadores só avançarão nas casas 
se acertarem as perguntas. 

• Se o jogador responder errado, o 
direito de jogar o dado e avançar nas 
casas com o peão passa para o 
adversário.

• Os vencedores do jogo serão aqueles 
que primeiro alcançar a chegada.

Público-alvo

Estudantes dos anos 
iniciais do Ensino 
Fundamental. 

Número de 
participantes

Entre 2 e 6.

Componentes do Jogo

➢ Cartas com 
perguntas e 
respostas 

➢ Tabuleiro
➢ Dado 
➢ Peões





Frente das cartas



Frente das cartas



A leptospirose é uma doença 
que pode ser contraída pela 
urina do rato que se mistura 

com a água e a lama durante as 
inundações. Quais são os 

sintomas apresentados por 
uma pessoa que teve contato 

com a urina do rato?

A) Febre, dor muscular, 
náuseas e dor de cabeça.
B) Dor de cabeça, sonolência, 
dor ao urinar
C) Enjoos, vômitos e tosse.

Resp.: A

Como é possível prevenir a 
contaminação da cólera em 

situações de enchentes?

A) Lavando as mãos com água 
e sabão frequentemente e, se 
possível, desinfetando as mãos 
com álcool.
B) Bebendo apenas água 
potável, de preferência do 
filtro de barro.
C) Alimentando-se de comidas 
completamente cozidas e sem 
tempero.

Resp.: A

As enchentes podem ser 
intensificadas pela ação 

humana. Em qual alternativa 
são encontradas apenas ações 
antrópicas que levam a esse 

agravamento?

A) Lixo espalhado na rua, 
derrubada de matas ciliares e 
sinalização inadequada.
B) Ruas asfaltadas, bueiros 
entupidos e higienização 
incorreta de fossas sépticas.
c) Esgoto a céu aberto, não 
evaporação da água, falta de 
coleta seletiva.

Resp.: B

São várias as doenças que 
podem ser causadas por 

contaminação em locais que 
sofrem enchentes. Qual 

doença não se encaixa nessa 
situação?

A) Leptospirose.
B) Raquitismo.
C) Cólera.

Resp.: B

Quais doenças são causadas 
pela ingestão de água 

contaminada através da 
enchente?

A) Cólera, herpes, sarampo e 
febre amarela.
B) Dengue, varíola, caxumba e 
rubéola.
C) Diarreia, hepatite, 
leptospirose e cólera.

Resp.: C

São várias as doenças que 
podem ser causadas por 

contaminação em locais que 
sofrem enchentes. Qual 

doença não se encaixa nessa 
situação?

A) Diarreia.
B) Hepatite C.
C) Cólera.

Resp.: B

Para limpeza de ambientes 
afetados pela água das 

enchentes, qual é a vestimenta 
adequada?

a) Luvas, botas de borrachas ou 
outro tipo de proteção para as 
pernas e braços (como sacos 
plásticos duplos).
B) Calças jeans e chinelos. 
C) nenhuma proteção é 
necessária. 

Resp.: A

Qual é a única medida que não 
está envolvida nos cuidados 

imediatos após uma enchente?

A) Fornecimento de água limpa 
(tratada) e alimentos com 
condições de consumo.
B) Realizações de ações sobre o 
tema em sala de aula 
propondo por exemplo 
confecção de cartilhas 
educativas e informativas.
C) Ir ao shopping fazer 
compras. 

Resp.: C

O que fazer para higienizar os 
utensílios domésticos que 

tiveram contato com a água da 
enchente?

A) Lavar normalmente e voltar 
a utilizar. 
B) Lavar com água e sabão, e 
depois mergulhar os objetos 
em solução desinfetante de 
200ml de água sanitária para 
quatro copos de água limpa. 
C) Apenas desinfetar. 

Resp.: B



Qual alternativa mostra uma 
condição que não está 

relacionada à boas condições 
de saúde?

A) Saneamento básico.
B) Descarte e coleta de 

resíduos de maneira correta.
C) Comer alimentos colhidos 
diretamente do solo, uma vez 
que são sempre limpos. 

Resp.: C

Quais são as principais causas 
das enchentes?

A) Ter muitas ruas de 
calçamento (pedras), poluição, 
chuva forte.
B) Poluição excessiva, 
aquecimento global, 
desmatamento.
C) Cidades planejadas, 
desmatamento, poluição.

Resp.: B

Uma das consequências das 
inundações é um ambiente que 
favorece o desenvolvimento e 

proliferação do mosquito 
Aedes aegypti, por conter água 

parada. Quais as doenças 
transmitidas por esse 

mosquito?

A) Dengue, gripe suína, 
meningite, chikungunya.
B)  Dengue, chikungunya, 
cachumba, zika.
C) Dengue,  zika, chikungunya, 
febre amarela, mayaro

Resp.: C

Estamos sujeitos a inúmeras 
doenças, a maioria delas 

ocorre devido à ingestão de 
água ou alimentos 

contaminados, ou pelo simples 
contato com essa água. Entre 
as principais doenças estão:

A) Hepatite A, giardíase, 
amebíase, cólera, ascaridíase.
B) Hepatite B, HIV, 
leptospirose, gripe.
C) Febre, amigdalite, sinusite, 
hepatite A.

Resp.: A

Locais que sofrem com as 
enchentes, normalmente não 

contam com o saneamento 
básico.  Assinale a alternativa 
errada diante desse contexto:

A) Saneamento básico é um 
conjunto de ações 
indispensáveis para manter a 
boa saúde.
B) Devemos fazer descarte e 
coleta de resíduos de maneira 
correta.
C) Comer alimentos colhidos 
diretamente do solo não causa 
doenças.

Resp.: C

Quais atitudes devemos tomar 
para nos proteger após as 

enchentes?

A) Não remover a lama e o lixo 
do chão, das paredes, dos 

móveis e utensílios domésticos.
B) Usar equipamentos elétricos 

que tenham sido molhados 
rapidamente, para que eles 

não estraguem.
C) Lavar e desinfetar os objetos 

que tiveram contato com as 
águas da enchente.

Resp.: C



Delliz Christine da Silva

Eliane Leite da Silva

Izadora Cristina da Silva

Karina de Moura Reis

Maria Lúcia Marques Barcelos

Rafaela Ferrugini Onerio

Renata Simone da Silva

Fernanda Aires Guedes Ferreira (Orientadora)
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• Cada jogador deverá escolher um 
peão.

• Para definir quem começará o jogo, 
deve-se jogar o dado. O jogador que 
conseguir tirar o maior número, será 
o primeiro, e assim sucessivamente. 

• O primeiro jogador deverá lançar o 
dado. O número retirado será a 
quantidade de casas que ele 
avançará na trilha.

• As casas marcadas com um ponto de 
interrogação (?) são as casas de 
perguntas, nessas o jogador deverá 
retirar uma carta pergunta e 
responder corretamente, seguindo 
as regras estabelecidas nas cartas. O 
participante poderá avançar ou 
voltar de acordo com o comando 
dado em cada casa de perguntas.

• Ganhará o jogo, quem chegar 
primeiro com o seu peão no 
ambiente natural.

Público-alvo

Estudantes dos anos 
iniciais do Ensino 
Fundamental. 

Número de 
participantes

Entre 2 e 4.

Componentes do Jogo

➢ Fichas de 
perguntas e 
respostas 

➢ Tabuleiro
➢ Dado 
➢ Peões





QUAIS AS PRINCIPAIS 
DOENÇAS QUE 

PODEM SER 
TRANSMITIDAS PELO 

MICO-ESTRELA?
Hepatite, Herpes e Raiva

O MICO-ESTRELA É 
UM ANIMAL, 

ONÍVORO, HERBÍVORO 
OU CARNÍVORO?

Onívoro

QUE TIPO DE 
ALIMENTOS SÃO 
PREJUDICIAIS AO 
MICO-ESTRELA?
Alimentos industrializados

O MICO -ESTRELA É 
UM ANIMAL 

DOMÉSTICO OU 
SELVAGEM?

Selvagem

QUE FATORES 
EXPLICAM A 

PRESENÇA DO MICO 
ESTRELA EM NOSSO 

AMBIENTE?
Desmatamento e expansão das 

cidades.

QUANTOS ANOS VIVE 
EM MÉDIA O MICO-

ESTRELA?
Em média 10 anos.

?? ?

? ? ?



Frente das cartas



Elisangela Lourenço Rodrigues
Fernanda Queren dos Reis Campos Gomes
Ivanilda Matias Ferreira Andrade
Jéssica Batista de Souza
Júnia Maria dos Santos Silva
Mailde Aparecida Gomes Santos
Fernanda Aires Guedes Ferreira (orientadora)

19



• 1. Comece o jogo colocando as 
cartas viradas para baixo em uma 
superfície e distribua as cartelas. A 
jogada se inicia quando o jogador 
vira uma carta para cima, 
possibilitando que os outros 
jogadores também possam ver. Se o 
jogador virar uma carta que 
corresponde a sua cartela ele recebe 
a chance de jogar outra vez. Se o 
jogador virar uma imagem que não 
corresponde, as cartas devem ser 
viradas para baixo novamente e no 
mesmo local. Logo, ele passa a vez 
para outro jogador.

• 2. O vencedor será o jogador que 
completar primeiro, a cartela com as 
imagens correspondentes.

• 3. Após completar a cartela os 
resíduos deverão ser separados em 
suas respectivas lixeiras. O primeiro a 
descartar os resíduos será o 
vencedor da jogada. Logo após, os 
outros jogadores também fazem o 
descarte de seus resíduos, seguindo 
a ordem do segundo ao último a 
completar a cartela.

• PREPARAÇÃO
• Coloque as caixas coletoras em um 

lugar plano de maneira que todos 
possam ver.

• Organize as cartas com as ilustrações 
viradas para baixo. As cartas devem 
ser separadas conforme as imagens 
das cartelas escolhidas e quantidade 
de participantes. 

• Distribua uma cartela para cada 
jogador.

Público-alvo

Estudantes dos anos iniciais do 
Ensino Fundamental. 

Número de participantes

Entre 2 e 6.

Componentes do Jogo

➢ 6 cartelas de loteria – com 
imagens sombreadas

➢ 36 cartas – com imagens 
coloridas

➢ 6 caixas coletoras- lixeiras 
para separação dos 
diferentes tipos de 
resíduos:

Amarelo (Metal)
Azul (Papel/papelão)
Cinza (Resíduo geral não 
reciclável)
Marrom (Resíduos Orgânicos)
Verde (Vidro)
Vermelho (Plástico)















Ana Maria Menezes de Oliveira Souza
Célia Regina Costa Barbosa
Flaviana Aurora Gabriel
Luciana Paula Gonzaga de Oliveira Amaral
Melina Cristina da Silva
Raquel Adriane de Oliveira
Fernanda Aires Guedes Ferreira (orientadora)
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• Forme duas equipes.
• Um jogador de cada equipe 

deve lançar o dado para definir 
qual será a ordem de 
participação no jogo. Quem tirar 
o número maior sai na frente.

• Iniciado o jogo, o número que 
sair no dado corresponderá a 
quantidade de casas a avançar 
pelo tabuleiro. 

• O jogador deve responder 
perguntas, explicar imagens em 
relação ao tema ou realizar 
ações diversas (observar 
legenda dos símbolos), 
conforme a casa que ficar 
posicionado. 
❖ Resposta certa: a equipe 

avança uma casa.
❖ Resposta errada: a equipe 

adversária avança uma 
casa.

• Ganhará o jogo, a equipe que 
chegar primeiro com o seu peão 
na  CHEGADA.

Público-alvo

Estudantes dos anos iniciais do 
Ensino Fundamental. 

Número de participantes

Entre 2 e 6.

Componentes do Jogo

➢ Cartas de perguntas e 
respostas 

➢ Tabuleiro
➢ Dado 
➢ Peões









Frente das cartas



Carolina Fernanda dos Santos Souza
Deborah Ribeiro de Jesus
Elayne Aline de Almeida
Iolanda Costa de Freitas
Poliana Petrina Rosa
Fernanda Aires Guedes Ferreira (orientadora)

Roleta D+Saberes
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• Forme duas equipes.

• Defina qual equipe vai começar. 
Sugestão: Desafio par ou ímpar.

• Gire a roleta e aguarde até ela 
parar. Após, observe a cor onde 
ficou posicionado o ponteiro da 
roleta.

• Retire uma cartinha-pergunta na 
cor sorteada. Leia e responda. 

❖ Resposta certa: a equipe 
ganha uma carta bônus.

❖ Resposta errada: a equipe 
adversária ganha a carta 
bônus.

❖ Não sabe responder: Passa 
a vez para  a outra equipe. 

- No final do jogo a equipe que 
tiver mais cartas bônus será a 
vencedora. 

Público-alvo

Estudantes dos anos iniciais do 
Ensino Fundamental. 

Número de participantes

Entre 2 e 6.

Componentes do Jogo

➢ Roleta
➢ Cartas



Roleta D+Saberes
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Quais os impactos 
dos rejeitos de 
mineração num 

ribeirão?

Quais são os 
principais agentes 
responsáveis pela 

emissão de 
poluentes na água?

Cite características 
da água própria para 
o consumo humano.

Cite três 
características de 

um ribeirão.

Quais as 
características de 

um ribeirão que está 
com a água poluída?

Quais seres vivos 
existem na água de 

um ribeirão?



C
a

r
t
a

s
/

P
e

r
g

u
n

t
a

s
A água mineral, 

geralmente é potável e 
brota de fontes do 
subsolo. Nela são 

encontradas vários 
tipos de sais minerais, 
como por exemplo o 

cálcio, que é 
importante para ossos 

e dentes. 

Como a poluição nos 
ribeirões afetam a 
qualidade de vida 
das pessoas que 

vivem nas 
proximidades?

O que acontece com 
os seres vivos de um 
rio contaminado por 
rejeitos de minério?

Cite 3 agentes 
poluentes encontrados 

nos rios.

Qual a diferença 
entre poluição e 
contaminação?

Em qual época do 
ano não se pode 

pescar? 



C
a
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/

P
e

r
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u
n

t
a
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O que encontramos 
em um ribeirão livre 

de poluentes e 
contaminação? 

O que possibilita o 
movimento da água 

dos rios e córregos na 
direção dos mares e 

oceanos?

O São Francisco, rio 
totalmente brasileiro, 
também é o maior em 

extensão e abrange 504 
municípios de cinco 

unidades da federação: 
Minas Gerais, Bahia, 

Pernambuco, Alagoas e 

Sergipe.

Que nome se dá a 
prática de retirada da 

água do rio para 
molhar hortas e 

lavouras?

Cite o nome de dois 
rejeitos de 

mineração que 
contaminam a água. 

O que pode 
acontecer se 

usarmos água 
contaminada? 



C
a
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a

s
/

P
e
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g

u
n

t
a
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Cite cinco utilidades 
da água no dia a dia.

Para que o rio se 
mantenha caudaloso 
do que ele precisa?

Um em cada três 
habitantes de áreas 
rurais defecam ao ar 

livre, comprometendo 
a qualidade da água 

dessas regiões.

Cite três coisas que os 
moradores próximos 

de um rio devem fazer 
para manter o rio 

limpo. 

Quem são os 
responsáveis pela 
poluição dos rios?

As pessoas que 
moram próximo ao 
ribeirão usam sua 
água para quais 

finalidades? 
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a
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n

t
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Alanna Cardoso Linhares Ribeiro Amorim
Catharina Gonçalves Rocha, 
Débora Pragana Moreno Martins, 
Gleice Kelly Alves de Carvalho, 
Isabela Lenoir de Oliveira Rodrigues, 
Késsia Campos Procópio.
Fernanda Aires Guedes Ferreira (orientadora)

Jogo daS MemóriaS PANCs
Plantas Alimentícias Não Convencionais
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• Os jogadores, divididos em 
duplas ou individualmente, cada 
um na sua vez, deverão sortear 
dentre as cartas dispostas na 
mesa, duas cartas e virá-las para 
cima. Se as cartas forem iguais, 
o jogador deverá colocá-las na 
“Tabela de classificação” de 
acordo com sua categoria. Caso 
as cartas sejam diferentes, o 
jogador deve devolvê-las no 
mesmo lugar e a vez é passada 
para o adversário. 

• Ao final do jogo, quando todas 
as cartas já estiverem dispostas 
na tabela os jogadores irão, a 
partir das fichas de conferência, 
conferir e somar seus pontos. Só 
será computado o ponto se as 
cartas estiverem posicionadas 
corretamente na tabela. 

• Ganha o jogador(eres) que tiver 
a maior pontuação ao final do 
jogo. 

Público-alvo

Estudantes dos anos iniciais do 
Ensino Fundamental. 

Número de participantes

Entre 2 e 4.

Componentes do Jogo

➢ Cartas
➢ Tabela de classificação



Jogo daS MemóriaS PANCs

PANCs



Estética Alimentar
“Bonito”



Estética Alimentar
“Feio”



Nome:  Transagem
Classificação: PANC

Nome:  Beldroega
Classificação: PANC

Nome:  Cenoura
Classificação: Estética 

Alimentar- “Feia”

Nome:  Peixinho
Classificação: PANC

Nome:  Mangará ou 
Coração de Bananeira

Classificação: PANC

Nome:  Morango
Classificação: Estética 

Alimentar - “Feio” 

Nome:  Pitaya
Classificação: Estética 
Alimentar - “Bonita”

Nome:  Couve
Classificação: Estética 
Alimentar - “Bonita”

Nome:  Berinjela
Classificação:  Estética 

Alimentar - “ Feia”   

Nome:  Cenoura
Classificação: Estética 
Alimentar- “Bonita”

Nome:  Berinjela
Classificação:  Estética 
Alimentar - “ Bonita”

Nome:  Maçã Verde
Classificação:  Estética 

Alimentar - “Feia”     

Nome:  Morango
Classificação: Estética 
Alimentar - “Bonito”

Nome:  Maçã Verde
Classificação:  Estética 
Alimentar - “Bonita”

Jogo daS MemóriaS 

PANCs

Fichas de conferência











UEMG - Unidade FAE-Belo Horizonte
Endereço: Rua Paraíba, 29, Funcionários, Belo Horizonte/MG, CEP: 30130-

150

AMPIC - Associação Mineira de Pesquisa e Iniciação Científica
Endereço: Rua Emília Saraiva Diniz, 678, Santa Luzia, Mateus Leme/MG, CEP: 

35670-000 - CNPJ: 27545809/0001-55
Site: https://ampic.ong.br/

E-mail: contato@ampic.ong.br

Ateliê pedagógico de divulgação e popularização da Ciência
www.ateliepedagogico.com.br

contato@ateliepedagogico.com.br
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