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Leia atentamente a todas as informações antes de iniciar o jogo! 

 
Descrição do jogo: Trata-se de um jogo de tabuleiro de caráter educativo que 

aborda diversos conteúdos relacionados às questões da Apa Costa dos Corais 

(APACC) de modo interativo e divertido! 

Objetivos do jogo: 

 
• Melhorar a relação de ensino-aprendizagem de forma lúdica; 

 
• Sensibilizar os estudantes para os temas abordados ao longo do jogo; 

 
• Abordar a Educação Ambiental de forma atrativa e motivadora. 

 
Faixa etária: a partir de 12 anos 

 

Pode ser utilizado para: 
 

ü Introduzir conhecimentos sobre as temáticas: meio ambiente, biodiversidade, 

preservação e/ou conservação; 

ü Estimular e complementar estudos voltados ao ambiente marinho; 

ü Avaliar conhecimentos sobre as temáticas abordadas ao longo do jogo; 

ü Desenvolver a habilidade de trabalho em equipe. 

 

Número de participantes (alunos): 
 

Mínimo de 2 jogadores. Máximo de 4. Ou em pequenas equipes, representadas por até 

4 jogadores. 

 

Você precisará de: 
 

ü 01 dado. 

ü Jangadas (Recomenda-se a utilização de barquinhos de dobraduras de papel, 

mas você pode improvisar pinos utilizando: grãos, tais como feijão e milho por 

exemplo). 

 

 

 



 

 
 
Componentes do Jogo: 

 
ü Regras 

ü Fichas (contendo as tarefas definidas em cada casa do tabuleiro: “Verdadeiro 

ou Falso”, “Quem Sou Eu?” e “Perguntas”) 

ü 01 tabuleiro 

 

Preparativos para o jogo: 
 
Certifique-se de que as fichas estão devidamente separadas em categorias (veja o item 

a seguir sobre as casas do tabuleiro). Embaralhe as fichas de cada categoria, 

separadamente, com a face das tarefas voltada para baixo. Coloque-as empilhadas ao 

lado do tabuleiro. 

 

Separe uma jangada para cada jogador ou equipe e coloque-os no início do tabuleiro. 

 
Conhecendo as casas do tabuleiro: 

 
Casa “Verdadeiro ou Falso” (simbolizada por V ou F): determina afirmações sobre 

conhecimentos gerais a respeito dos objetivos da APA. Os jogadores devem dizer se 

a sentença está correta (Verdadeira) ou Errada (Falsa) e só permanecem na casa se 

acertarem a pergunta.  

 

Casa “Quem Sou Eu?” (simbolizada por uma lupa): quando um jangadeiro parar nesta 

casa, são dadas algumas informações (pistas) sobre um organismo presente na área 

de abrangência da Apa Costa de Corais (APACC). Os jogadores devem identificar qual 

é este organismo e só permanecem na casa se acertarem qual é o organismo.  

 
Casa “Pergunta” (simbolizada por um ponto de interrogação): quando um jangadeiro 

parar nesta casa, deve responder a perguntas sobre as temáticas especificadas acima 

(meio ambiente, biodiversidade, preservação e/ou conservação), e só permanecem na 

casa se acertarem a pergunta. Você, educador, pode adaptar as perguntas de acordo 

com os conteúdos que está trabalhando com o grupo. 

 

Casa Carona com peixe-boi: o jangadeiro que cair nesta casa avançará o número de 

casas automaticamente ao que estiver indicado no dado. 

 

Casa Oops! Caiu na rede: o jangadeiro que cair nesta casa voltará o número de casas 

automaticamente ao que estiver indicado no dado. 

 



 

 
 
Como funciona o jogo: 
Início do jogo: 

 

Todos os jangadeiros lançam o dado para definir qual será a ordem de participação 

no jogo. A ordem de participação é inversamente proporcional ao número obtido, ou 

seja, quem tirar o número maior sai na frente.  

 

A casa em que o jangadeiro parar define a tarefa que deverá responder ou 

executar. Atenção o jogador só permanece na casa se acertar o desafio proposto nela. 

 

Se o jangadeiro parar nas casas de “Oops! Caiu na rede”: O jogador regride o 

número de casas indicado no dado e passa a vez para a outra equipe. 

 

 Se o peão parar em uma das casas “Verdadeiro ou Falso”, “Quem Sou Eu?” e 

 “Perguntas”: Um jogador da equipe adversária retira uma carta da pilha da 

categoria correspondente e a lê em voz alta à equipe que está executando a tarefa. 

 

Se a equipe responder corretamente à tarefa, fica na casa em que está, se errar volta 

para a casa que estava e em seguida passa a vez ao outro jogador.  

 

Antes de prosseguir com o jogo, a equipe adversária deve dizer qual seria a resposta 

correta e retirar esta carta do jogo (colocando-a com a face voltada para cima, em uma 

nova pilha ao lado do tabuleiro). 

 

Vence a equipe que chegar primeiro ao final do tabuleiro.  

 

Mas, afinal, todos ganham, aprendendo e se divertindo! 

  



Trilha Ecológica 
do Peixe-boi 

Trilha Ecológica 
do Peixe-boi 

A poluição afeta a vida no ambiente
aquático?

A) Verdadeiro

B) Falso

Os plásticos jogados no ambiente marinho
podem depois ser encontrados em nossa
comida?

A) Verdadeiro

B) Falso
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O derramamento de petróleo e derivados no
mar podem prejudicar, por exemplo, a
locomoção das aves marinhas.

A) Verdadeiro

B) Falso

A acidificação dos oceanos não interfere no
ambiente e na vida dos seres.

A) Verdadeiro

B) Falso
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Os seres vivos que habitam os oceanos não
são importantes para o equilíbrio do planeta.

A) Verdadeiro

B) Falso

As poluições sonoras provocadas por
atividades humanas podem interferir nos
comportamentos dos seres que habitam os
ambientes aquáticos.

A) Verdadeiro

B) Falso
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Devemos aumentar a emissão de dióxido de
carbono (CO2) na atmosfera.

A) Verdadeiro

B) Falso

Os golfinhos, as tartarugas, as aves e outros
animais marinhos são vítimas de captura
incidental.

A) Verdadeiro

B) Falso
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Nossa contribuição é importante para garantir
a sobrevivência dos seres marinhos.

A) Verdadeiro

B) Falso

Devemos utilizar mais produtos à base de
plásticos.

A) Verdadeiro

B) Falso



Trilha Ecológica 
do Peixe-boi 

Trilha Ecológica 
do Peixe-boi 

Os oceanos são importantes para o planeta e
para nosso bem-estar.

A) Verdadeiro

B) Falso

Os corais desempenham naturalmente uma
proteção contra ondas e proporcionam
ambientes calmos, protegendo as praias dos
processos de erosão.

A) Verdadeiro

B) Falso
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QUEM SOU EU?

Meu nome João, sou um peixe e na minha 
espécie sou eu que fico “grávido” 
(carrega os embriões).

Resposta: Cavalo Marinho

QUEM SOU EU?

Sou a espécie-bandeira da APA Costa dos
Corais.

Resposta: Peixe-boi
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QUEM SOU EU?

Tenho um casco que me protege e coloco
meus ovos na praia.

R: Tartaruga marinha.

Foto: Cláudio Sampaio

QUEM SOU EU?

Posso medir mais do que dois metros e pesar em
torno 400 quilos, mas sou muito dócil. Gostos de
nadar em áreas de manguezal e nos costões
rochosos.

R: Mero.
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Foto: Cláudio Sampaio

QUEM SOU EU?

Sou um vertebrado, possuo nadadeiras e meu
esqueleto é cartilaginoso. Tenho olfato muito 
aguçado, principalmente tratando-se de 
alimento.

R: Tubarão.

QUEM SOU EU?

Sou um pequeno cetáceo, considerado um
animal de vida longa. Atualmente sou uma
espécie ameaçada de extinção,
principalmente devido à captura acidental em
redes de pesca.

R: Boto-cinza
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Foto: Cláudio Sampaio

QUEM SOU EU?

Tenho cinco “braços”, possuo alto grau de
regeneração e minha boca é voltada para o
substrato.

R: Estrela-do-mar.

QUEM SOU EU?

Meu corpo parece de gelatina e posso lhe
queimar, se você se encostar em mim.

R: Água-viva.
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Foto: Cláudio Sampaio

QUEM SOU EU?

Sou um animal exclusivamente marinho. Tenho
corpo arredondado com espinhos e me
alimento principalmente de algas. Não toque
em mim, posso te machucar!

R: Ouriço-do-mar

O que é uma Unidade de Conservação (UC)?

R. São áreas com características naturais
importantes, criadas e protegidas pelo Poder
Público com objetivos de conservação.
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Foto: Cláudio Sampaio

O que é uma Área de Proteção Ambiental
(APA)?

R. É um tipo de área de conservação
ambiental de uso sustentável. Geralmente são
extensas e apresentam ocupação humana,
embora em pouca quantidade.

Qual a importância de uma Área de Proteção
Ambiental (APA)?

R. São importantes para a preservação dos
ecossistemas que fazem parte dela, e da
manutenção da qualidade de vida das
populações que nelas vivem.
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Foto: Cláudio Sampaio

Você sabe o que é consumo sustentável?

A) Utilizar todos os recursos naturais
existentes na Terra.

B) Utilizar os recursos naturais se
preocupando com as gerações futuras.

Qual o nome da maior Unidade de
Conservação Federal Marinha Costeira do
Brasil?

A) Área de Proteção Ambiental da Baleia
Franca.
B) Área de Proteção Ambiental Costa dos
Corais (APACC).
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Foto: Cláudio Sampaio

Uma espécie bandeira é aquela que:

A) Ajuda a aumentar o apoio à conservação
da biodiversidade em um determinado
local.

B) Prejudica a conservação de um ecosistema

Você sabe o que é poluição?

A) É algo que ajuda o planeta.
B) É algo que “suja” o planeta (Ex.: lixo,

gases tóxicos, etc.)
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Foto: Cláudio Sampaio

De qual forma podemos ajudar a reduzir a
quantidade de lixo no mundo?

A) Utilizando produtos descartáveis (sacolas
plásticas, talheres, canudos, etc).

B) Reutilizando e reciclando os materiais.

O que pode acontecer caso uma tartaruga
confunda uma sacola plástica com seu alimento?

A) Nada, pois o plástico faz parte de sua
alimentação.
B) Pode adoecer e morrer.
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Foto: Cláudio Sampaio

Você está na praia com um amigo e ele deixa
uma garrafa vazia na areia. O que você deve
fazer?

A) Deixá-la no mesmo lugar, pois servirá de
alimentos para os animais.

B) Alertar o amigo para remover a garrafa
e jogá-la no lixo.

O que é pesca fantasma?

R. É o que acontece quando equipamentos de
pesca (rede, anzóis, covos, linha, dentre outros)
são jogados, perdidos ou esquecidos no mar e
continua pescando animais.
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Foto: Cláudio Sampaio

O que é sobrepesca?

A) Pescar muitos peixes colocando em risco a
sobrevivência da espécie.

B) Pescar poucos peixes.

Os pescadores devem capturar os peixes na:

A) Fase juvenil.

B) Fase adulta.
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Foto: Cláudio Sampaio

Qual destes animais marinho é um mamífero?

A) Peixe-boi.
B) Tubarão.

Qual destes organismos é um animal marinho?

A) Esponja-do-mar.
B) Alface-do-mar.
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Foto: Cláudio Sampaio

Para que servem as conchas dos animais?

A) Locomoção
B) Proteção

Podemos proteger os seres vivos que vivem nos
ambientes marinhos se:

A) Destruirmos seus habitats (casas)
B) Preservarmos seus habitats.
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Foto: Cláudio Sampaio

Como são formados os recifes de corais?

R: São formados apartir do cálcio presente na
água do mar. O acúmulo dos esqueletos calcários
dos corais (e de outros organismos associados a
eles) ao longo do tempo forma os recifes de
corais.

Cite pelo menos 3 comportamentos que não
devem ser feitos na APACC?

R: Pisoteio de corais, descarte de lixo, tocar e
alimentar os animais.
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Foto: Cláudio Sampaio

A maioria das espécies de importância
econômica utilizam o manguezal em pelo
menos uma fase da vida para:

A) Alimentação, reprodução e abrigo.
B) Descanso, passeio e alimentação.

Os recifes de corais abrigam muitas espécies
ameaçadas e protegidas por lei. Sua
destruição significa:

A) Aumento das espécies.
B) O desaparecimento das espécies.
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Foto: Cláudio Sampaio

Quais os principais serviços ambientais
prestados pela APACC?

A) Manutenção da biodiversidade, turismo
e geração de renda, qualidade de vida e
equilíbrio ecológico.

B) Extração de petróleo e especulação
imobiliária.

Os estuários e manguezais da APACC abrigam
uma grande diversidade, incluindo muitos de
interesse para a alimentação humana como:
A) Camarões, caranguejo, tainha, ostra e

robalo;
B) Ouriço, estrela-do-mar e bolacha da

praia.
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Foto: Cláudio Sampaio

Os manguezais são considerados berçários da
vida marinha, associados aos estuários
oferecem:

A) Abrigo, alimento e proteção para os
animais
B) Esconderijo, lazer e alimento para os
animais.

A APACC é uma Unidade de Conservação
Marinha. Dentre os ecossistemas costeiros que
existem lá estão:

A) Somente praias e manguezais
B) Recifes de corais, estuários, manguezais,
praias e restingas.
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