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Apresentação

O presente Guia destina-se a servir de material de apoio para práticas simples 

de educação ambiental que podem ser desenvolvidas por professores e mo-

nitores na sala de aula e nas áreas naturais de sua comunidade. Destinado a servir 

principalmente à rede pública de ensino municipal de Manaus, o Guia tem como 

tema gerador espécies da fauna silvestre ameaçadas do Bioma Amazônico, num es-

forço de trazer a realidade ambiental local para a vivência educacional dos alunos. 

Acreditamos que o processo de formação não deve apenas privilegiar conteúdos 

científi cos, mas também aspectos subjetivos e emocionais. Portanto, propomos a 

realização de atividades que contribuam para que os alunos possam se identifi car 

como parte integrante da natureza, sentindo-se afetivamente ligados a ela, condi-

ção fundamental para uma atuação responsável e respeitosa em relação ao meio 

ambiente. Pretendemos que este material sirva mais do que como um roteiro, mas 

também como fonte de inspiração para atividades lúdicas, dinâmicas e inovadoras 

na rotina dos alunos e professores, despertando assim, em todos, maior conexão 

com a natureza e interesse pela sua conservação.

Boas práticas!

Os autores
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CONTEXTUALIZANDO

Atualmente cada vez mais as pessoas, inclusive as crianças, passam o seu tempo livre 
em espaços fechados, em frente às telas de computador, televisão e celulares. Tal fenôme-
no levou Richard Louv a cunhar o termo “défi cit de natureza” referindo-se aos custos da 
alienação em relação à natureza. Tal transtorno inclui a diminuição do uso dos sentidos, 
difi culdade de atenção e índices cada vez mais altos de doenças físicas e emocionais, como 
depressão e ansiedade, criminalidade e outras mazelas urbanas. Além disso, destaca-se que 
crianças que não têm contato com a natureza não se preocupam em protegê-la, de acordo 
com artigo escrito por George Monbiot no jornal britânico Th e Guardian.

Nesse contexto, ressalta-se a importância do papel do espaço escolar para além do acú-
mulo de conteúdos, contribuindo no processo de refl exão de nossas atitudes, ao contextua-
lizar a formação crítica do cidadão e seu cotidiano, possibilitando aos sujeitos conhecerem 
os problemas da realidade local e refl etiram sobre seu comportamento frente às questões 
socioambientais. Dessa forma, a educação, enquanto processo formativo, aparece como via 
principal para o alcance desta participação e conquista dos direitos sociais que a Educação 
Ambiental (EA) também almeja através de suas metas: sensibilização, compreensão, com-
petência, responsabilidade e cidadania.

De acordo com uma Pedagogia Progressista, as necessidades sociais são incluídas no 
processo de ensino-aprendizagem através do diálogo entre alunos e professores, aproxi-
mando a teoria da prática. Tal posicionamento teórico possibilita trazer o questionamento 
da relação pessoa e ambiente, visando alcançar um comportamento pró-ambiental. Sendo 
assim, o uso de espécies ameaçadas de extinção como tema gerador traz a importância da 
melhoria na relação entre o ser humano e a natureza e permite o alcance das metas aponta-
das pela EA.

Espécies ameaçadas são utilizadas frequentemente como “espécies bandeira”, de forma 
a ajudar a agregar valor econômico/ambiental, pois podem ser utilizadas como símbolos, 
cuja conservação se refl ete para todo o ecossistema. Em geral são utilizadas como bandeiras 
as espécies cativantes, carismáticas e mais conhecidas. Trazendo para o contexto Amazô-
nico e buscando abranger organismos e ecossistemas terrestres e aquáticos, este guia tem 
seu foco nas seguintes espécies: um primata - o sauim-de-coleira (Saguinus bicolor) , dois 
mamíferos aquáticos - o peixe-boi-da-Amazônia (Trichechus inunguis) e o boto-vermelho 
(Inia geoff rensis) , um mamífero terrestre predador - a onça-pintada (Panthera onca) e uma 
ave - o gavião-real (Harpia harpyja). Todas essas espécies estão atualmente ameaçadas de 
extinção.
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Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de Meio Ambiente e Saúde fortalecem 
as metas de EA ao orientar que toda a atividade educativa deva ser voltada para o posiciona-
mento crítico a partir da compreensão de uma cidadania política e ambiental. Os PCNs de 
Ciências Naturais exemplifi cam alguns métodos ativos para este processo como a utilização 
de experimentação, observação, jogos, dentre outros modelos que despertam o interesse 
do aluno pelo conteúdo que compõe o currículo escolar, considerando que apenas os livros 
não são capazes de promover o fascínio pela ciência.

Este guia de apoio didático tem o objetivo de fomentar uma refl exão sobre processos 
educativos na área de educação ambiental, baseados na cooperação e resolução pacífi ca de 
confl itos. São trabalhadas em especial algumas características como o estímulo à criativida-
de, à socialização, à comunicação, o desenvolvimento de habilidades físicas, sociais e inte-
lectuais, a existência de regras fl exíveis e o envolvimento de todos os participantes.

Neste material são apresentadas algumas sugestões de atividades práticas e lúdicas que 
trabalham questões socioambientais, a fi m de estimular nos alunos a responsabilidade com 
o meio ambiente, seja por meio de atividades em sala de aula, jogos  paradidáticos[1] e visi-
tas a áreas verdes próximas às escolas, como um Parque Municipal, uma Área de Proteção 
Ambiental (APA), dentre outras Unidades de Conservação ou mesmo uma praça ou quin-
tal. Portanto, além de possuir um potencial pedagógico, este guia também pode auxiliar 
como instrumento para orientar e estimular a participação popular dos alunos, mediante 
valores discutidos pela EA como a refl exão sobre confl itos, cooperação, cidadania, compro-
misso socioambiental e ética.

O presente guia é um produto do Projeto “Brincando também se conserva: formação 
de multiplicadores por meio de jogos educacionais”, elaborado e executado pelo Centro 
Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Amazônica (CEPAM), um centro 
do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade). O CEPAM tem a 
missão de realizar pesquisas e ações de manejo para a conservação e recuperação de espé-
cies ameaçadas e para o monitoramento da biodiversidade do bioma amazônico. O Projeto 
“Brincando também se conserva” recebe apoio da Divisão de Gestão Participativa e Educa-
ção Ambiental (DGPEA), com aporte de recursos do projeto Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento (PNUD) e tem como público alvo da formação professores da rede 
pública municipal de Manaus e estudantes de cursos de licenciatura, graças a parcerias com 
a Secretaria Municipal de Educação de Manaus (SEMED), com a Universidade Federaldo 
Amazonas (UFAM) e com a Universidade do Estado do Amazonas ( UEA).
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Figura 01 - Fêmea de peixe-boi adulta acompanhada de um fi lhote

Figura 02 - Grupo de peixes-bois amazônicos
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PEIXE-BOI-DA-AMAZÔNIA

O peixe-boi-da-Amazônia é um grande mamífero aquático, apesar de 
ser o menor dos peixes-bois existentes e viver somente em ambientes de água 
doce. Pode atingir cerca de 3 metros de comprimento e pesar até 420 kg. 
Sua alimentação é herbívora, baseada em plantas aquáticas e semiaquáticas, 
raízes e vegetação de áreas alagáveis. Para sobreviver às mudanças de nível 
dos rios e suportar o período de falta de alimentos na estação seca, ele 
acumula gordura durante a fase de cheia, consumindo diariamente até 8% de 
seu peso. As fêmeas cuidam de seus fi lhotes por aproximadamente dois anos. 
O peixe-boi possui um metabolismo bastante lento e consegue se manter 
debaixo d’água, em situações de risco, por até 20 minutos.

Há décadas, o peixe-boi-da-Amazônia tem sido o mamífero aquático mais 
caçado do Brasil, e hoje, apesar de a caça ter reduzido, muitas pessoas ainda 
apreciam sua carne e seu consumo ainda é uma tradição para ribeirinhos, 
sendo uma fonte importante de proteína. Esta espécie tão carismática está 
classifi cada como “vulnerável” na Lista Nacional de Espécies da Fauna 
Brasileira Ameaçada de Extinção e da UICN (União Internacional para a 
Conservação da Natureza), bem como está listada no Anexo I da CITES 
(Convenção sobre Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna 
Selvagens em Perigo de Extinção).

PEIXE-BOI

Trichechus inunguis

ESPÉCIES BANDEIRA
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Figura 03 - Boto-vermelho adulto em seu habitat natural.

Figura 04 - Boto-vermelho adulto nadando nas águas do Rio Negro, Amazonas.
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BOTO-VERMELHO

O boto-vermelho, também conhecido, em grande parte do Brasil, como 
boto-cor-de-rosa, é o maior dos golfi nhos de rios e ocorre apenas nas bacias 
dos rios Amazonas e Orinoco. O boto-vermelho é um animal que desperta o 
imaginário dos povos da Amazônia, já que está presente em lendas e crenças 
populares.

Os machos são grandes, chegando a 2,55m de comprimento e 200 kg. 
As fêmeas, menores, chegam a medir 2,25 m e a pesar 155 kg. A coloração 
de sua pele varia entre cinza claro para os animais mais jovens e rosa para os 
adultos, sendo os machos os mais rosados. Em geral não vivem em grandes 
grupos, normalmente se vê mãe e a prole juntas até que o fi lhote complete 
três anos de idade. O boto se alimenta de peixes, apesar de haver registros 
do consumo de caranguejos e tartarugas. Nos últimos anos, vários animais 
estão sendo mortos por confl itos entre pescadores e para serem usados 
como isca na pesca de um bagre (peixe-liso) conhecido como piracatinga ou 
urubu-d’água (Calophysus macropterus) . A espécie se encontra na categoria 
de ameaça “em perigo” e, caso o cenário de pressão de caça e fragmentação 
e poluição de habitat persista, seu desaparecimento pode ocorrer tão antes 
possamos imaginar.

BOTO-VERMELHO

ESPÉCIES BANDEIRA

Inia geoff rensis e Inia boliviensis
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SAUIM-DE-COLEIRA

O sauim-de-coleira ou sauim-de-Manaus é um dos mamíferos mais 
ameaçados da Amazônia (está classifi cado como “criticamente em perigo”) 
(MMA e IUCN), e tem a sua distribuição restrita a região de Manaus, Rio 
Preto da Eva e Itacoatiara, no Estado do Amazonas. Em 2018, entrou na 
lista das 25 espécies de primatas mais ameaçadas de extinção no mundo. 
A espécie recebe o nome sauim-de-coleira em razão de os animais terem 
pelagem branca na região posterior da cabeça, pescoço, membros superiores 
e tórax. Pode pesar até 550g e medem de 28 a 32cm de comprimento, com 
uma cauda fi na de aproximadamente 38 a 42 cm. 

É um macaco de hábitos diurnos, que se abriga para dormir em 
emaranhados de cipós sobre as árvores mais altas e, às vezes, nos ocos dos 
troncos. Sua alimentação é bem variada, desde pequenos vertebrados, insetos, 
frutas, exsudatos de árvores, até fl ores e néctar. A principal ameaça a esta 
espécie é a perda e a fragmentação de seu habitat devido ao desmatamento e 
a perda de fl orestas ao longo de sua distribuição, principalmente próximo a 
Manaus e ao longo de estradas. Como a área onde o sauim-de-coleira ocorre 
inclui uma grande metrópole em expansão, muitos animais morrem por 
atropelamentos, eletrocução na fi ação elétrica, ataques de animais domésticos 
(cães e gatos) e contato com humanos. Lembramos que o confi namento de 
animais silvestres, como o sauim-de-coleira, em cativeiro doméstico, sem a 
devida autorização de órgão competente, pode agravar o risco de extinçãoda 
espécie e é crime de acordo com a Lei 9.605/98 - Lei de Crimes Ambientais.

SAUIM-DE-COLEIRA

Saguinus bicolor

ESPÉCIES BANDEIRA
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ONÇA-PINTADA

A onça-pintada é o maior felino das Américas, podendo chegar a 2,40 
metros de comprimento e pesar até 130kg. As onças-pintadas possuem 
dentes fortes e afi ados para triturarem seus alimentos, sendo sua mordida 
considerada como uma das mais fortes em todo reino animal. Possui excelente 
visão noturna, olfato e audição, o que fazem dela excelente caçadora. Pelo 
fato de estar no topo da cadeia alimentar a onça-pintada necessita de grandes 
áreas preservadas para sobreviver.

Originalmente a onça-pintada ocorria desde o sudoeste dos Estados 
Unidos até o norte da Argentina. Atualmente sua distribuição se reduziu 
a 50% do original. Suas populações vêm diminuindo devido às atividades 
humanas que levam a redução do hábitat da espécie. O Brasil é um país-
chave para as onças-pintadas, concentrando as maiores populações de onças 
do mundo. No entanto, a espécie encontra-se na categoria “vulnerável” 
na Lista Nacional de Espécies da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção, 
principalmente devido à perda de habitat, a caça de suas presas e a perseguição 
por fazendeiros em razão dos ataques a rebanhos domésticos.

ONÇA-PINTADA

Panthera onca

ESPÉCIES BANDEIRA
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GAVIÃO REAL

O gavião-real, também conhecido como harpia, é uma das maiores e 
mais poderosas aves de rapina do mundo. É o maior gavião da América do 
Sul, podendo alcançar 1,15 metro de comprimento e mais de 2,5 metros 
de envergadura (medida de asas abertas). Seu peso varia entre 4,0 e 5,5kg 
para os machos e cerca de 9,0 kg para as fêmeas. Esta espécie possui uma 
surpreendente agilidade, atingindo suas vítimas em vôos rápidos, assim 
conseguem capturar presas de mais de 6kg. Sua dieta é composta basicamente 
por mamíferos arborícolas, como macacos e bichos-preguiça.

Esta ave constrói seu ninho em forma de plataforma, em árvores muito 
altas, chamadas de emergentes. Pode gerar até dois fi lhotes ao ano, porém 
geralmente apenas um sobrevive e se mantém no ninho ou em galhos 
próximos, recebendo alimento dos pais até que se torne independente. O 
gavião-real é uma espécie fl orestal, que ocorre do México à Bolívia, norte da 
Argentina e todo o Brasil. Porém, em áreas de Mata Atlântica, os registros 
da espécie estão se tornando mais escassos nas últimas décadas. O gavião-
real também necessita de grandes áreas de fl orestas para sua sobrevivência. 
Atualmente se encontra na categoria “vulnerável” na Lista Nacional de 
Espécies da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção e suas principais ameaças 
estão ligadas à perda e fragmentação do habitat e caça.

GAVIÃO-REAL

Harpia harpya

ESPÉCIES BANDEIRA
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ATIVIDADES SUGERIDAS
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ATIVIDADES SUGERIDAS

As atividades que são descritas a seguir são sugestões de práticas 
que podem ser desenvolvidas com crianças, jovens e adultos, tanto 
no espaço escolar como fora dele. Com o propósito de trabalhar 
temas como biodiversidade amazônica, conservação da fauna e 
fl ora e extinção de espécies, as atividades propõem uma forma 
dinâmica e participativa de aprender sobre meio ambiente e 
qualidade de vida. Vale ressaltar que as atividades podem e devem 
ser adaptadas conforme as diferentes realidades das escolas, 

comunidades e público-alvo das atividades.
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ATIVIDADES SUGERIDAS

ATIVIDADE 1

Por vezes, as escolas estão próximas de áreas verdes, como Áreas de Proteção Permanentes 
(margens de igarapés, parques, etc.).  Tais locais têm elevado potencial didático e paradidático 
para a realização de atividades práticas e sensoriais. Por esta razão, a atividade proposta busca 
identifi car as diferentes visões (mapas mentais) dos estudantes sobre a escola e seu entorno, 
com um olhar para a relação pessoa-ambiente. É importante destacar que os mapas mentais 
são uma forma de representar ideias, conceitos e são constantemente utilizados para realização 
de diagnósticos. Eles são defi nidos como representações espaciais, em um dado momento, de 
lugares conhecidos, direta ou indiretamente.

Introduzindo o tema

Mapas Perceptivos (Adaptado de Vieira, 2010)
Conhecendo o local para conservar o global
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ATIVIDADES SUGERIDAS

Em uma aula anterior, comece solicitando aos alunos que falem ou desenhem o que lhes vêm à 
cabeça quando pensam em áreas verdes. Continue instigando-os questionando-os sobre o que 
pensam ser uma Área de Proteção Ambiental, por exemplo. Na aula seguinte, o professor de-
verá discutir sobre o tema em questão e apresentar alguns exemplos locais (Parque Municipal 
do Mindu, Bosque da Ciência, Reserva Adolfo Ducke, entre outros). Em seguida, deve solicitar 
que os alunos elaborem um Mapa Mental da área verde mais próxima a escola, podendo ser, 
inclusive, um fragmento fl orestal pequeno.

Preparando-se para começar 

ATIVIDADES SUGERIDAS

ATIVIDADE 1

Desenvolvendo o mapa mental

Os alunos são divididos em grupos e cada grupo deve receber uma folha de papel tama-
nho A3, papel craft  ou cartolina e giz de cera ou lápis de cor.1
Sugestão para imersão dos alunos: “Imagine-se fazendo o caminho da escola até a área 
verde próxima daqui (escola). Represente em forma de desenho o que de mais signifi ca-
tivo você encontra neste caminho”.

Após a elaboração dos mapas mentais, os mesmos devem ser apresentados pelos alunos, 
em grupos.

Solicitar que eles identifi quem as semelhanças e diferenças mais signifi cativas entre os 
mapas mentais dos grupos, anotando em seus cadernos;  solicitar que eles identifi quem 
também o que acharam da experiência, quais foram as sensações (positivas e negativas); 
e que descrevam como poderiam melhorar os aspectos negativos que encontraram por 
este caminho.

Solicitar que utilizem um roteiro de entrevista (resgate da história oral) perguntando 
aos avôs, pais e pessoas mais velhas as seguintes questões: Como a paisagem foi se mo-
difi cando ao longo dos anos? O que era melhor, se comparado aos dias atuais? O que era 
pior? Os seres humanos conservam mais a natureza no passado ou conservam agora? 
Por que vocês acham que isso aconteceu?

Propor aos alunos que na próxima aula desenhem novos mapas, mas desta vez retratando 
como esta área, que compõe a escola e a área verde, como era no passado, questionando-
os sobre alguns pontos: existiam cursos d’água; árvores frutíferas, mais animais, como 
era o relevo, as casas, as ruas, entre outros aspectos da paisagem.

5

6

4

3

2
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ATIVIDADES SUGERIDAS

ATIVIDADE 1

Comente sobre a importância de um ambiente saudável, com árvores e igarapés limpos para 
a qualidade de vida da comunidade. Sugere-se elaborar uma redação, ou outra forma de apre-
sentação, como teatro ou música, a partir da visão dos alunos sobre a história e o futuro da área 
verde da comunidade. Com a troca de experiência e material desenvolvido (mapas mentais, 
entrevistas e a apresentação), propõe-se que os alunos realizem uma exposição na escola, por 
exemplo, durante reunião com os pais, ou em outro espaço de grande circulação próximo a 
escola.
Com os Mapas Mentais é possível ter um diagnóstico sobre os aspectos mais relevantes da in-
terface pessoa e ambiente no contexto escolar (EA formal), realçando os principais confl itos, 
mudanças, contradições e potencialidades do uso da temática, com vista à compreensão das 
interações entre as dinâmicas sociais e naturais.

Finalizando

Figuras 05 e 06 - Grupo de participantes elaborando os mapas mentais conjuntamente / Grupo de 
participantes apresentando os mapas mentais para os demais participantes.
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ATIVIDADES SUGERIDAS

ATIVIDADE 2

(Adaptado de Vieira, 2010)
Bioblitz: visitando uma área verde

Vivemos no bioma amazônico e quantas vezes sentimos o interesse de conhecer e investigar a 
biodiversidade, começando pelo nosso próprio pedaço (quintal, praça, parques)? Nestes luga-
res podemos encontrar uma surpreendente diversidade de vida, como também nos igarapés, 
lagos, campos, jardins e diversos outros lugares. A Bioblitz é um período intenso de pesqui-
sa biológica em uma tentativa de catalogar todas as espécies vivas de uma determinada área. 
Grupos de cientistas, naturalistas e voluntários conduzem estudos de campo intensivos em 
períodos curtos. A ideia da Bioblitz é que os alunos assumam o papel de pesquisadores, o que 
proporcionará a experiência de investigar a biodiversidade, refl etindo sobre a importância das 
pesquisas científi cas para identifi car e reconhecer as espécies, visando sua conservação.

Os alunos também irão perceber como é difícil reconhecer e contar o número de espécies de 
um determinado ecossistema. Isto é só o começo. Você está preparado(a) para viver esta rica 
experiência?

Introduzindo o tema
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ATIVIDADES SUGERIDAS

ATIVIDADE 2

Realize um reconhecimento prévio da área destinada para o estudo, a fi m de observar possíveis 
questões que nortearão o trabalho. Se possível, converse com um pesquisador local, um agente 
da natureza ou outra pessoa que tenha um conhecimento sobre a história do lugar e sua biodi-
versidade.
Prepare cópias da “Tabela Pesquisa Bioblitz” e da “Tabela de mapas sonoros” para entregar aos 
alunos, mas também dedique uma parte da aula para trabalhar os conceitos apresentados em 
cada questão, por exemplo, o conceito de espécie, animais nativos, animais exóticos, espécies 
ameaçadas de extinção, espécies endêmicas, biodiversidade, entre outros. Para entender me-
lhor a defi nição desses conceitos, consulte o glossário ao fi nal deste guia.

Preparando-se para começar 

Investigando nosso pedaço
Desenvolvendo a Bioblitz

Chegou o tão esperado momento de ampliar o universo da pesquisa, sair a campo para observar 
a biodiversidade perto da escola. Escolha uma área na escola ou arredores (um terreno,  jardim, 
parque,  praça ou outros espaços verdes), que apresente características naturais. É importante 
elaborar um mapa da área escolhida indicado os limites da pesquisa, bem como elementos do 
lugar. Se possível escolher dois pontos, sendo um próximo de um local mais urbanizado e outro 
com a mata mais preservada. Na qualidade de pesquisadores da natureza, explique aos alunos 
como deverão respeitar o ambiente da área escolhida, evitando causar danos e seguir correta-
mente os procedimentos do levantamento da biodiversidade.

1
Entregue uma cópia das tabelas (modelos a seguir) para cada grupo de alunos. Após uma pri-
meira leitura, esclareça possíveis dúvidas em relação aos termos apresentados. Solicite que os 
alunos se dividam em grupos. Esta conversa prévia serve como pré-teste, avaliando o conhe-
cimento dos alunos. Cada grupo pode apresentar oralmente sua pesquisa, dando exemplos de 
animais que representam os diferentes grupos biológicos contidos na tabela. Essa explicação 
de conceitos e teste de conhecimento sobre os grupos biológicos deve preferencialmente ser 
realizada em uma aula prévia a Bioblitz propriamente dita.

Realizando um teste de conhecimento

2 Preparando-se para a Bioblitz: pesquisa de campo
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ATIVIDADE 2

 Entregue a cada grupo:
a) Tabelas “Pesquisa Bioblitz” e “Mapas Sonoros” (modelos a seguir) e os materiais de apoio para 
coleta (caderno de anotações, canetas, mapa com os pontos, entre outros).

b) Tabela dos Mapas sonoros

Atividade perceptiva que tem por objetivo despertar os sentidos, a atenção e a conexão das 
pessoas com o ambiente. Indicado para crianças acima de cinco anos. Os participantes devem 
anotar no formulário, com maior precisão possível, o que estão ouvindo, a direção e distância 
dos sons. Os alunos devem gastar pouco tempo anotando e bastante tempo ouvindo, portanto 
devem anotar o nome do que estão ouvindo. Oriente-os a fi carem de olhos fechados enquan-
to ouvem. Explique que colocando as mãos em forma de concha atrás das orelhas criam uma 
superfície refl etiva para captar os sons, imitando orelhas como as de uma raposa. Escolha um 
ponto onde o grupo provavelmente ouvirá uma grande variedade de sons – igarapés, perto de 
animais, vento nas folhas, sons da fl orestas. O tempo de duração da atividade é de cinco minu-
tos. Às vezes é difícil encontrar um lugar protegido dos sons de carros e máquinas, embora os 
locais barulhentos sejam ideais para ensinar
sobre a poluição sonora. Neste caso, peça para que os alunos façam dois mapas do som, um 
próximo da rua e outro no interior da mata. Após a atividade, pergunte onde eles se sentiram 
mais confortáveis. Esta é uma boa maneira dos alunos desenvolverem uma apreciação cons-
ciente das áreas naturais.
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3
Imaginem que a escola ou uma empresa pretenda construir um novo prédio naquela área. 
Entretanto, antes de desenvolver o projeto, é necessário analisar o impacto da obra, ou seja, o 
quanto o empreendimento poderia afetar a biodiversidade do local, parte dessa análise consis-
te em saber quantas e quais espécies existem no local e onde são encontradas. Deste modo, o 
desafi o do grupo é realizar um inventário detalhado.

Explicando o desafi o da investigação

4
Antes da pesquisa em si, demonstre aos alunos onde sua área de estudo está localizada, mos-
trando um mapa cartográfi co, ou os próprios mapas mentais elaborados na Atividade 01 ou 
fotografi as da área, sempre esclarecendo possíveis dúvidas. Reforce novamente as diferentes ca-
tegorias e conceitos da tabela Bioblitz, fornecendo um exemplo prático de cada uma. Divididos 
em grupos os alunos precisarão traçar um plano de como investigar a biodiversidade e preen-
cher a maior quantidade de campos da tabela de pesquisa, no tempo determinado. Onde irão
procurar? O que vão procurar? Como dividir o trabalho? Que tipos de perguntas irão fazer? 
Como registrar o que encontrarão? Alguém gostaria de fazer desenhos, descrever ou fotografar 
as espécies encontradas? Quem anotará no mapa? E no caderno?

Construindo a estratégia de ação

5 Revisando a estratégia de ação de cada grupo
Reúna-se com cada grupo, separadamente, para ouvir os planos de ação, relembrando os cui-
dados e as regras, como não levar nada da área. É permitido apenas observar, anotar e fotogra-
far. O preenchimento da tabela é a principal tarefa, mas deve ser completada com a composição 
visual do mapa da área, identifi cando os locais (os pontos escolhidos previamente pelo profes-
sor) e a descrição do que foi encontrado com anotações no caderno. Como é difícil identifi car 
corretamente tudo, desenhos, esboços e fotografi as podem ajudar para um reconhecimento em 
sala de aula.
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6
Em sala de aula, os grupos podem rever o que encontraram e consolidar as informações. Onde 
certos elementos foram identifi cados? Onde animais e plantas estão concentrados? Cada grupo 
deve preparar uma apresentação para a classe sobre a vivência, incluindo os relatos, os mapas 
sonoros, as tabelas e as anotações, iniciando um debate: a) Quantos “tipos” de seres vivos di-
ferentes foram encontrados? b) Onde acharam espécies mais diferentes? c) Houve espécies 
nativas? d) E exóticas? f) As espécies estavam distribuídas uniformemente pela área ou foram 
encontradas em maior quantidade e variedade numa determinada área? g) Se houve diferenças 
de distribuição, por que isso pode ter acontecido? h) Como grupo, eles acham que encontraram 
tudo que existe na área pesquisada? i) Teriam encontrado as mesmas espécies se tivessem feito 
a Bioblitz em outra época do ano?

Compartilhando os mapas sonoros em sala, também podem ser feitas as seguintes perguntas: 
Quantos sons diferentes vocês ouviram? Quais os sons que vocês mais gostaram? Por quê? 
Quais os sons que vocês menos gostaram? Por quê? Quais os sons que vocês nunca tinham 
ouvido antes? Você sabe o que emitiu esse som? E quais sons deixaram o grupo mais animado? 
Por quê? E se fosse à noite, seria diferente? Algum grupo utilizou uma estratégia para com-
pletar a investigação que tenha ajudado a melhorá-la? Quais foram as maiores difi culdades na 
bioblitz? Houve surpresa por encontrar algo inesperado ou por não encontrar algo previsto?

Compartilhando as descobertas

ATIVIDADE 2

Finalizando

É importante avaliar a riqueza da experiência, incluindo depoimentos sobre os sentimentos ge-
rados e uma comparação entre o que havia sido proposto como desafi o e os resultados obtidos. 
Refl ita sobre a necessidade de ampliar o olhar, buscando novas formas de investigação e fontes 
de pesquisa sobre a área para fazer um inventário completo de sua biodiversidade. Que tipo de 
organismos e outras informações sobre o local eles provavelmente esqueceram? Explique que 
eles realizaram uma forma simplifi cada do Método de Avaliação Rápida (RAP). Isto foi útil 
para o aprendizado? Em que sentido? 
É quase impossível encontrar todas as espécies de uma área num curto espaço de tempo. Ani-
mais têm a tendência de ir e vir de diferentes áreas, passando despercebidos ou estando ausen-
tes. Organismos muito pequenos ou microscópicos também são difíceis de achar e identifi car. 
Sem falar nas mudanças sazonais (período chuvoso e com poucas chuvas) que modifi cam a di-
nâmica de vida dos organismos em uma determinada área. Portanto, os resultados obtidos no 
inventário de cada época do ano, podem ser bem diferentes. Entretanto, as avaliações rápidas 
são geralmente úteis nas pesquisas científi cas e na avaliação do impacto ambiental de empreen-
dimentos como hidrelétricas ou construções de estradas, porque fornecem, rapidamente, uma 
boa ideia da biodiversidade de espécies de uma área.
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ATIVIDADE 3

(Adaptado de Vieira, 2010)
Jogo do “Corredor Ecológico do Sauim-de-coleira”

materiais necessários
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O crescimento acelerado e desordenado da região metropolitana de Manaus, sobretudo nos 
últimos anos, tem promovido a fragmentação da vegetação fl orestal nativa e esse processo tem 
gerado impactos negativos sobre a fauna e fl ora locais. Uma das espécies mais afetadas é o 
sauim-de-coleira, primata criticamente ameaçado de extinção e endêmico da região de Ma-
naus. Nesse contexto, os corredores ecológicos urbanos podem ter um importante papel para 
a conservação da espécie.

Corredor ecológico ou corredor de biodiversidade são áreas que unem fragmentos fl orestais ou 
unidades de conservação separados por interferência humana, como por exemplo, estradas e 
avenidas, agricultura e ocupações humanas. 

Alguns dos objetivos de um corredor ecológico são: permitir o livre deslocamento de animais, 
a dispersão de sementes, a manutenção de espaços verdes, o aumento da cobertura vegetal e a 
melhoria da qualidade de vida da população. Ele reduz os efeitos da fragmentação dos ecossis-
temas ao promover a ligação entre diferentes áreas e permitir o fl uxo gênico entre as espécies 
da fauna e fl ora. Esse trânsito permite a recolonização de áreas degradadas, em um movimento 
que de uma só vez concilia a conservação da biodiversidade e o desenvolvimento ambiental na 
região.

Porém o conceito de “corredor ecológico” ainda não é bem entendido por grande parte da po-
pulação. O objetivo desse jogo é justamente auxiliar a trabalhar esse tema, deixando mais claro 
a função de um corredor ecológico.

INTRODUZINDO O TEMA

Desenvolvimento da atividade

Esse jogo visa, por meio da representação de uma cidade que está em desenvolvimento, pos-

sibilitar aos participantes a compreensão de diferentes ferramentas para a conservação do 

sauim-de-coleira, bem como ameaças aos animais provocadas pela urbanização desordenada, 
mediante um aprendizado dinâmico. O sauim-de-coleira e a importância da criação de corre-
dores ecológicos são os destaques deste jogo, mas os conceitos e saberes trabalhados benefi ciam 
todo ecossistema e as populações humanas, por possibilitar maior compreensão e consciência 
ambiental.

O objetivo do jogo é fazer com que os alunos planejem um corredor ecológico entre as áreas 
verdes de uma cidade, a fi m de que os sauins se desloquem pela cidade e se encontrem, possi-
bilitando sua sobrevivência.

A base do jogo é a representação de uma cidade como Manaus/AM em um grande tabulei-
ro em tecido de TNT*, o qual é disposto no chão e nele são inseridas peças de papelão com 
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* O tabuleiro também pode ser desenhado diretamente no 
chão, com o auxílio de giz ou outro material removível.

ATIVIDADE 3

algumas imagens que representam elementos da cidade, como ruas, avenidas, casas, escolas, 
supermercados e outros espaços. Neste tabuleiro, em TNT ou desenhado no chão, devem ser 
colocados alguns papelões na cor verde para retratar os fragmentos fl orestais remanescentes. 
Os alunos devem perceber que tais fragmentos fl orestais estão isolados uns dos outros, difi cul-
tando a vida do sauim-de-coleira. Vale ressaltar que o tabuleiro também pode ser diretamente 
“desenhado” no chão, com a utilização de giz por exemplo. Sugere-se um tabuleiro de 8 metros 
(largura) por 10 metros (comprimento). A cada um metro, seja na vertical ou na horizontal, 
haverá uma linha divisória, de forma a deixar o tabuleiro com 80 casas, conforme Figura 07. 
Abaixo segue um modelo de tabuleiro, de forma esquemática:

Figura 07 - Imagem esquemática do tabuleiro, com as medidas sugeridas. Notar que nos 
quatro cantos do tabuleiro há cartas que representam áreas verdes. São nesses cantos 

que os jogadores devem ser alocados para iniciar o jogo.
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Por se tratar de um jogo de representação de papéis, após a apresentação inicial dos mediadores 
(que podem ser os professores, monitores ou mesmo os alunos), os demais participantes deve-
rão ser divididos em grupos (preferencialmente duplas) e serão entregue crachás com imagens 
do sauim. Podem ser usadas cores diferentes para representar as duplas de sauim. A intenção 
é que os sauins da mesma família (mesma cor), consigam se deslocar pelo tabuleiro até conse-
guirem encontrar o seu par, o que garantiria a “sobrevivência” dessa família de sauim. 

Inicialmente cada sauim deve se posicionar em um canto diferente do tabuleiro, sendo que 
os sauins da mesma família (mesma cor) deverão estar nas extremidades diagonais opostas. 
Nesses locais onde os sauins se posicionam para iniciar o jogo, deve necessariamente estar re-
presentada uma área verde (a casa do sauim). Para cada sauim poderá haver um participante 
(representando um agente comunitário) que o auxiliará a tomar decisões sobre onde alocar as 
peças tiradas e qual trajetória seguir para encontrar o outro membro de sua família (Figura 08). 
Abaixo segue uma fi gura esquemática do tabuleiro com as duplas de sauim posicionadas (du-
pla amarela versus dupla azul) para iniciar o jogo. Para que o jogo tenha uma melhor dinâmica, 
é necessário a colocação aleatorizada de algumas peças que representam áreas verdes, ruas e 
avenidas e demais cartas que representam a interferência humana em uma cidade (escolas, 
supermercados, etc).

ATIVIDADE 3

Figura 08 - Imagem esquemática do tabuleiro pronto para iniciar o jogo. Notar que as duplas de sauins 
(azul e amarela) estão posicionadas nos cantos opostos do tabuleiro. Também foram posicionadas 

aleatoriamente algumas cartas de áreas verdes e ruas/avenidas ao longo do tabuleiro.
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Enunciado (processo de imersão no jogo) 
Jogo do “Corredor Ecológico” 

“Quando olhamos para essa mata, podemos imaginar o que acontece lá dentro. O ritmo da 
natureza é, realmente, especial e contagiante. Os animais procuram seus parceiros para o aca-
salamento, para a manutenção das espécies; as sementes são espalhadas pelo vento ou pelos 
próprios animais; as águas dos rios mantêm a fl oresta e matam a sede dos bichos; os grãos do 
solo que a gente pisa permitem a renovação das plantas, alimentando-as diariamente e fi xam 
suas raízes. É a conexão da vida! Assim, seria perfeito e belo, se o ambiente não fosse destruído 
por nós humanos. Olhem para essas pequenas áreas de mata, pedaços de fl oresta que resta-
ram, aqui no chão. São fragmentos verdes que estão isolados (separados), ou seja, não estão 
mais conectados. Isso prejudica e, até mesmo, impede o movimento dos animais de um local 
para outro, neste caso, o movimento do sauim-de-coleira. E, nessa história, infelizmente, temos 
algumas famílias de sauins que estão separadas. Entretanto, existe uma forma de ajudá-los! 
Basta que os fragmentos sejam novamente conectados uns aos outros, criando corredores de 
biodiversidade e, assim, permitindo que essas famílias se encontrem. Nem sempre é possível 
criar corredores ecológicos apenas com a utilização de áreas verdes. Estruturas artifi ciais, como 
por exemplo passagens de fauna aéreas ou subterrâneas, podem ser necessárias para implantar 
um corredor ecológico. Outra estratégia é recuperar áreas desmatadas e implantar parques e 
demais áreas verdes.

Um corredor ecológico pode ser comparado a um corredor da escola, que é um local por onde 
professores e alunos caminham livremente, possibilitando entrar e sair das várias salas de aula 
(um fragmento da escola), servindo, também, para encontrar um colega da sala vizinha. Para 
entendermos melhor, vamos vivenciar um pouco o que esses animais sofrem num ambiente 
fragmentado (separado) e descobrir como podemos ajudá-los a se unir e garantir a sua sobre-
vivência.”

Regras 

Cada sauim deve se colocar em cima de um fragmento de área verde (papelão) nas pontas do
tabuleiro, sendo que os sauins da mesma família devem fi car em fragmentos opostos (Figura 
08). Os demais participantes, “agentes comunitários”, podem formar uma fi la, fora do tabuleiro, 
junto à pilha de fragmentos (papelão) caso haja mais que quatro participantes para essa função.

Para que os animais possam se locomover em direção ao seu companheiro familiar, devem pri-
meiro pegar uma carta da pilha que trará a representação de uma ação ou estrutura. As cartas 
e sua representação estão descritas abaixo. Segue também a indicação da quantidade de cartas 
necessárias (de cada categoria) para um tabuleiro de 80 casas.
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Dependendo da carta escolhida (aleatoriamente) ele deverá tomar a decisão de onde colocar a 
carta no tabuleiro (na cidade) de forma a melhor ocupar o espaço ao seu redor, tentando sem-
pre criar áreas verdes conectadas. 

Importante: O objetivo do jogo é tentar criar um corredor ecológico pelo tabuleiro, que 

possibilite aos sauins da mesma família se encontrarem.

As cartas sorteadas podem ser posicionadas apenas nos quadrantes imediatamente ao lado 
ou a frente do sauim que estiver jogando. Essa função de “escolher” a carta e de decidir onde 
posicioná-la, pode ser feita pelo “sauim” ou pelo “agente comunitário”, dependendo do que foi 
acertado inicialmente. Só pode colocar apenas um fragmento por vez que joga. Os “agentes 
comunitários” devem decidir junto ao sauim que está auxiliando, o melhor local para colocar 
cada carta retirada, para que a dupla de sauim da mesma família se encontre mais rapidamente. 

Figura 09 - Imagens esquemáticas das diferentes categorias de cartas que serão usadas no jogo. As cartas 
podem ser feitas através de fotocópia desses exemplos ou podem ser elaboradas a mão.

Figura 10 - Tabela com a quantidade sugerida de cartas por categoria a ser utilizada no jogo.
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Dentre as cartas possíveis de serem tiradas há tanto aquelas favoráveis ao sauim, como outras 
não favoráveis, que representam áreas urbanizadas, como “estradas e avenidas”, “shopping” e 
outras construções humanas. A carta “passagem de fauna” só pode ser colocada sobre “estra-
das e avenidas”, e signifi ca que o sauim pode passar “por cima” daquela avenida sem se expor 
à atropelamentos. Os animais só podem mudar de fragmento (quadrante) quando existir um 
fragmento conectado ao que está ocupando que seja um ambiente propício ao sauim-de-colei-
ra (por exemplo, cartas que representam áreas verdes, arborização e passagem de fauna, desde 
esta conecte a outra área onde o sauim pode habitar). Lembre-se que os fragmentos posiciona-
dos por um “agente comunitário” também permitem que sauins de outras famílias passem por 
eles, desde que estejam conectados ao seu lugar! 

Por fi m, lembre-se, também, que não é permitido mudar o lugar dos fragmentos já posiciona-
dos. A aleatorização das cartas pode ser feita embaralhando-as antes do início do jogo. A de-
cisão de qual sauim e agente comunitário que deve começar pode ser dada através do popular 
“par ou ímpar” e o seguinte sauim a jogar pode ser aquele que está no sentido horário do que 
jogou anteriormente. ganha o jogo a primeira dupla a conseguir se encontrar no tabuleiro, por 
meio da formação de um “corredor ecológico”.

ATIVIDADE 3

Figura 11 - Imagens esquemática de um tabuleiro ao fi nal do jogo. Notar que diversas 
cartas foram sendo posicionadas pelos jogadores, de forma a criar uma representação de 
uma cidade. perceba que a dupla azul conseguiu desenvolver um corredor ecológico e se 

encontrou no centro do tabuleiro. Já a dupla amarela, não conseguiu se encontrar.
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Encerramento

É importante ressaltar a função dos corredores ecológicos para o fl uxo e deslocamento das es-
pécies e consequentemente para a sobrevivência dos animais. Ao longo do jogo pode-se traba-
lhar as ameaças aos animais silvestres como atropelamentos, eletrocuções, ataques de animais 
domésticos e falta de ambientes propícios, com abrigo, água e comida. E esses conceitos po-
dem ser reforçados ao fi nal do jogo, ressaltando-se a importância de áreas naturais conectadas, 
como um corredor ecológico.

Sugestão de questionamentos ao fi nal da atividade:

• Como se sentiram ao querer alcançar seu par sem conseguir?

• Com a criação do corredor ecológico, outros animais também se benefi ciaram? E o ser hu-
mano (nós)?

• O que signifi cou o encontro dos animais, em termos de sua sobrevivência?

• Como nossas atitudes podem facilitar a implantação ou interferir na conservação de um 
corredor ecológico?

• Solicitar aos alunos que elaborem um texto sobre corredor ecológico. Agora, alguém pode 
me falar o que é corredor ecológico? Para que serve? Utilizar como fonte de pesquisa “Pro-
jetos Corredores Ecológicos” do site ww.mma.gov.br e www.fi chaverde.org.br

ATIVIDADE 3
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Jogo Jornada Selvagem
Salvando espécies da extinção

 Você conhece algum animal que está em risco de extinção? Neste jogo você encontrará 
quatro espécies da Amazônia que estão ameaçadas e prestes a desaparecer do planeta. O que 
você tem feito para que as espécies não sejam extintas? Que tal começar aprendendo mais sobre 
estas espécies e tentar salvá-las. 

 Nesse jogo de tabuleiro de cunho cooperativo, que pode ser jogado por 4 ou 8 pessoas, 
você terá a experiência de conhecer mais sobre algumas espécies e compreender algumas es-
tratégias para salvá-las do risco de extinção. O Objetivo do jogo é ajudar 04 espécies de animais 
amazônicos a chegar até uma Unidade de Conservação (UC), área protegida por lei, onde eles 
poderão viver em harmonia com a natureza. Pretendemos dessa forma trabalhar conceitos im-
portantes como extinção de espécies, endemismo, ameaças às espécies, de uma forma prática e 
divertida.

 O tempo do jogo é variável (a depender da estratégia dos jogadores). Porém, o professor 
por defi nir o tempo de uma aula (50 min). O professor também pode decidir trabalhar os con-
ceitos em uma aula prévia, deixando o jogo para fi xar os conceitos em uma aula posterior. 

 Também é possível disponibilizar o jogo para momentos extraclasse, como horário de 
intervalo por exemplo. Por ser um jogo intuitivo e auto explicativo, os participantes (jogadores) 
podem jogar sem uma orientação pedagógica prévia, e mesmo assim terão a possibilidade de 
assimilar os conceitos que o jogo se propõe a trabalhar. 

 O jogo Jornada Selvagem - Salvando espécies da extinção acompanha o kit pedagógico 
distribuído pelo CEPAM.

JORNADA SELVAGEM

Figura 12 -  Cartas do jogo: Problemas (vermelhas) e Soluções (verdes).
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Regras do jogo
JORNADA SELVAGEM

1 – O jogo pode ser jogado por 4 ou 8 pessoas (4 jogadores separadamente ou 4 duplas). Cada joga-

dor controla um animal. No caso de serem 4 duplas, cada dupla controla um casal de animais (cada 

jogador controla um avatar) da mesma espécie, que são: sauim-de-coleira, onça-pintada, peixe-boi-

-da-amazônia e gavião-real.

2 - Trata-se de um jogo cooperativo estratégico, não linear, a ser desenvolvido em um tabuleiro com 

caminhos diversos, a serem desbravados conforme a decisão e as possibilidades ao acaso que surgirem 

ao longo do jogo.

3 – Cada jogador individual ou dupla deverá posicionar seu animal representante em um dos cantos 

do tabuleiro. Cada quadrante do tabuleiro representa o ambiente de uma das espécies.

4 – Todos os jogadores terão acesso a um dado para movimentar seu respectivo animal (personagem 

do jogo). Se o jogo for em duplas, cada jogador joga o dado de maneira independente de seu par.

Figura 13 - Imagem do tabuleiro do jogo,
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5 – O objetivo do jogo é chegar e garantir a chegada de todos os animais do tabuleiro, até a Unidade 

de Conservação (UC). Isto é, ou todos os animais são salvos e todos jogadores ganham, ou então al-

guns animais serão extintos e todos perdem.

6 – O jogo possui um maço de 36 cartas, com o verso de cor vermelha, as quais irão explicar os 

problemas para a passagem dos animais: são as cartas de difi culdades ou também denominada de 

problemas. Só há um maço de cartas vermelhas (problemas), que serve para todos os animais. Cada 

jogador deverá pegar uma carta do maço de problemas (devidamente embaralhado) sempre que seu 

avatar terminar a jogada sobre uma casa vermelha. Cada carta de problema estará codifi cada, indi-

cando seu local de efi cácia, que estará indicada sempre pela inicial do nome do animal - S (sauim-

-de-coleira), O (Onça-pintada), H (Harpia/gavião-real) e P (peixe-boi) – e também um número cor-

respondente, sendo nove cartas direcionada para cada habitat da espécie, por exemplo, S1, H3, O6, 

P12, etc. A carta representativa do problema (a ser explicada mais adiante) deverá ser posicionada 

no tabuleiro no seu lugar codifi cado – e conterá uma breve explicação acerca da difi culdade para 

aquela espécie. Em resumo, na ocasião em que se cair sobre uma casa vermelha, retira-se uma carta 

de problema (vermelha), leia seu conteúdo informativo e coloca-se a respectiva carta representativa 

do problema na devida casa (seu local de efi cácia).

7 – O jogo possuirá, também, um maço de 36 cartas verdes, de socorro, também denominada de 

soluções, as quais possuem um texto informativo que explicita a solução para cada um de seus res-

pectivos problemas. Estas cartas são obtidas sempre que um jogador cair, exatamente, sobre uma casa 

de cor verde . Nessas ocasiões, deve-se retirar uma carta do maço de cartas de soluções (o qual deve 

estar devidamente embaralhado) e, dependendo de seu local de efi cácia (a carta terá um código), 

poderá ser usada imediatamente ou não. Caso o local de efi cácia da carta de solução que foi retirada 

estiver no mesmo quadrante (habitat) do animal que a retirou, então esta carta pode ser utilizada 

imediatamente, devendo-se, nesse caso, retirar a respectiva carta de difi culdade (problema) do tabu-

leiro liberando o local para a passagem dos animais. Nas ocasiões em que se retira do monte, uma 

carta de socorro que ainda não tenha aplicação para nenhum dos jogadores, por ainda não haver 

problema na casa, ela deverá ser guardada até o momento em que puder ser usada ou doada para 

outro animal (jogador) que necessitar. 

8 – Doações e trocas de cartas de soluções podem ser realizadas, sem qualquer obrigação, entre dois 

ou mais jogadores, a qualquer momento.

JORNADA SELVAGEM
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9 – Os jogadores de quadrantes (habitats) diferentes não podem jogar ao mesmo tempo, em vez dis-

so, os jogadores devem jogar um por vez, no sentido horário, a fi m de que todos observem a jogada 

de cada um, auxiliando nas estratégias, tendo ciência das necessidades dos outros, aprendendo com 

eles e tendo a oportunidade de ser solidário. 

10 – O jogador deverá “passar a sua vez ” (abdicar de sua jogada) se cair em alguma casa onde já haja 

uma carta de problema colocada. Se houver um caminho com um problema alocado, esse caminho 

fi ca bloqueado até que uma carta de solução seja retirada e libere o caminho. Mas o jogador ainda 

poderá continuar jogando o dado, porém precisará voltar e escolher um caminho que esteja livre.

11 – Algumas casas tem informações escritas sobre elas, que podem ser boas ou ruins (por exemplo, 

ande mais 2 casas ou fi que uma rodada sem jogar), e devem ser obedecidas pelo jogador que fi car 

sobre ela ao fi nal de sua jogada.

12 – Diante de qualquer tipo de bifurcação, durante a movimentação do jogador, o mesmo fi ca 

livre para escolher o melhor caminho. 

13 – Considera-se que alguém chegou à UC apenas se o jogador jogou o dado e obteve o número exa-

to para se movimentar até a UC. Caso tire um número maior, ele deve “bater e voltar” pelo caminho.

14 – O jogador que chegar à UC tem papel importante em auxiliar os demais jogadores (animais em 

extinção), ou seja, ele continua jogando e, a cada rodada, quando for sua vez, pode ajudar um outro 

animal, da seguinte forma: ou joga o dado para um jogador que escolher, ou pode retirar do tabuleiro 

uma carta de solução e doar para um jogador que precisar.

15 – O jogo termina, de forma imediata, quando todos os animais do tabuleiro conseguirem chegar 

até a UC. Caso algum jogador fi que preso em uma casa de problema ou não consiga chegar na UC, 

não haverá vencedores.

16 – Ao fi nal do jogo, vale a pena bater um papo sobre as difi culdades e problemas que os animais 

encontraram pelo tabuleiro, e também quais as soluções que apareceram para ajudar os animais a 

chegar até a unidade de conservação.

JORNADA SELVAGEM
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Jogo da memória
Fauna amazônica e suas ameaças

 Neste jogo você encontrará treze espécies da Amazônia que estão ameaçadas e podem 
desaparecer em breve se medidas não forem tomadas. Nesse jogo de cartas, que pode ser jo-
gado por 2 ou mais pessoas, você terá a experiência de conhecer mais sobre essas espécies e 
seus principais problemas atuais. O objetivo do jogo é que os participantes conheças algumas 
espécies amazônicas ameaçadas de extinção e seus principais vetores de ameaças. Pretendemos 
dessa forma trabalhar conceitos importantes como extinção de espécies e ameaças às espécies, 
de uma forma prática e divertida. 

 Trata-se de uma adaptação do popular “Jogo da Memória”, onde os participantes devem 
encontrar as respectivas duplas animais, no meio de várias cartas embaralhadas e dispostas 
com a frente virada para baixo. A diferença é que, após encontrar as duplas de animais, devem 
virar uma carta laranja (dos problemas) e encontrar um vetor de ameaça que seja um problema 
para a sua dupla de animais encontrada. Vence o jogo o jogador que tiver conseguido juntar 
mais cartas ao fi nal do jogo.

 O tempo do jogo é variável (a depender da estratégia dos jogadores). Porém, o professor 
por defi nir o tempo de uma aula. O professor também pode decidir trabalhar os conceitos em 
uma aula prévia, deixando o jogo para fi xar os conceitos em uma aula posterior.

 Também é possível disponibilizar o jogo para momentos extra classe, como horário de 
intervalo por exemplo. Por ser um jogo intuitivo e auto explicativo, os participantes (jogadores) 
podem jogar sem uma orientação pedagógica prévia, e mesmo assim terão a possibilidade de 
assimilar os conceitos que o jogo se propõe a trabalhar. 

 O jogo “Fauna amazônica e suas ameaças” acompanha o kit pedagógico distribuído 
pelo CEPAM.

JOGO DA MEMÓRIA

Figura 14 - Imagem das cartas do jogo da memória. Notar que há cartas com o verso na 
cor verde (animais em extinção) e laranja (ameaças aos animais).

Figura 14 - Imagem das cartas do jogo da memória Notar que há cartas com o verso na
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1 – O jogo pode ser jogado por 2 ou mais pessoas, individualmente ou em duplas. 

2 - Trata-se de um jogo estratégico, onde os jogadores devem achar os pares dos animais representados 

nas cartas de verso de cor verde, e associar com uma ameaça, representadas nas cartas de cor laranja.

3 - Inicialmente todas as 39 cartas são colocadas de frente para baixo, com o seu verso (que pode ser 

verde ou laranja) voltado para cima. De preferência organize as cartas de forma ordenada, para facili-

tar a memorização das mesmas. 

4 - O primeiro jogador deve virar uma carta verde, e depois outra carta verde, tentando achar o par 

do animal primeiramente virado. Para difi cultar o jogo, os nomes nas cartas são diferentes, em uma é 

o nome popular e em outra, o nome científi co do animal. As fotos do mesmo animal também podem 

ser iguais ou não.

5 - Caso o jogador encontre o par do animal, ele deve então virar uma carta de cor laranja, tentando 

encontrar uma ameaça que esteja prejudicando o seu par de animal. Há 13 diferentes tipos de ameaça, 

e para saber se a ameaça que ele virou diz respeito ao seu animal, basta checar se o número da carta da 

ameaça está listada nas cartas do seu animal. 

6 - Caso o jogador tenha encontrado uma carta com uma ameaça que diga respeito ao seu par de ani-

mal, ele “ganha” as 3 cartas (duas dos animais + uma da ameaça) e joga novamente. Caso não tenha 

encontrado o par do animal, ou a ameaça aos animais, passa a vez ao próximo jogador.

7 - O jogo termina quando todas as cartas da mesa tiverem sido viradas e recolhidas por algum joga-

dor. Vence o jogador que conquistar mais cartas.

8 - Uma variação que pode difi cultar o jogo e ajudar na discussão sobre as ameaças, é solicitar que cada 

jogador explique como a ameaça apresentada na carta interfere na vida dos respectivos animais.

Regras do jogo
FAUNA AMAZÔNICOS E SUAS AMEAÇAS



Áreas Protegidas: são áreas de terra e/ou mar especialmente dedicadas à proteção e manutenção da 
diversidade biológica, e de seus recursos naturais e culturais associados, manejadas por meio de ins-
trumentos legais ou outros meios efetivos;

Área de Proteção Ambiental - APA: é uma categoria de Unidade de Conservação, geralmente extensa, 
com certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais es-
pecialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, e tem como 
objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a 
sustentabilidade do uso dos recursos naturais. É constituída por terras públicas ou privadas;

Área de Proteção Permanente - APP: área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função 
ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade,
facilitar o fl uxo gênico de fauna e fl ora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas;

Avaliação Rápida - RAP: estudos realizados para identifi car, prever, interpretar e prevenir os efeitos 
ambientais que determinadas ações, planos, programas ou projetos podem causar à saúde, ao bem-es-
tar humano e ao ambiente, incluindo alternativas ao projeto ou ação, e pressupondo a participação do 
público;

Biodiversidade ou Diversidade biológica: a variedade de organismos vivos de todas as origens, com-
preendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os 
complexos ecológicos de que fazem parte; compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies; 
entre espécies e de ecossistemas;

Bioma: é um conjunto de vida (vegetal e animal) constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação 
contíguos e identifi cáveis em escala regional, com condições geoclimáticas similares e história com-
partilhada de mudanças, o que resulta em uma diversidade biológica própria. O Brasil é formado por 
seis biomas de características distintas: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pan-
tanal;

CEPAM: Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Amazônica;

Corredores ecológicos: porções de ecossistemas naturais ou seminaturais, ligando Unidades de Conser-
vação, que possibilitam entre elas o fl uxo de genes e o movimento da biota, facilitando a dispersão de 
espécies e a recolonização de áreas degradadas, bem como a manutenção de populações que deman-
dam, para sua sobrevivência, áreas com extensão maior do que aquela das unidades individuais;

Espécies ameaçadas: éspécies animais ou vegetais que se encontram em perigo de extinção, sendo sua
sobrevivência incerta, caso os fatores que causam essa ameaça continuem atuando;
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Espécies bandeiras: é um organismo símbolo escolhido por problemas ecológicos e/ou sociais, que é 
instituída ou designada com a fi nalidade de conservar determinados ambientes, a partir da coopartici-
ção da sociedade. Por exemplo, a tartaruga marinha para o Projeto Tamar ou o sauim-de-coleira para 
a proteção de áreas verdes urbanas;

Espécie Endêmica: organismos vivos que existem apenas em um local específi ca e dependem das con-
dições de solo e clima peculiares daquele local; 

Espécie exótica: organismo que é introduzido numa área onde não ocorre naturalmente;

Espécie nativa: uma espécie que ocorre naturalmente numa área;

Espécie migradora: espécie de ser vivo que se desloca um local para outro, quer seja por um tempo 
determinado quer para uma fi xação permanente;

Espécie venenosa: espécie de ser vivo que possuem substâncias nocivas aos seres humanos e a outros 
animais, sendo muitas delas até mesmo letais;

Espécie Extinta: espécie cuja existência não se tem mais conhecimento por um período superior a 50 
anos;

ICMBio: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade;

Inventário biológico : descrição qualitativa e quantitativa de seres vivos em uma determinada área;

MMA: Ministério do Meio Ambiente;

Parque Nacional, Estadual e Natural Municipal: São categorias de Unidades de Conservação. Têm como 
objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, 
possibilitando a realização de pesquisas científi cas e o desenvolvimento de atividades de educação e
interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico. É de posse 
e domínio públicos;

Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN: é uma categoria de Unidade de Conservação. É uma 
área privada, gravada com perpetuidade, com o objetivo de conservar a diversidade biológica;

Unidade de Conservação - UC: é um tipo de área protegida estabelecida conforme o Sistema Nacional 
de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC, Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000). É espaço 
territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais 
relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites defi nidos, 
sob regime especial de administração ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção;

GLOSSÁRIO E SIGLÁRIO

43



ALVES, T. Fêmea de Gavião-real livre na Flona de Carajás. In: http://www.icmbio.gov.br/portal/ulti-
mas-noticias/20-geral/1996-femea-de-gaviao-real-voa-em-liberdade-pela-primeira-vez

ANDRADE, M.C.M.; LUNA, F.O.; REIS, M.L. 2011. Plano de ação nacionalpara a conservação dos 
sirênios: peixe--boi-da-Amazônia: Trichechus inunguis e peixe-boi-marinho: Trichechus manatus.Bra-
sília, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, 13-24. Disponível em: <http://www. 
icmbio.gov.br/portal/images/stories/docs-plano-de-acao/pan>. Acesso em: 01/06/2018.

ARCHELA, R. S.; GRATÃO, L. H. B.; TROSTDORF, M. A. S. O lugar dos mapas mentais na repre-
sentação do lugar. Geografi a, Londrina, v. 13, n. 1, jan./jun. 2004. Disponível em: < http://www.uel.br/
revistas/uel/index.php/geografi a/article/viewFile/6794/6116> Acesso em: 14 jul. 2016.

Brasil. Parâmetros curriculares nacionais - Meio ambiente e Saúde. Brasil.1997a._______. Parâmetros 
curriculares nacionais: ciências naturais. Brasília.1997b.

BRAVO, I.A Educação Ambiental e as diversas correntes pedagógicas. In: Construção da proposta 
pedagógica. HAMMES, V. S. (ogr.). Vol 1. Embrapa. São Paulo: Globo. 68-73p, 2004.

CARDOSO, L.A.P. DESIGN DE SUPERFÍCIE COMO CONSCIENTIZADOR AMBIENTAL. 2017.
Monografi a (Graduação em Design). Faculdade de Tecnologia - Universidade Federal do Amazonas.

CORNELL, J. B. Mapa dos sons. In: Vivências com a natureza 2: novas atividades para pais e educado-
res. – São Paulo: Aquariana. 96-100p. 2008.

DESBIEZ, A. [et al.] 2013. Plano de ação nacional para a conservação da onça-pintada organizadores 
Rogério Cunha de Paula, Arnaud Desdiez, Sandra Cavalcanti. – Brasília : Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade, ICMBio, 384 p. disponível em: http://www.icmbio.gov.br/portal/ima-
ges/stories/docs-plano-de-acao/pan-onca-pintada/livro-onca-pinta da.pdf. Acesso em 12/06/2018 

EGLER, S.G. 1992. Feeding ecology of Saguinus bicolor bicolor (Primates: Callitrichidae) in a forest 
relict in Manaus, Brazilian Amazonia. Folia Primatol. 59:61-76.

GORDO, M. 2008. Saguinus bicolor. In: Machado, A.B.M., Drummond, G.M., Paglia, A.P. (Org.).

Livro vermelho da fauna brasileira ameaçada de extinção. 1 ed. Brasília: MMA, 2:750-751

ONDE CONSULTAR

44



ONDE CONSULTAR

Lei de Crimes Ambientais. Lei n o 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.

LOUV, R. 2016. A última criança na natureza: resgatando nossas crianças do transtorno do defi cit de 
natureza. Aquariana. 412p.

PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA CONSERVAÇÃO DA ONÇA-PINTADA: 
http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/docs-plano-de-acao/pan-onca-pintada/livro-onca-
pinta da.pdf

PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA CONSERVAÇÃO DE AVES DE RAPINA:
http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/docs-plano-de-acao/panaverapina.pdf

ROCHA-CAMPOS, C.C.; CÂMARA, I.G.; PRETTO, D.J. 2011. Plano de ação nacional para a con-
servação dos Mamíferos Aquáticos – Pequenos Cetáceos. Brasília: Instituto Chico Mendes de Con-
servação da Biodiversidade, 13-24. Disponível em: <http://www. icmbio.gov.br/portal/images/stories/
docs-plano-de-acao/pan-peqs-cetaceos/pan-pequenoscetaceos-web.pdf>.Acesso em: 04/06/2018.

SILVEIRA, L. e CRAWSHAW Jr, P. 2008. Panthera onca Linnaeus, 1758 p.793-794. In : A.B.M. Macha-
do, G.A.B. da Fonseca, R.B. Machado, L.M. de S. Aguiar & L.V. Lins (ed.). Livro Vermelho das Espécies 

Ameaçadas de Extinção da Fauna de Minas Gerais . Belo Horizonte, Fundação Biodiversitas.

SILVA, V.M.F.; GOULDING, M.; BARTHEM, R. 2008. Golfi nhos da Amazônia. Editora do INPA, 
Manaus, 43p.

SILVA, V.M.F. 2004. O peixe-boi da Amazônia Trichechus inunguis (Sirenia:Trichechidae). Em: Cintra, 
R. (Org.). História Natural, Ecologia e Conservação de Algumas Espécies de Plantas e Animais da 
Amazônia. EDUA/EDELBRA, Manaus, Amazonas, 283-289.

SOLER, R. Brincando e aprendendo com os jogos cooperativos. 3o. ed. Rio de Janeiro: 2011. p. 312

SILVA, A. V.; LEITE, A.; ALARCON, C.; LAGROTERIA, D. C.; ALVES, I. R. S.; COELHO, L. F.; GOR-
DO, M.; RASEIRA, M.; LIMA, N. M., RITA; SPIRONELLO, W. Proposta de criação do corredor ecoló-

gico urbano sauim-de-coleira. 2015. 11-p

45



VIEIRA, A.R. Mapas perceptivos com a comunidade. In: Investigando a Biodiversidade: guia de apoio 

aos educadores do Brasil. CI - Conservação Internacional, Instituto Supereco, WWF. 110- 115. p. 2010

VIEIRA, A.R. Corredor de Biodiversidade. In: Investigando a Biodiversidade: guia de apoio aos edu-

cadores do Brasil. CI - Conservação Internacional , Instituto Supereco, WWF. 31-34 p. 2010.

VIEIRA, A.R. Corredor de Biodiversidade. In: Investigando a Biodiversidade: guia de apoio aos edu-

cadores do Brasil. CI - Conservação Internacional , Instituto Supereco, WWF. 80-84 p. 2010. 

VILAS BOAS, M.H.A.; DIAS, R. Biodiversidade e turismo: o signifi cado e importância das espécies-

-bandeira. Turismo & Sociedade, Curitiba, v. 3, n.1, p. 91-114, 2010;

VIDAL, M. D. & GORDO, M. 2008. Sauim-de-coleira, um pequeno morador ameaçado. Revista

Amazônia Viva. Manaus, Amazonas, v.2, p.58 – 60

UNESCO. Conferencia Intergubernamental sobre Educación Ambiental. v. 1, p. 97, 1978. Disponivel

em < http://unesdoc.unesco.org/images/0003/000327/032763sb.pdf > Acesso em: 14 jul. 2016.

ONDE CONSULTAR

[1] Material paradidático - “um material, seja ele livro, jogo, revista, com uma linguagem que resulta 
da função de ensinar e divertir, podendo ser utilizado dentro ou fora do horário escolar” (TRABJER, 
R. MANZOCHI, L.H. Avaliando a Educação Ambiental no Brasil: Materiais Impressos. São Paulo: 
Gaia, 1996. p. 226.)

46





4848


