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Objetivos: 
 
O objetivo do jogo é despertar o interesse dos alunos aos biomas nacionais, instigar a participação 
em grupo, revisar conceitos, e ainda, ser utilizado para auxiliar no processo de 
ensino/aprendizagem. 
 
Material: 
 
- 1 tabuleiro 
- 36 cartões 
- Pinos coloridos 
- 1 dado. 
 
Regras e Modo de Jogar: 
 
Os alunos serão distribuídos em quatro grupos ou mais. A ordem das jogadas será estabelecida 
através de sorteio.  
O jogo começa pelo Bioma Amazônico na casa número 1. 
O primeiro grupo irá jogar o dado e avançar o número de casas indicado. 
Ao chegar na casa determinada, o primeiro grupo deverá jogar novamente o dado, caso caia em um 
número par o grupo deverá responder uma pergunta, e se cair um número impar deverá ser feito 
uma mímica ou desenho.  
O grupo adversário irá pegar uma carta e ler primeiramente a curiosidade escrita na carta, que está 
indicada com um ponto de exclamação ( ! ),  e depois a pergunta, que está indicada com um ponto 
de interrogação ( ? ), ou a mímica ou desenho que está indicada com um asterisco ( * ). 
No caso do primeiro grupo ter escolhido uma pergunta qualquer pessoa do grupo poderá 
responder. Mas caso o grupo tenha escolhido mímica ou desenho um representante deste grupo 
será responsável por desenhar ou fazer a mímica pedida na carta e o restante das pessoas devem 
tentar adivinhar o que está tentando ser representado no tempo de 2 minutos. 
Quando o grupo acertar o que esta sendo pedido na carta ele deve continuar aonde está, caso 
contrario deve voltar o número de casa andadas.  
Vence o jogo o grupo que chegar na última casa primeiro, no caso do tabuleiro presente na Figura1 
termina no Bioma Cerrado no número 31. 
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