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1. JOGO 1: Desafio Polar: O jogo desafio polar é similar ao clássico Super Trunfo ®, 
bastante apreciado pela maioria das crianças, e apresenta animais de ambas 
regiões polares. Um destaque do jogo é a informação sobre o risco de extinção 
de cada organismo. No folheto que acompanha o jogo, são apresentadas 
atividades investigativas que permitem que o material seja utilizado de outras 
formas além da tradicional. Por meio de uma dessas atividades, os estudantes 
podem associar o efeito das Mudanças Climáticas e influência antrópica com o 
risco de extinção das espécies. O nível trófico é outra informação apresentada 
nas cartas e permite que as mesmas sejam também utilizadas para o estudo das 
teias alimentares. Vinculando as informações referentes à extinção e nível trófico, 
é possível prever influência das alterações provocadas por mudanças no clima 
na estrutura trófica e, consequentemente, na preservação das espécies e 
equilíbrio ambiental. 

Inserir aqui os conetúdos do arquivo a seguir: 
https://drive.google.com/file/d/1FIlbL4cmDpKjtbL-o32O7P-crNwXg0-X/view?usp=sharing  
 
https://www.lojagrow.com.br/super-trunfo-animais-selvagens---grow-01816/p  
 
JOGO 2: Dominó Polar :  

1. dois conjuntos de peças Dominó Austral e Dominó Boreal e um folheto com 
atividades investigativas que relacionam os animais representados nas peças a 
situações ocasionadas pelas Mudanças Climáticas e outras alterações 
antropogênicas. Apresenta imagens que devem ser associadas a informações a 
respeito de animais da Antártica e do Ártico, respectivamente. Dentro da caixa 
do jogo, há um folheto contendo a descrição de atividades investigativas  a serem 
realizadas na escola, convidando professores e estudantes a utilizar este jogo 
além da forma tradicional de jogar dominó. A proposta de atividade relaciona os 
animais representados nas peças a situações ocasionadas pelas Mudanças 
Climáticas e outras alterações antropogênicas, incitando os estudantes a 
formularem hipóteses e buscar por soluções para questões ambientais. 

Inserir aqui os conetúdos do arquivo a seguir: 
https://drive.google.com/file/d/1debhMRPJjYrVgdhIpfWY67TQCVHrk6e3/view?usp=sharing 
 

JOGO 3: Bingo Polar: ao invés dos números presentes nos bingos tradicionais, o 
Bingo Polar é composto por cartelas contendo palavras associadas a fenômenos 



comuns às regiões polares e a Mudanças Climáticas, tais como “aquecimento 
global”, “efeito estufa”,  “geleira”, “banquisa”, “camada de ozônio”, “glaciação”, 
dentre outros. No decorrer do jogo, são sorteadas cartas contendo as definições, 
que devem ser associadas às palavras na cartela pelo jogador. O jogo 
acompanha um folheto descrevendo atividades investigativas que podem ser 
realizadas de forma complementar, aprofundando a abordagem da temática 
ambiental e estimulando os estudantes a uma atitude reflexiva e crítica sobre seu  
próprio papel como cidadão crítico e responsável. 

 
Inserir aqui os conetúdos do arquivo a seguir: 
https://drive.google.com/file/d/12_W7nmdT-jFbFN4qN4MVClMzQ7yUdKlw/view?usp=sharing  


