Cartas do jogo
Curiosidade
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A queimada é um
processo que contribui
para o aumento da
emissão de CO2 na
atmosfera - R
 ecue duas
casas

Sasiistock/Getty Images
O __________________
auxilia a redução do
carbono na atmosfera processo conhecido
como sequestro de
carbono - A
 vance cinco
casas

Curiosidade

Curiosidade

O desmatamento e
posterior queimada são
práticas que
impulsionam a emissão
de CO2 na atmosfera.
Avance uma casa

Complete
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O_____________________ é
um meio de transporte
coletivo que funciona
com energia elétrica, e
contribui para diminuir a
emissão de CO2 na
atmosfera, pois não usa
combustível fóssil e
diminui a necessidade
pelo automóvel - Avance
seis casas

A gasolina é o principal
combustível fóssil
utilizado nos automóveis.
Recue duas casas.

Complete
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O ______________________
é um meio de transporte
coletivo que apesar de
emitir grandes
quantidades de CO2 na
atmosfera, colabora a
diminuir a emissão de
gás carbônico na
atmosfera, pois diminui
a incidência de
automóveis na rua Avance três casas.

Curiosidade
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O automóvel é o meio de
locomoção mais utilizado
pela sociedade e despeja
milhões de toneladas de
CO2 na atmosfera recue duas casa

Curiosidade
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A___________________é um
meio de locomoção
sustentável, pois não polui
a atmosfera e deve ser
estimulado pelo poder
público, além de fazer
bem para a saúde Avance cinco casas
Complete
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Curiosidade

A Plataforma de extração
de petróleo é uma
estrutura localizada em
alto mar, para retirar
petróleo em águas
profundas. F
 ique parado
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A ____________________é
uma forma das pessoas
das grandes cidades se
organizarem para ir
junto ao trabalho e
diminuir o número de
automóveis nas ruas da
cidade, e assim diminuir
a emissão de CO2 na
atmosfera - A
 vance
cinco casas.

A _________________
também é responsável
em capturar o CO2 da
atmosfera e transformar
em O2 - A
 vance cinco
casas
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Uma das consequências
do excesso de CO2 livre
na atmosfera é o
aumento do gás
carbônico nos oceanos, o
que dificulta a orientação
das larvas de peixes, em
busca das anêmonas,
que é o seu habitat ideal
Avance cinco casas .
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Curiosidade

A ______________________,
foi processo intensificado
no século XIX que teve o
petróleo como principal
fonte de energia e
contribuiu com o
aumento do CO2 na
atmosfera.
Fique parado.

O aumento das emissões
de CO2 por causa da
queima de combustíveis
fósseis é uma das causas
do aquecimento global
Recue uma casa

Você foi a escola de
Bicicleta e ajudou a
diminuir a emissão de
CO2 na atmosfera Avance cinco casas

CURINGA
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CURINGA

Curiosidade

CURINGA

Você foi a escola de
transporte coletivo e
ajudou a diminuir a
quantidade de
automóveis nas ruas
Avance três casas

A poluição do ar nas
cidades tem como vilão o
CO2 a expansão urbana
e aumento da população
e consequente aumento
do número de
automóveis - R
 ecue
duas casa
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Você foi para escola de
carona e economizou
combustível - Avance
três casas

Regras do jogo:
O jogo é composto de três tipos de cartas a saber:
Curiosidade: Essa modalidade o aluno não responde nada, porém dependendo do
tipo de afirmativa ele pode avançar ou recuar no tabuleiro, em caso de uma
curiosidade positiva sobre a temática ele avança o número de casas previstas na
carta, no caso de uma curiosidade negativa sobre a temática ele recua o número de
casas prevista na carta.
Complete: Caso o aluno complete corretamente afirmativa ele avança o número de
casas previstas na carta. Caso complete de maneira incorreta o aluno ficará parado
na mesma posição no tabuleiro.
Curinga: O curinga é uma sugestão de uma possível mudança de atitude, que
gerará um impacto muito positivo nas emissões de gás carbônico, essa carta tem o
objetivo de provocar a reflexão sobre possibilidades de mudança, por isso o aluno
deslocará a quantidade de casas previstas no curinga.
JOGO DA EMISSÃO DE CO2 E O PETRÓLEO
REGRAS:
1 - Jogue o dado e desloque nas casa;
2 - Retire uma carta com uma pergunta ou uma curiosidade;
3 - Avance, recue ou fique parado;
4 - Caso o aluno tire a mesma carta ao longo das rodadas, solicite que pegue outra
carta
5 - Ganha quem chegar primeiro.

Respostas das lacunas da carta C
 omplete:

O plantio de árvores auxilia a redução do carbono na atmosfera processo conhecido como sequestro de carbono;
A bicicleta é um meio de um meio de locomoção sustentável, pois não
polui a atmosfera e deve ser estimulado pelo poder público, além de fazer
bem para a saúde;
A vegetação também é responsável em capturar o CO2 da atmosfera e
transformar em O2 O metrô é um meio de transporte coletivo, que funciona com energia
elétrica e contribui para diminuir a emissão de CO2 na atmosfera, pois
não usa combustível fóssil e diminui a necessidade pelo automóvel.
O ônibus é um meio de transporte coletivo que apesar de emitir
grandes quantidades de CO2 na atmosfera, colabora a diminuir a
emissão de gás carbônico na atmosfera, pois diminui a incidência de
automóveis na rua A carona é uma forma das pessoas das grandes cidades se organizarem
para ir junto ao trabalho e diminuir o número de automóveis nas ruas
da cidade, e assim diminuir a emissão de CO2 na atmosfera
A Revolução Industrial, foi processo iniciado no século XVII que
contribuiu e contribui com o aumento do CO2 na atmosfera, com a
utilização do petróleo como fonte de energia

Referências:
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acesso em 13 de fevereiro de 2019.
Artigo disponível em: h
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fevereiro de 2019.
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