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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo geral analisar se um jogo de tabuleiro
desenvolvido pela autora pode ser considerado uma ferramenta que possibilita
o aprendizado da educação ambiental crítica no componente curricular
química. O estudo foi elaborado partindo da leitura e levantamento de dados
por meio de artigos e guia sobre a produção de jogos, que ancorou o produto.
Outrossim, tem como objetivos específicos desenvolver um jogo didático
voltado à temática das queimadas florestais; adequar para que seja possível
sua aplicação de forma remota; e identificar se este é um método eficaz do
ensino de química vinculado à educação ambiental crítica. A análise se
desenvolveu por meio de metodologia qualitativa, utilizando-se de conversas
para a obtenção de feedback e aplicação de questionário. Assim, conclui-se
que esta ferramenta de ensino é bastante atrativa para os alunos do ensino
médio e colabora para o aprendizado dos conhecimentos específicos dessa
área, que muitas vezes é vista como uma área de difícil compreensão e
conexão com a vida real.
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1. INTRODUÇÃO

A Educação Ambiental (EA), tornou-se obrigatória a partir da lei Nº 9.795 de

1999, devendo estar inserida nos currículos escolares e cabendo aos

professores a responsabilidade de enquadrar a proposta em seu planejamento

anual, uma vez que se faz necessário estudá-la e compreender os diversos

impactos ambientais, sociais e políticos que causamos.

Em sintonia com a lei, o ensino de química possibilita o trabalho da EA de

forma bastante contextualizada devido a sua gama de conceitos e contextos.

No entanto, na prática, o que tem se observado, são casos em que docentes

do componente curricular optam por uma abordagem tradicional,

apresentando-a de forma fragmentada, apenas como exemplos rápidos, uma

vez que são maneiras cômodas e que, de certa forma, é uma comprovação de

estar introduzindo a EA na aula.

Há anos a educação tradicional é criticada, visando apenas o conteúdo e

exemplos rasos que muitas vezes fogem da realidade vivenciada pelos

estudantes. Além do mais, não é atrativa para os adolescentes, sendo uma das

razões da evasão escolar; a necessidade de atualizações, de busca por novos

artifícios que despertem o interesse, de pertencimento que os motivem a

estudar tornou-se cada vez mais urgente, ponto que é levantado no item 3.1 do

Currículo Base do Novo Ensino Médio do Território Catarinense (SANTA

CATARINA, 2021). Ao mesmo passo, é observada a grande ascensão da

indústria de jogos e a procura dos jovens pelos mesmos.

Em concordância com tais pontos, e perante um levantamento da

quantidade de jogos que apresentem como temática a EA, é visto que o

repositório ainda é muito pequeno em comparação à vasta esfera que percorre

a educação ambiental. É apropriado considerar também que o uso de jogos

educativos vem sendo discutido e defendido por Taylor (1983) há anos.

Diante da necessidade em tornar a prática da EA parte integrante da

disciplina de química e que ao mesmo tempo possibilite a inclusão de alunos



com deficiência de forma concomitante na atividade com outros alunos,

buscam-se metodologias que auxiliem a realizar o ensino de forma construtiva.

Sendo assim, o presente trabalho, inspirado em uma perspectiva crítica, tem

como objetivo geral analisar se um jogo de tabuleiro desenvolvido pela autora

pode ser considerado uma ferramenta que possibilita o aprendizado da

educação ambiental crítica no componente curricular química para toda esfera

de alunos. Para isso, o instrumento foi desenvolvido partindo de materiais,

guias e artigos sobre a produção de jogos, que o ancorou e possibilitou sua

aplicação posterior. Ainda, apresenta como objetivos específicos desenvolver

um jogo de tabuleiro com a temática sobre queimadas, buscando contemplar

áreas da educação ambiental e da química; adequá-lo e aplicar de forma

remota aos alunos via plataforma digital; e analisar se este é um método eficaz

do ensino de química vinculado à educação ambiental crítica por meio de

pesquisa qualitativa, fazendo uso de conversa para obtenção de feedback e

questionário.

Após tornar-se obrigatória em todos os currículos escolares, a educação

ambiental era apresentada nas escolas de forma conservadora. Segundo

Guimarães (2004) a educação ambiental conservadora estabelece uma visão

fragmentada e simplista da realidade, tendo o objetivo de transformar o

comportamento do indivíduo, centrada apenas na ação sem trabalhar o todo.

Ele associa este método com o foco de uma fotografia, onde ao focar em um

objeto, outro será automaticamente desfocado. Infelizmente, este tipo de

exercício não deixou de ser visto nas escolas; professores realizam pequenas

práticas, ou apresentam exemplos isolados acreditando ser suficientes para a

compreensão e transformação das problemáticas e ações ambientais.

Contudo, sabe-se desde Freire, que a “educação bancária” não possui este

poder transformador.

Com a intenção de aproximar cada vez mais a educação ambiental crítica

das práticas educacionais, é necessário proporcionar ambientes imersivos,

onde a realidade e os problemas socioambientais próximos a estes sujeitos

estejam presentes, proporcionando uma formação conjunta entre educadores e



educandos, provocando uma cidadania ativa em busca da transformação

(Guimarães, 2004).

Baseando-se nesta visão de educação ambiental crítica, o uso de jogos na

educação se apresenta como uma ferramenta de grande valia, uma vez que

podem proporcionar ambientes imersivos, de reflexão, inclusão e cooperação

entre os jogadores. De acordo com Huizinga (2007), um dos mais importantes

pesquisadores sobre jogos, o tema tem por definição:

uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e
determinados limites de tempo e espaço, segundo regras livremente
consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si
mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e alegria e de
uma consciência de ser diferente de 'vida cotidiana' (HUIZINGA,
2007, p. 33).

Assim, possibilitando contribuições em diversos aspectos do

ensino-aprendizagem para que as simulações de problemas reais sejam

analisadas e ponderadas, testando ideias e soluções, sem causar risco real

aos jogadores ou à sociedade e ao meio ambiente. O incentivo à participação

de todos pode auxiliar as atitudes da vida real posteriormente, estimulando os

participantes a querer compreender os problemas reais, a buscar soluções

utilizando seus conhecimentos prévios e/ou oferecendo novas informações,

esperando que isto o acompanhe (Rosa, 2009).

Os primeiros jogos que faziam relação às questões ambientais, por volta de

1963, apresentavam caráter assistencialista tendo como objetivo apenas

demonstrar o funcionamento e as melhores formas de cuidar da agricultura. Já

alguns anos depois, em 1983, John Taylor preparou para a UNESCO/PNUMA

no Programa Internacional de Educação Ambiental, um guia que auxiliasse e

incentivasse os educadores ao uso de simulações e jogos para a Educação

Ambiental (TAYLOR, 1983). Nesta época os jogos voltados para este tema já

eram vistos com bons olhos, como é apresentado no prefácio do guia:

Entre as várias abordagens pedagógicas possíveis que favorecem a
integração, o jogo e a simulação parecem particularmente adequados
à educação ambiental. Jogos e simulações ambientais reproduzem
de maneira simplificada e didática a natureza complexa dos
problemas ambientais concretos. A situação do jogo pode levar em
consideração vários fatores (...) que podem contribuir para a geração
e solução de problemas ambientais. Os jogos e as simulações



fornecem ao aluno-jogador um enquadramento que o ajuda a avaliar
as situações numa perspetiva multidisciplinar, revela a importância de
equilibrar os valores e interesses do grupo na resolução dos
problemas ambientais e prepara-o para uma tomada de decisão
eficiente. (TAYLOR, 1983 p. 3, tradução nossa).

Ainda de acordo com o autor, os jogos educativos para a educação

ambiental podem ser divididos em quatro tipos, seguindo uma escala de

abstração do mundo real.

Figura 1 - Escala de técnicas de simulação

Fonte: TAYLOR, 1983 p. 9

Dentre as quatro formas, a simulação de jogo (gaming simulation) é o

método que melhor se enquadra na proposta deste trabalho, pois apresenta a

essência de uma situação real, moldando as ações dos participantes de acordo

com regras e processos.

Além disso, os jogos de simulação seguem, na sua maioria, algumas

características em comum como, demonstrar de que forma os sistemas

reagem decorrente de certos eventos; realizar abstrações de situações

hipotéticas ou reais; alcançar situações complexas de forma simples, expondo

os participantes a estas circunstâncias de maneira controlada e segura;

apresentar sistemas de recompensa ou privações de acordo com ações

tomadas no desenrolar do jogo, fornecendo experiência diversificada, uma vez

que o ambiente é continuamente alterado, e a progressão de fases

pré-determinadas, sendo cada uma, um período/ambiente distinto (TAYLOR,

1983).



2. METODOLOGIA

A pesquisa foi composta por três momentos, tangendo a produção do jogo,

aplicação e avaliação da experiência e aprendizado.

O jogo de tabuleiro elaborado pela autora, teve como principais apoios o

guia de Taylor (1983) para a utilização de jogos na EA, e o Manual Operacional

de Bombeiros de Goiás (2017) no desenvolvimento das cartas tanto referentes

às ações, como em sorte ou revés. O jogo leva como tema as queimadas

florestais devido à sua alta relevância, o qual pode ser facilmente conectado

com a realidade de todas as regiões brasileiras; e apresenta como

característica a simulação de jogos no estilo cooperativo, não apresentando

necessariamente um vencedor. Ele é composto por um tabuleiro, contendo 25

cartas referente à ações (ANEXO 1) e 28 cartas à sorte ou revés (ANEXO 2).

As ações ocorrem partindo de três temas geradores, sendo que cada fase terá

um tema e cor diferente, na qual foi pensada de forma que abordassem

assuntos distintos, e ao mesmo tempo, o ciclo do fogo nas florestas. As cartas

vermelhas referem-se à primeira fase do fogo constante; cartas alaranjadas, à

segunda fase, onde o fogo já cessou, e a saúde humana e animal é abordada;

enquanto as verdes relacionam-se ao desejo da reconstrução florestal. Nelas,

uma situação relativa à fase que o jogador se encontra é abordada e duas

escolhas são apresentadas, referindo-se a uma boa ação e outra não. Assim

que o jogador realizar sua escolha, obterá uma explicação presente na parte

inferior da carta e uma ficha condizente com sua escolha. As fichas podem

conter sementes ou cinzas, correspondendo a boas escolhas e más,

respectivamente. As cartas de sorte ou revés são pretas e contam com

situações e consequências que resultam em recebimento de fichas com

sementes ou cinzas, avanços de casas, retrocessos ou pausas.

No tabuleiro existem casas maiores com desenho complementar de fogo

e folha. Nestes locais, o jogador deve realizar pausa obrigatória e contabilizar

suas fichas para resgatar ou não um animal em extinção. O resgate será



possível somente se possuir mais fichas de sementes do que cinzas ou

nenhuma ficha. Caso possua mais cinzas, o jogo segue sem realizar o resgate.

As casas amarelas não indicam nenhuma ação, as com folhas referem-se a

sorte ou revés e as com fogo as ações.

Figura 2 - Tabuleiro

Fonte: Dados da pesquisa

Figura 3 - Fichas e animais com risco de extinção

Fonte: Dados da pesquisa



Figura 4 - Cartas

Fonte: Dados da pesquisa



O jogo deve iniciar com todos na posição de saída e seu objetivo é

chegar ao final com o máximo de fichas com sementes possíveis, visto que

elas representam de forma simbólica o auxílio na reconstrução da mata. Para

atingir a primeira fase, os jogadores devem percorrer as cinco primeiras casas

de adaptação e realizar a pausa obrigatória para resgatar seu primeiro animal

em extinção. Ao passo que o jogo avança, as fases são apresentadas,

contendo seus temas e desafios.

A aplicação do objeto de pesquisa ocorreu de forma remota devido às

complicações estruturais da escola de aplicação da pesquisa e pandemia da

Covid-19, via plataforma meet, comandado pela professora e autora, com

duração de aproximadamente 60 minutos, e comparecimento de quinze alunos.

Ao final, quando todos os jogadores atingiram a casa “chegada”, as fichas

foram contabilizadas e foi possível iniciar a avaliação.

A avaliação qualitativa, foi composta por dois meios, feedback e aplicação

de questionário. O feedback é um momento defendido por Taylor (1983), em

razão de ser uma oportunidade em que os alunos podem expressar seus

sentimentos e percepções em relação à prática. O papel do professor é

dominante, dado que sua função é revisar e esclarecer pontos de aprendizados

efetivos e não efetivos; enfatizar a conexão entre simulação e situações reais e

o mais importante destacado pelo autor, discutir acerca da razão de certas

ações serem tomadas durante o percurso e como elas afetaram o jogo

relacionando-as com a prática.

O questionário enviado aos alunos, foi adaptado a partir do artigo “Proposta

de um Modelo de Avaliação de Jogos Educacionais”, que se ancorou em

quatro metodologias avaliativas bastante conhecidas, resultando em questões

que abrangem a motivação diante o uso de jogos na educação, experiência do

jogador e percepção de aprendizagem (SAVI et al., 2010). A adaptação

resultou em 20 questões na forma de afirmações, no qual o aluno deve

escolher valores em uma escala de concordância, sendo 0 discordo totalmente

e 5 concordo totalmente.



3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A conversa de feedback direcionada pela professora levantou tópicos

apresentados no jogo, instigando os participantes a apresentar suas considerações

sobre a experiência, seus conhecimentos adquiridos ou fixados, dúvidas e

sugestões, que possibilitou elencar comentários relevantes e mais vezes citados.

Estes dados puderam ser comparados dentro das três categorias do questionário,

os quais foram plotados em gráficos agregando, para melhor visualização, valores

entre 0 e 1 para respostas consideradas como discordância, 2 e 3 para respostas

neutras, nem concordando nem discordando, e entre 5 e 6 para concordâncias.

O primeiro aspecto contemplou as oito primeiras questões buscando

compreender se houve motivação da parte dos alunos ao fazer uso do jogo como

ferramenta complementar de ensino. A motivação parte do princípio que o jogo deve

prender a atenção do jogador por meio da história contada, design e relevância. As

questões 1, 2, 3 e 4 referem-se a este início:

1- houve algo interessante no início do jogo que capturou minha atenção;

2- o design do jogo é atraente;

3- ficou claro para mim como o conteúdo do jogo está relacionado com coisas que

eu já sabia;

4- o conteúdo do jogo é relevante para meus interesses.

No entanto, não basta instigar e perder a atenção e interesse com o desenrolar do

jogo; para isso, o jogador necessita de confiança, sentindo-se capaz de realizar

tarefas e tomar decisões ao mesmo passo que elas não devem ser inferiores

demais à sua capacidade, questões:

5- O jogo foi mais difícil de entender do que eu gostaria;

6- O conteúdo do jogo é tão abstrato que foi difícil manter a atenção nele;

7- Completar os exercícios do jogo me deu um sentimento de realização;

8- Os textos de feedback depois dos exercícios, ou outros comentários do jogo, me



ajudaram a me sentir recompensado pelo meu esforço.

Figura 5 - Motivação diante o uso do jogo na educação

Fonte: Dados da pesquisa

Ponderando os dados coletados, é possível constatar bons resultados entre os

valores plotados e falas selecionadas do feedback, uma vez que a motivação inicial

é observada no gráfico acima, e também nos seguintes comentários: “achei o tema

do jogo muito interessante, estava ansiosa para jogar” e “vários conteúdos

estudados ajudaram no momento da escolha das ações”, apontando lembranças de

conteúdos previamente trabalhados e moldados para o contexto do jogo. Um

contraponto às afirmações positivas, pode ser reparado na questão 2 sobre o design

do jogo. Já era esperado que críticas fossem surgir, uma vez que as habilidades

artísticas da produtora não são satisfatórias, mesmo assim, não deve ser

considerado um ponto que interfira muito na análise, em virtude dos valores neutros

serem maiores do que os negativos.

Partindo para a manutenção da motivação, observa-se grande satisfação nos

elementos apresentados, uma vez que o jogo foi de rápida e fácil compreensão, não

causando fadiga e desinteresse aos jogadores. Todavia, um ponto negativo surgiu

durante o feedback e é observado igualmente no questionário; este refere-se ao fato

que “a maioria das fichas com cinzas recebidas foram devido às cartas de revés que

o jogador tirou e não devido às más escolhas nos momentos de ações", isso é

notado na questão 8 do questionário, onde mesmo havendo explicações e



feedbacks sobre as ações, o recebimento das fichas não partiu de suas escolhas,

mas por puro “azar”. Mesmo sendo uma questão considerada negativa e até mesmo

injusta, a professora levantou um lado não visto pelos alunos em uma simulação; o

fato de não possuirmos controle sobre os atos de outras pessoas. Muitas vezes

ações tomadas por terceiros nos afetam, mesmo que sempre tenhamos o cuidado

de escolher realizar boas decisões. Isso não significa que devemos desistir, mas

sim, buscar por alternativas que reduzam este impacto e a educação ambiental é

claramente um caminho.

O aspecto relativo à experiência do usuário, engloba conceitos como imersão,

desafio, habilidades, interação social e divertimento, todas elencadas através das

questões:

9- Eu não percebi o tempo passar enquanto jogava;

10- Me esforcei para ter bons resultados no jogo;

11- Houve momentos em que eu queria desistir do jogo por me sentir ansioso ou

entediado;

12- Este jogo é adequadamente desafiador para mim, as tarefas não são muito

fáceis nem muito difíceis;

13- Me senti competente;

14- A colaboração no jogo ajuda a aprendizagem;

15- O jogo suporta a interação social entre os jogadores;

16- eu jogaria este jogo novamente;

17- fiquei torcendo para o jogo acabar logo.

Figura 6 - Experiência do jogador



Fonte: Dados da pesquisa

Na avaliação do gráfico acima, é notável que houve decaída em alguns dados, e

a principal justificativa encontra-se majoritariamente para as questões 11 e 14

durante o feedback: “caso o jogo fosse jogado de forma presencial teria sido mais

interessante, mais divertido”. As aulas online via plataforma meet vêm ocorrendo há

mais de um ano, antes decorrente da pandemia do Covid-19, hoje devido a

problemas estruturais que inviabilizam a ocupação do espaço escolar. Ao longo do

desenvolvimento do trabalho, foi elencada a hipótese de não haver adeptos à

aplicação do jogo, visto que muitas vezes escassos 4 alunos compareciam às aulas

de química, sendo assim, escolheu-se realizar a aplicação em duas turmas, o que

resultou no total de quinze alunos e o mantimento da experiência. A aplicação do

jogo foi aprovada pelos alunos durante a conversa, por ser uma ferramenta

alternativa para as aulas, mas ainda assim não conseguiu proporcionar a

experiência completa.

Outra ocasião que causou desconforto aos jogadores se fez referente às casas

sem ações, “as casas sem ações deixaram o jogo monótono, pois caímos muitas

vezes nelas, ficando sem ter o que fazer e também por não ter sido jogado

presencialmente”; este comentário foi levado em consideração e a quantidade de

casas vazias será reduzida. Apesar das ressalvas, outras circunstâncias foram

consideradas satisfatórias e todos os jogadores afirmaram o desejo de participar

novamente do experimento se houvesse em outra ocasião.



Finalizando a análise, uma das dimensões consideradas como de maior

relevância é a pertencente ao conhecimento. Quais percepções sobre a

aprendizagem com jogos foram levantadas e finalmente respondendo à questão

problema: o uso de jogos educacionais pode ser relevante no aprendizado da

educação ambiental na disciplina de química?

As questões neste momento são reduzidas a:

18- Depois do jogo consigo lembrar de mais informações relacionadas ao tema

apresentado no jogo;

19- Depois do jogo consigo compreender melhor os temas apresentados no jogo;

20- Depois do jogo sinto que consigo aplicar melhor os temas relacionados com o

jogo.

Ao operar a análise de dados do gráfico foi possível observar que os resultados são

satisfatórios.

Figura 7 - Percepção de aprendizagem

Fonte: Dados da pesquisa

No quesito aprendizado, os alunos interagiram e conseguiram expressar-se

bem, destacando os seguintes comentários referentes às questões 18 e 19:

“algumas ações com relação às queimadas, foram tomadas por fazerem mais

sentido no momento, mas após a explicação foi possível compreender realmente e

lembrar dos conteúdos”. Neste comentário alguns alunos ressaltaram que os

mesmos sabiam que existiam conceitos por trás de suas escolhas, mas não



lembravam do nome, e assim que as explicações eram reveladas, conseguiam

recordar de que se tratava. Este ponto é bastante relevante, pois mesmo não

recordando sobre qual conceito se trata, o jogo auxilia na assimilação de conteúdos

teóricos transpondo para a prática seja diária, ou simulada, mas que pode vir a

ocorrer em determinado momento da vida do aluno.

Para a questão 20 que faz referência à aplicabilidade do conhecimento e

reflexão, um comentário em especial se destacou: “percebi que ajudar a preservar a

natureza não depende só de nós, porque ações erradas retiradas na sorte ou revés

prejudicaram alguns jogadores mesmo escolhendo apenas boas ações.” esta

reflexão foi uma das melhores apresentadas, uma vez que demonstrou apropriação

do conhecimento e auto análise, causou grande engajamento no feedback e

discussão entre os participantes.



4. CONCLUSÃO

Apesar da experiência ter ocorrido no modo online, sem controle de peças e

interações sociais limitadas, é possível constatar que o jogo é eficaz ao objetivo,

conseguindo alcançar os alunos e fazê-los repensar nas ações, ao mesmo tempo

que aplicam seus conhecimentos sobre conteúdos aprendidos na escola, em

situações cotidianas ou mesmo futuras.

Outro ponto de grande relevância, é a questão da interdisciplinaridade, uma vez

que no momento da construção do jogo, assuntos relacionados à biologia e

geografia foram abordados como potenciais cartas pois são conteúdos que se

complementam no estudo da química, e não disciplinas avulsas como muitos

julgam. É também uma necessidade que se observa quando é trabalhada a

educação ambiental.

A disciplina de química em muitas escolas é vista como um empecilho no

aprendizado dos estudantes, justamente por não haver a compreensão de sua

existência em diversos lugares, ou nas pequenas coisas, como em uma combustão,

no uso de agrotóxicos, medicamentos, no derretimento das geleiras… ao mesmo

passo, que a educação ambiental é elencada apenas em pequenos momentos de

exemplificações. Com o uso do jogo, os alunos conseguem realizar a transposição

didática e compreender tanto a importância quanto os impactos ambientais e sociais

de uma forma didática e acessível, momentos observados nas respostas das

questões 18 e 19 principalmente; ao mesmo passo que, alunos com déficit de

atenção, dislexia, ou mesmo que não apresente grande interesse pelos conteúdos

conseguem desenvolver o aprendizado por meio de um método muito mais claro e

simples, que é o jogo.



REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 9795, de 27 de abril de 1999. Dispõe sobre a educação ambiental,
institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências.
Disponível em:
https://legislacao.presidencia.gov.br/atos/?tipo=LEI&numero=9795&ano=1999&ato=
b90QTQE9keNpWTc45. Acesso em: 14 dez. 2020.

GUIMARÃES, M. Educação ambiental crítica. In: LAYRARGUES, P. P. (Coord.).
Identidades da Educação Ambiental Brasileira. Brasília: Ministério do Meio
Ambiente – Diretoria de Educação Ambiental, 2004. p. 25-34. Disponível
em:http://arquivos.ambiente.sp.gov.br/cea/cea/ident_eabras.pdf#page=27. Acesso
em: 13 abr. 2021.

HUIZINGA, J. Homo Ludens: o jogo como elemento da cultura. 5. ed. São Paulo:
Perspectiva, 2007. 237 p.

MANUAL OPERACIONAL DE BOMBEIROS: Prevenção e Combate a Incêndios
Florestais/ Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, Goiânia, 2017. 260 p.
Disponível em:
https://www.bombeiros.go.gov.br/wp-content/uploads/2015/12/MOB-FLORESTAL.pdf
. Acesso em: 09 set. 2021.

RIBEIRO, Paulo Roberto Cleyton de Castro et al. Métodos de recuperação de mata
ciliar como proposta de recuperação de nascentes no cerrado. Enciclopédia
Biosfera, Goiânia, v. 8, n. 15, p. 1886-1882, nov. 2012. Disponível em:
https://www.conhecer.org.br/enciclop/2012b/ciencias%20biologicas/metodos%20de
%20recuperacao.pdf. Acesso em: 12 set. 2021.

ROSA, Antonio Vitor. Jogos Educativos Sobre Sustentabilidade na Educação
Ambiental Crítica. 2009. 111 f. Tese (Doutorado em Ciências Biológicas) -
Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2009. Disponível em:
https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/1677. Acesso em: 01 out. 2020.

SANTA CATARINA.Currículo Base do Ensino Médio do Território Catarinense, 2021;
CADERNO 1. Disponível em:
http://www.cee.sc.gov.br/index.php/downloads/documentos-diversos/curriculo-base-d
o-territorio-catarinense/2069-curriculo-base-do-territorio-catarinense-do-ensino-medi
o-caderno-1/file. Acesso em: 14 nov. 2021.

SAVI, Rafael et al. Proposta de um Modelo de Avaliação de Jogos Educacionais.
Renote: Revista Novas Tecnologias na Educação, Porto Alegre, v. 8, n. 3, p. 1-12,
dez. 2010. Disponível em: https://seer.ufrgs.br/renote/article/view/18043. Acesso em:
12 out. 2021.

https://legislacao.presidencia.gov.br/atos/?tipo=LEI&numero=9795&ano=1999&ato=b90QTQE9keNpWTc45
https://legislacao.presidencia.gov.br/atos/?tipo=LEI&numero=9795&ano=1999&ato=b90QTQE9keNpWTc45
http://arquivos.ambiente.sp.gov.br/cea/cea/ident_eabras.pdf#page=27
https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/1677


SOS Pantanal. Disponível em: https://www.sospantanal.org.br/. Acesso em: 09 ago.
2021.

TAYLOR, J. L. Guide on simulation and gaming for environmental education.
UNESCO, 1983. 101 p. Disponível em:
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000056905. Acesso em: 15 abr. 2021.

VILLAR-RODIL, S. et al. Atomic Force Microscopy and Infrared Spectroscopy
Studies of the Thermal Degradation of Nomex Aramid Fibers. Chemistry Of
Materials, v. 13, n. 11, p. 4297-4304, mai. 2001. Disponível em:
https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/cm001219f. Acesso em: 01 dez. 2020.

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000056905


ANEXOS

ANEXO 1

Cartas de ações













Fonte: Compilação do autor

ANEXO 2

Cartas sorte ou revés
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