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• Disponibilizar um jogo de educação ambiental, em meio

digital, para ser utilizado no ambiente escolar como uma

ferramenta de apoio ao ensino e sensibilização ambiental

Este pôster foi impresso em cores claras para minimizar o  impacto ambiental pelo uso de tintas.
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“TRILHA PICMEL”: INSERÇÃO DE UM JOGO DE 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM MEIO DIGITAL

Modalidade da bolsa: PIBIC/CPNq – Ensino Médio

• Criação do jogo de educação ambiental, intitulado
“Trilha Picmel”, pelos alunos do ensino
fundamental da Escola Municipal de Ensino
Fundamental Ítalo João Balém, com apoio do
Instituto de Saneamento Ambiental da UCS;

• Utilização do jogo em escolas da região;

• Ferramenta de educação ambiental
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• Confecção do jogo em meio físico
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• Digitalização do jogo com a utilização do 
Programa Adobe Illustrator
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• Realização de testes através da aplicação do
jogo para diferentes públicos
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• Disponibilização do jogo em meio digital para
utilização no ambiente escolar.

A metodologia utilizada é apresentada no fluxograma abaixo:

A Figura 1 apresenta o Jogo “Trilha Picmel”

digitalizado.

Figura 1 - Jogo “Trilha Picmel”

A partir da digitalização do jogo “Trilha Picmel”, este será

aplicado a diferentes públicos: acadêmicos, professores e

alunos das escolas locais com vistas a sua validação. Uma

vez validado, o jogo poderá ser divulgado junto as escolas

da rede pública e privada e ser utilizada como ferramenta

pedagógica para instrumentalização do tema água.

Espera-se que esta ferramenta de educação ambiental

possa ser explorada e utilizada por vários alunos,

promovendo a disseminação do conhecimento na área e

formando cidadãos mais conscientes quanto a preservação

dos recursos hídricos.


