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 O  Projeto  de  Educação  Ambiental  Picmel,  realizado  pelo  Instituto  de  Saneamento  Ambiental  da
Universidade  de  Caxias  do  Sul  no  ano  de  2015,  na  Escola  Italo  João  Balen,  localizada  no  município  de
Caxias do Sul, teve por objetivo despertar a vocação científica de jovens do ensino fundamental a partir
de práticas relacionadas a temática ambiental bem como sensibilizar a comunidade escolar,  através de
atividades  realizadas  pelos  alunos  do  projeto.  Como  produto  do  projeto  obteve-se   a  confecção  de  um
jogo  de  tabuleiro,  chamado  "Trilha  Picmel",  confeccionado  com  o  auxílio  dos  alunos  participantes  do
mesmo para posteriormente ser aplicado aos demais alunos da escola. O objetivo principal do jogo foi a
sensibilização ambiental dos alunos através de uma ferramenta lúdica. Em virtude do sucesso obtido com
a confecção do jogo de educação ambiental, no ano de 2016 dois alunos do ensino médio, que atuaram
diretamente no projeto, foram convidados a transformar o jogo de tabuleiro em um jogo digital. Através
de uma bolsa de iniciação científica, os alunos iniciaram o desenvolvimento do jogo em meio digital, com
o  apoio  dos  técnicos  e  bolsistas  do  Instituto  de  Saneamento  Ambiental.  Inicialmente  os  alunos  foram
orientados sobre o funcionamento do programa Adobe Illustrator, permitindo a elaboração da paisagem
que  compõem  o  jogo  bem  como  a  área  que  será  utilizada  no  mesmo.  Da  mesma  forma,  os  alunos
aprenderam a digitalizar os demais componentes  do jogo, como: cartas, guia de instruções, perguntas,
legenda, dicionário, além de outras informações essenciais para o funcionamento adequado do mesmo. A
partir  desta  experiência  os  alunos  desenvolveram  habilidades  e  aprenderam  a  utilizar  algumas
ferramentas  digitais  bem  como  tiveram  a  oportunidade  de  revisar  os  conceitos  referentes  a  temática
ambiental presentes no jogo. Após a finalização do jogo em meio digital, espera-se torná-lo acessível para
acesso da população, tornando-se um instrumento de sensibilização da comunidade e que também possa
ser utilizado no apoio a educação ambiental no meio escolar.
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