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OBJETIVO

Estruturar e patentear um jogo de tabuleiro,

confeccionado no projeto PICMEL como ferramenta para

educação ambiental.

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

- No momento o jogo de tabuleiro está sendo

digitalizado, juntamente com os assessórios que o

compõem (cartas, peças, etc).

- A Figura 1 apresenta o jogo de tabuleiro em meio
físico confeccionado no projeto PICMEL.

1

• desenhar, em um editor de imagem, o tabuleiro do
jogo educativo confeccionado;

2

• confeccionar o manual do usuário para utilização
do jogo educativo;

3
• aplicar o jogo de tabuleiro a três públicos distintos;

4

• solicitar a patente do jogo; disponibilizar o jogo e o
manual do usuário para download;

5

• confeccionar o jogo em meio físico para
distribuição junto as instituições de ensino;

6

• publicar, através de artigos técnicos, os resultados
obtidos ao longo do projeto.

“Projeto PICMEL”
Confecção de um jogo 

de tabuleiro com o 

auxílio dos alunos

Ferramenta de 

educação ambiental

Utilização nas 

escolas locais 

Através deste projeto espera-se contribuir com a

formação de cidadãos mais conscientes e

ambientalmente éticos, que poderão multiplicar os

conhecimentos adquiridos no ambiente familiar e na

sociedade, promovendo a sensibilização de outras

pessoas, através da utilização de uma ferramenta

lúdica: um jogo de tabuleiro.

A seguir são apresentadas as etapas da metodologia utilizada:

Figura 1 – Jogo de tabuleiro confeccionado no projeto PICMEL

- Após digitalizado, serão realizadas as demais

etapas previstas na metodologia a fim de tornar o

jogo acessível para download.

- Posteriormente o jogo será disponibilizado em

meio físico para distribuição as unidades de
ensino.


