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CONTEÚDOS 
O jogo inclui 34 cartas fabricadas a partir de cartão espesso, robusto, resistente e de alta 
qualidade. As cartas contêm grandes imagens reais que ao serem emparelhadas 
apresentam mais alternativas sustentáveis para nos ajudar a proteger o planeta.  

Dimensões da carta: 9 x 9 cm.  

O cartão utilizado é ecológico e tem origem em florestas sustentáveis. Contém uma elevada 
percentagem de materiais reciclados e é 100% reciclável.  

 

DESCRIÇÃO DAS CARTAS 

As cartas são associadas em pares. Em cada par há sempre uma carta laranja que apresenta 
uma opção menos sustentável e uma carta verde que apresenta uma alternativa mais 
sustentável. A associação entre as duas tem de ser explicada e será válida desde que o 
argumento seja devidamente justificado. 

No dorso das cartas há um número que sugere uma associação possível. Se, ao fazer uma 
associação, os números no dorso não corresponderem, mas o jogador conseguir apresentar 
um argumento segundo o qual a carta verde seja mais sustentável do que a opção na carta 
laranja, a associação é igualmente válida.  

Duas ilustrações no dorso das cartas apresentam um planeta triste nas cartas laranja (a 
opção menos sustentável) e um planeta alegra nas cartas verdes (a alternativa mais 
sustentável). 

O emparelhamento da carta funciona nos seguintes conceitos: 

1. Embalagens plásticas descartáveis – Embalagens reutilizáveis e não descartáveis 
2. Motociclo (maior pegada de carbono) – Bicicleta (sem pegada de carbono) 
3. Banheira cheia (maior consumo de água) – Chuveiro (menor consumo de água) 
4. Transporte particular (maior pegada de carbono) – Transporte público (menos 

pegada de carbono) 
5. Desenvolvimentos costeiros (maior impacto ambiental) – Preservação das áreas 

costeiras (menor impacto ambiental) 
6. Saco plástico derivado do petróleo – Saco de papel de florestas sustentáveis 
7. Construção de piscinas (maior consumo de água) – Espaços aquáticos naturais, 

como rios, lagos, mar, etc. (zero consumo de água) 
8. Desflorestação causada por incêndios – Plantação de árvores 
9. Escova de dentes com pega plástica – Escova de dentes fabricada com materiais 

mais ecológicos, como madeira de florestas sustentáveis 
10. Lixo misto (sem separação ou reciclagem) – Lixo reciclado 
11. Veículos a combustíveis fósseis (maior pegada de carbono) – Veículos elétricos 

(menor pegada de carbono) 
12. Alimentos embalados (mais resíduos) – Alimentos desembalados (menos resíduos) 
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13. Produtos de higiene em recipientes plásticos de utilização única – Produtos de 
higiene sem recipientes ou em recipientes reutilizáveis e não descartáveis 

14. Papel não reciclado – Papel reciclado 
15. Embalagens de alumínio - Embalagens de papel com origem em florestas 

sustentáveis 
16. Viajar de avisão (maior pegada de carbono) – Viajar de comboio (menor pegada de 

carbono) 
17. Rega com mangueira (maior consumo de água) – Irrigação gota a gora (menor 

consumo de água) 

GRUPO ETÁRIO RECOMENDADO  
Crianças dos 3 aos 8 anos.  

Este jogo de associação incentiva as crianças a fazerem pequenas alterações na sua vida 
diária e ajuda a sensibilizar para a necessidade de contribuir através das suas ações para criar 
um mundo mais sustentável.  
 

Face às suas caraterísticas, este é um excelente jogo para adultos e para crianças. 
 

Educar significa ajudar a melhorarmos como pessoas e, por conseguinte, a melhorar o 
mundo! 

OBJETIVOS EDUCATIVOS 
 

o Aprender sobre opções mais sustentáveis que ajudarão a prolongar a vida no planeta. 
o Desenvolver uma consciência ambiental e nutrir hábitos diários mais saudáveis. 
o Aprender que através de pequenas ações podemos ajudar a proteger e a preservar o 

ambiente e a compreender a nossa responsabilidade individual para alcançar um 
objetivo global.  

o Adquirir os valores do respeito pelo ambiente. 
o Desenvolver competências de observação e de raciocínio lógico. 
o Aumentar o vocabulário relacionado com as imagens apresentadas nas cartas.  

SISTEMA DE JOGO 
1. Colocar as cartas em dois grupos: rebordo laranja e rebordo verde. 
2. Uma vez separadas, colocar as cartas com o rebordo laranja em várias filas. 
3. Os jogadores terão de associar as cartas com o rebordo verde às cartas com 

rebordo laranja com base em argumentos de sustentabilidade.  
4. Verifique o sistema de autocorreção sugerido no dorso das cartas*. 

* Se, ao fazer uma associação, os números no dorso não corresponderem, mas o jogador 
conseguir apresentar um argumento segundo o qual a carta verde seja mais sustentável do 
que a opção na carta laranja, a associação é igualmente válida. 
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