
Você criou uma 
história em 

quadrinhos sobre 
mudança climática 
e compartilhou na 
internet. 
Siga a seta

Mandou muito bem. 
Você e sua familia ajudam 
a plantar árvores nativas 
da sua região. Siga a bike

Evite criadouros 
de mosquito, 
transmissores 
de Dengue, Zika 
e Chikungunya

PARANBÉNS

@climaterealitybrasil fb.com/climaterealitybrasil

projeto gráfico:
@leticia.schuli



A Trilha para um Novo Clima é um jogo de tabuleiro que pode ser jogado 
a partir de dois participantes, que tem como objetivo sensibilizar os jogadores 
a aprender sobre a mudança climática ao longo das 37 casas do percurso.

REGRAS
Jogadores - até 6 participantes.

Peças - 6 peças coloridas (você pode usar tampinhas ou peça de outros jogos 
que tenha, basta que as peças de cada jogador sejam diferentes entre si) + 1 
dado (a montagem do dado é uma atividade lúdica e divertida principalmente 
para as crianças, mas para jogar você também pode utilizar dados 
convencionais ou mesmo um aplicativo de dados que você encontra e baixa 
gratuitamente)

Tabuleiro - imprimir em casa ou numa gráfica de sua preferência. 
Caso não seja possível, use sua criatividade e desenhe num papel usando 
o arquivo de modelo.

Objetivo - que todos os participantes cheguem ao fim da trilha conhecendo 
um pouco mais sobre a mudança climática.

Montando o tabuleiro - Esta é a fase inicial do jogo, onde cada jogador 
escolhe e posiciona sua peça no início do tabuleiro. Decida com os outros 
participantes quem começa: quem tira o maior ou menor número ao lançar 
o dado.

Movendo as peças - Esta fase se inicia após os jogadores colocarem suas 
peças no tabuleiro. Cada participante lança o dado em sua vez e anda com 
sua peça, a quantidade de casas de acordo com a quantidade indicada no 
dado. Na casa em que cair, deverá cumprir o que estiver escrito. Caso seja 
uma casa sem instruções, deixe a sua peça nela e passe o dado para o 
próximo jogador.

Finalizando - O jogo termina quando todos os participantes alcançarem 
a chegada.

Se você gostou, tire fotos de você jogando e compartilhe no Instagram 
utilizando:
#climaseaprendebrincando
#climaterealitybrasil


