
Alimentação
A produção e transporte de 
alimentos afetam as mudanças 
climáticas.

Evite o desperdício de comida
Consuma menos carne
Compre alimentos produzidos na 
sua região

Você encorajou sua família a 
aprender receitas vegetarianas e 
reduzir o consumo de carne.

Avance 1 casa.

Você se juntou à um projeto de 
jardim comunitário junto com um 
outro jogador. Avancem para a 
próxima casa livre.

             Você utilizou sacolas 
plásticas descartáveis quando foi 
as compras ao invés de levar suas 
sacolas reutilizáveis.

Recue 1 casa.

Você comprou frutas e verduras 
da estação, produzidas nas 
proximidades. 

Avance 1 casa!

Transportes
O modo como nos deslocamos é 
importante para ajudar a salvar o 
planeta.

Vá a pé
Pedale a sua bicicleta
Utilize meios de transporte 
públicos

           Você fez uma apresentação 
na escola sobre veículos elétricos 
e confeccionou um poster para 
lembrar a todos dos pontos-
chave. Avance 1 casa.

Você foi pedalando para a escola 
ao invés de pedir uma carona de 
carro.

Avance 1 casa.

Nas férias, sua família fez uma 
viagem de avião que poderia ter 
sido realizada de trem.

Perca uma rodada.

Você utilizou transporte público 
com frequência essa semana! 
Jogue novamente.

Energia
A energia utilizada para alimentar 
eletro-domésticos e outros 
eletrônicos é importante.

Use o mínimo de energia possível
Aprenda sobre as energias 
renováveis


Você deixou o carregador do seu 
celular conectado na tomada a 
semana inteira. 

Recue 2 casas.

Sua casa agora é abastecida com 
energia renovável. 

Jogue novamente.

Esfriou e você ligou o aquecedor 
ao invés de colocar uma blusa. 
Recue 2 casas.

Você saiu de casa e deixou o 

ar-condicionado ligado.

Recue 2 casas.

          A lâmpada do seu quarto 
queimou e você a substituiu por 
outra lâmpada incandescente ao 
invés de usar uma de LED. 

Perca uma rodada.

Manufatura
A maneira como produzimos e 
consumimos produtos importa.

Pergunte como eles são feitos
Reflita se você realmente precisa 
deles
Conserte em vez de substituir


Um deslizamento de terra 
destruiu uma plantação próxima 
da sua casa. Retorne para o 
ponto de partida (COMECE AQUI)

Uma fábrica de móveis da sua 
cidade ajudou a reflorestar  uma 
área e reverter uma seca. 
Avance 1 casa.

Você recicla seus

resíduos.

Avance 1 casa.

Você comprou uma camiseta 
produzida de forma sustentável 
num brechó. 
Avance 1 casa.

Desafio

Climático

Rumo à um futuro com 

neutralidade de emissões!

VOCÊ CONSEGUIU

Como jogar

 Cada jogador começa com 4 peões 
(1 para cada categoria) e 1 dado 
compartilhado. Utilize peões de 
outros jogos que você tenha em 
casa; pequenos objetos coloridos, 
sementes e moedas podem ser 
utilizados como peões. Reutilize 
um dado que você já tenha ou use 
um dado virtual: 
freeonlinedice.co

 Reflita sobre as questões da seção 
Sonhos e Pesadelos abaixo e 
familiarize-se com as 4 categorias 
lendo as respectivas descrições 
para as colunas: Alimentação, 
Transportes, Energia e Manufatura 

 Posicione os seus peões na fileira 
inicial (1 em cada categoria) com o 
dizer “Comece aqui”. O jogador 
mais novo começa a partida, 
lançando o dado

 O dado indica quantos campos 
um peão pode avançar. Em cada 
rodada, o jogador pode mover 
apenas 1 dos seus 4 peões. Escolha 
qual categoria avançar de forma 
estratégica e siga as intruções do 
campo em que o peão parou

 Um jogador precisa tirar no dado o 
número exato para alcançar a 
última fileira com o dizer “Você 
conseguiu”. Se tirar um número 
maior, o jogador deverá avançar e 
depois recuar o número de passos 
excedentes

 Se as instruções de um campo 
indicarem para avançar ou recuar 
o jogador deverá executar o 
movimento nessa mesma coluna. 
O mesmo é válido para um 
segundo jogador que possa ser 
convidado à avançar junto 
(quando aplicável)

 O jogador que conseguir levar os 
seus 4 peões para o topo primeiro 
vence o jogo.

Indicado para: 2-4 jogadores, 7-11 anos

www.thecarbonalmanac.org

COMECE AQUI
Sonhos

 Quais são os seus desejos, esperanças, idéias e 
sonhos para um futuro de neutralidade de 
emissões?

 Como você gostaria de viver daqui a 10 ou 20 
ou 30 anos?

 Como você se imagina ajudando a realizar 
estes sonhos?

Pesadelos

 O que te preocupa quando você pensa no 
futuro do planeta?

 Que outras coisas você gostaria de 
melhorar?

 Como você gostaria de combater esses 
pesadelos?


