DOMINÓ
ANIMAIS BRASILEIROS
INTENÇÃO PEDAGÓGICA

Imagem meramente ilustrativa

JOGO

Introdução
O Brasil abriga diferentes tipos de biomas, como: Cerrado, Floresta Amazônica,

Mata

Atlântica, Caatinga, Campos Sulinos, Pantanal e Zona Costeira Brasileira.
Cada bioma abriga espécies adaptadas a ele, tais como o lobo-guará nos Campos Gerais e
no Cerrado, a onça-pintada na Floresta Amazônica e Atlântica, e a ararinha-azul no Sertão
Nordestino. Já no ambiente aquático, podemos evidenciar o boto cor de rosa na Bacia
Amazônica e o dourado na bacia do Rio Paraná.
Com o avanço da fronteira agropecuária e das cidades, muitas espécies estão correndo risco
de extinção devido a vários fatores: a perda dos habitats, pela competição por recursos ou pela
poluição de seus ambientes. Esse jogo traz animais tipicamente nativos brasileiros com seus
filhotes em seus habitats naturais.
Conteúdos
• Animais brasileiros
• Habitats
Objetivos
• Realizar associações relacionando os animais brasileiros
• Identificar o local de moradia de animais selvagens
• Perceber a importância ecológica dos animais selvagens
Papel do professor
O papel do professor é de promover aos estudantes novas descobertas, como características
dos animais, seus habitats e importância ecológica dos animais brasileiros. Ao descrever as
espécies da fauna brasileira, o professor pode facilitar uma aprendizagem mais dinâmica,
aliando teoria e prática, referente a conceitos de ecologia e educação ambiental.

JOGO
Como jogar
Separe seus estudantes em 8 grupos e então entregue a eles o Jogo Dominó Animais

Brasileiros. Distribua todas as peças do dominó aos integrantes do grupo. O jogo será iniciado
pelo estudante que obtiver a carta com o mesmo animal em ambos os lados. Logo após, o
próximo estudante irá encaixar a peça que possuir o animal correspondente ao que esta na
mesa. O jogo pode terminar de duas maneiras: quando um estudante encaixa todas as suas
peças primeiro ou quando não houver mais a possibilidade de nenhum estudante encaixá-las,
assim o estudante que possuir um menor número de peças na mão vence. Você poderá
propor que seus estudantes criem novas regras para este jogo.
Avaliação
Utilizando o lúdico como atividade prática de determinados conteúdos, além de obter
resultados positivos no processo de aprendizagem dos estudantes, o professor poderá
estimular as diversas formas de expressão, bem como o nível de atenção e concentração na
realização das atividades. Desta forma, será possível avaliar a coordenação motora,
construção do raciocínio lógico, liderança, atitudes éticas, noções do seu espaço, e ainda seu
papel na sociedade. Isso possibilita que o jogo seja empregado como uma ferramenta para
observar e explorar as habilidades do estudante, contribuindo para sua autoconfiança,
autonomia, respeito às regras, interação com o grupo, bem como as linguagens: oral,
artística, corporal, escrita e científica.
Sugestões
- Dramatizações sobre esse assunto tornam o aprendizado mais envolvente e dinâmico. Os
estudantes, em equipes, poderão criar histórias e montar teatros que falem sobre animais e
seus habitats.
- Pesquise alguns animais e seus biomas, habitats e localização no território brasileiro. Discuta
com os estudantes porque é importante para a sobrevivência dos animais determinados
habitats. Poderá ser proposta uma atividade coletiva de montagem de um painel, para que
seja representado um dos biomas envolvidos no jogo.
- Reproduza um documentário sobre animais e peça aos estudantes que relacionem estes à
sua localização geográfica.

