AQUAPeixes
Este jogo de tabuleiro contém 30 casas e 50 cartas.
30 cartas de
perguntas

50

10 cartas de
cuidado

10 cartas bônus

Autoras:
Gabriella Marins Cassiano do Nascimento
Rosana Souza-Lima

• As cartas bônus contêm características dos peixes e preservação do meio ambiente: se o aluno receber essa carta,
irá avançar automaticamente uma casa, sem nem precisar jogar o dado!!
• As cartas de cuidado têm informações sobre poluição dos oceanos e extinção dos animais marinhos: se o aluno
receber uma dessas cartas voltará duas casas.
• As cartas de perguntas têm questões sobre os animais aquáticos e sobre o meio ambiente”: se o aluno acertar a
pergunta irá avançar o número de casas que jogou no dado, mas se errar a resposta ficará no mesmo lugar. A
resposta certa será lida para todos.

Propomos que a turma seja dividida em 4 grupos. Em cada grupo haverá um jogador jogando o dado e
retirando uma carta. A carta retirada será lida para todos e, se for uma carta de pergunta, o grupo do
jogador terá que acertar a pergunta para poder avançar as casas; se errar permanecerá no mesmo local.
O grupo que chegar primeiro ao final será o vencedor.
Vamos jogar??

Por que os tubarões
martelos têm esse
nome?

Resposta: Por terem duas
projeções semelhante a um
martelo em cada lado da
cabeça.

Qual nome do peixe
que vive associado às
anêmonas sem sofrer
os efeitos do seu
veneno?

Resposta: Peixe palhaço
(Amphiprion ocellaris).

Qual a importância da
manutenção do
ambiente marinho?

Resposta: É importante para
a manutenção da
biodiversidade marinha e de
seus recursos naturais, pois
isso reflete na economia e
na qualidade de vida de
muitos seres a ele
relacionados, como os
humanos.

Do que os peixes se
alimentam?
O que é água potável?
Resposta: Os peixes podem
se alimentar de algas,
insetos, peixes menores,
ovos de peixes, pequenos
crustáceos, restos de
alimento na água, etc.

Resposta: Água potável, é a
água de qualidade própria
para consumo humano e
para preparação de
alimentos.

Como podemos ajudar
a combater a poluição
da água?

Resposta: Jogando lixo
no local correto,
fazendo reciclagem de
tudo que for possível,
tratando esgotos e
não deixando lixo nas
praias.

Cite um animal
marinho mamífero.

Quantos anos pode
viver uma tartaruga?
Caranguejos e siris são
peixes?

Resposta: Peixe-boi,
dugongo, urso-polar, leãomarinho, foca, morsa,
lontra, baleia, golfinho, etc.

Resposta: Depende da
espécie e da saúde de cada
indivíduo, claro, mas
algumas tartarugas podem
viver até 170 anos.

Resposta: Não, eles são
Crustáceos, animais do
grupo dos Artrópodos.

Como os peixes
respiram embaixo da
água?

Resposta: A maioria dos
peixes respiram através das
brânquias, órgãos
adaptados à extração do
oxigênio da água.

Por que os peixes não
afundam embaixo da
água?
Resposta: Porque possuem
bexiga natatória ou
armazenam óleo em alguns
tecidos corporais, que
funcionam para eles como
se fossem uma boia.

Qual o nome do
animal que possui 3
corações, 8 braços e 9
cérebros?

Resposta: Polvo, um
Molusco Cefalópodo.

Qual maior oceano do
mundo?

Resposta: Oceano Pacífico.

Cite 5 animais aquáticos.

Resposta: Peixe, polvo,
tartaruga, estrela do mar,
tubarão, baleia, golfinho,
pinguim, camarão,
caranguejo... etc. São
muitos!

O que os animais
aquáticos têm de
diferente dos animais
terrestres?

Resposta: A maior parte deles
difere no tipo de respiração!
Mas podem diferir também no
tipo de locomoção, estrutura da
pele, modo de captura do
alimento...

Cite um animal que
vive entre o meio
aquático e terrestre.

Resposta: Anfíbios, como os
sapos, rãs, pererecas,
salamandras e cecílias.

Qual desses animais
marinhos é ovovivíparo?
A- Tubarão branco;
B- Baleia;
C- Orca.

Qual nome do animal
marinho que é
conhecido por ter
poros (buracos) por
todo seu corpo, por
onde entra a água
com oxigênio e
partículas
alimentares?

Resposta: O tubarão branco,
Carcharodon carcharias.
Resposta: Esponja (Porífera).

Quem faz mais xixi:
peixe de água doce ou
salgada?

Para que servem as
nadadeiras peitorais e
caudal dos peixes?
Nadadeiras peitorais

Resposta: Os peixes de água
doce, pois têm que eliminar
o excesso de água absorvido
por seus corpos. Os de água
salgada eliminam pouca
urina, mais concentrada do
que a dos peixes de água
doce, pois eles precisam
jogar fora o excesso de sais
e reter água em seus
corpos.

Do que são feitas as
escamas dos peixes?

Resposta: Por incrível que
pareça as escamas dos
peixes são formadas por
lâminas, geralmente muito
fininhas, de tecido ósseo.

Nadadeira caudal
Resposta: As nadadeiras
peitorais servem para ajudar
na manobrabilidade e a
caudal dá impulso na água.

Os peixes respiram
através de:
A- Brânquias;
B- Nariz;
C- Boca.
Resposta: A água usada na
respiração entra pela boca,
mas a maioria dos peixes
respiram pelas brânquias.
Nos peixes as narinas só
servem para sentir cheiros!

Qual nome do peixe
que é conhecido por
encher o corpo de
água e inflar igual a
um balão?
A- Baiacu;
B- Peixe palhaço;
C- Tubarão.

Resposta: A- Baiacu.

O cangulo, emite um
som parecido ao de
um animal terrestre
ao ser retirado da
água. Que animal é
esse?
A- Vaca;
B- Gato;
C- Porco.

Resposta: Porco! Por isso é
chamado de peixe-porco.

Qual nome da espécie de
peixe que tem formato muito
diferente da maioria dos seus
parentes, corpo em “S”,
focinho alongado e no qual o
macho que é responsável por
carregar seus filhotes ate o
nascimento?
A- Cavalo marinho;
B- Peixe porco;
C- Tartaruga.

Resposta: A- Cavalo marinho.

Qual a porcentagem
de água doce
existente no planeta?
A- 2%;
B- 10%;
C- 7%.
Resposta: Apenas 2% da
água existente no Planeta é
de água doce! Precisamos
cuidar melhor dela!

Tenho corpo
achatado, vivo no
fundo do mar, pareço
uma borboleta e
tenho um ferrão na
minha cauda. Que
animal eu sou?
A- Tubarão;
B- Baleia;
C- Raia.

Resposta: C- Raia.

Qual é o maior
tubarão do mundo,
atualmente?
A- Tubarão-branco;
B- Tubarão-baleia;
C- Tubarão-martelo.

Qual nome os peixes
recebem quando são
filhotes (fase larval)?

Quanto de altura um
pinguim pode atingir?

A- Ninfa;
B- Girino;
C- Alevino.

A- 60cm;
B- 98cm;
C- 1,3m.
Resposta: Depende da
espécie, mas alguns podem
atingir 1,3m.

Resposta: O tubarão baleia,
que pode chegar a 13 m de
comprimento!
Resposta: C- Alevino.

BÔNUS!
Oba! Está rolando
uma campanha para
combater a poluição
da água.
Avance uma casa.

BÔNUS!
Oba! Você encontrou
o “peixe enxada”, que
recebe esse nome
por ser achatado e
ter as nadadeiras
dorsal e anal em
forma de enxada. Ele
pode ser encontrado
em praias do nosso
litoral.
Avance uma casa.

BÔNUS!
Oba! Você encontrou
o “peixe olho de cão”,
que chama atenção
por causa dos seus
enormes olhos e da
sua cor avermelhada.
Avance uma casa.

Oba! Você encontrou
o “peixe trombeta”,
que tem esse nome
por causa do seu
corpo achatado e
alongado; ele pode
até ser confundido
com corais e esponjas
do seu habitat.
Avance uma casa.

Oba! Você encontrou
a “raia-viola”, que
tem esse nome
devido ao formato do
seu corpo. São
comuns no nosso
litoral.
Avance uma casa.

Oba! Você encontrou
tartarugas marinhas!
Algumas delas
podem viver mais de
170 anos!
Avance uma casa.

Oba! Você encontrou
a orca, mais
conhecida
injustamente como
baleia assassina.
Muitos pensam que
ela é uma baleia, mas
na verdade ela é da
família dos golfinhos.
Avance uma casa.

Oba! Está rolando
uma campanha de
limpeza e
implantação de
lixeiras nas praias.
Avance uma casa.

Oba! Está rolando
uma campanha de
separação do lixo
para reciclagem,
assim podemos
cuidar melhor do
meio ambiente.
Avance uma casa.

CUIDADO!
Oba! Está rolando
uma campanha de
apoio às organizações
que trabalham para
proteger os oceanos.
Todos nós podemos
ajudar!
Avance uma casa.

Ops! O lixo que estava
na praia acabou indo
para a água e
contaminou o mar.
Isso fez com que os
peixes ficassem
doentes!
Volte duas casas.

Ops! Você pescou em
um lugar de
preservação
ambiental.
Volte duas casas.

Ops! A água do
esgoto foi para as
praias! Isso causa
poluição, afetando a
saúde da vida
marinha e dos
banhistas.
Volte duas casas.

Ops! Tem muito
plástico na água, que
os animais marinhos
acabam confundido
com alimento. Isso
afeta muito a saúde
deles, e acaba por
afetar a nossa!
Volte duas casas.

Ops! Você pescou o
“badejo-tigre”, peixe
ameaçado de
extinção.
Volte duas casas.

Ops! Você pescou o
“peixe vermelho”,
peixe está ameaçado
de extinção.
Volte duas casas.

Ops! Você pescou o
“dourado”, peixe
ameaçado de
extinção.
Volte duas casas.

Ops! Você pescou o
“piracanjuba”, peixe
ameaçado de
extinção.
Volte duas casas.

Ops! Está ocorrendo
pesca ilegal de botoscor-de-rosa e isso
pode levar à sua
extinção.
Volte duas casas.

Ops! Ocorreu
vazamento de
produtos químicos
dos navios,
aumentando poluição
no mar.
Volte duas casas.

