
QUEM SOU EU?

Espécies nativas e exóticas invasoras 

no Brasil



QUEM SOU EU? 

Espécies nativas e exóticas invasoras no Brasil

O jogo “Quem sou eu – Espécies nativas e exóticas

invasoras no Brasil” tem como objetivo aguçar a curiosidade do

público e aumentar seu conhecimento sobre algumas espécies que

são consideradas exóticas invasoras no Brasil, mas também

conhecer um pouco mais sobre espécies nativas em diferentes

regiões no Brasil.

Este jogo é resultado de um projeto de extensão

desenvolvido pelo Laboratório de Ecologia de Invasões Biológicas,

Manejo e Conservação (LEIMAC) da Universidade Federal de

Santa Catarina (UFSC). Esse projeto tem como título:

“Envolvimento comunitário para a restauração da diversidade

biológica”, e conta com o financiamento da Pró-Reitoria de

Extensão da UFSC (Edital nº 5/2019/PROEX), por meio do

pagamento de uma bolsista entre os meses de março a dezembro

de 2020. O objetivo do projeto é buscar aumentar a percepção

sobre a problemática de invasões biológicas e ressaltar a

importância do papel do cidadão na atenuação de impactos

provocados por espécies invasoras. Sendo assim, por meio deste

material lúdico construído com base em conhecimento científico,

buscamos abranger o maior número possível de pessoas, de modo

que este possa ser um material a ser utilizado tanto em atividades

educativas de ensino formal e não-formal quanto no contexto

domiciliar. O material está disponível para download gratuito tanto

no nosso site quanto nas nossas redes sociais.

http://leimac.sites.ufsc.br

@invasoesbiologicas

https://www.facebook.com/invasoesbiologicasleimac

@leimac_br



QUEM SOU EU? 

Espécies nativas e exóticas invasoras no Brasil

Texto

Mariana Adami Borgert

Michele de Sá Dechoum

Fotos gentilmente cedidas por:

Ariane Ferreira

Sagui-do-tufo-preto (Callithrix penicillata)

Amendoeira-da-Praia (Terminalia catappa)

Tucano (Ramphastos vitellinus)

Trapoeraba-roxa (Tradescantia zebrina)

Alexandre Kuyumjian

Papagaio-verdadeiro (Amazona aestiva)

André Debergt

Tigre d’água (Trachemys scripta)

Javali (Sus scrofa)

André Ambrósio

Cágado-cinza (Phrynops hilarii)

Anita Stival dos Santos

Agulheiro (Abarema langsdorfii)

Cristiana Barbosa

Piteira (Furcraea foetida)

Carlos César Durigan

Cateto (Pecari tajacu)

Caroline Oswald

Sapo Martelo (Boana faber)

Diego Azevedo Zoccal Garcia

Tilápia-do-nilo (Oreochromis niloticus)

Cará (Geophagus brasiliensis)

Domínio público

Goiabeira (Psidium guajava)

Ipê-de-jardim, amarelinho (Tecoma stans)

Rã-touro (Lithobates catesbeianus)

Ipê-amarelo (Handroanthus pulcherrimus)

João Augusto Bagatini

Araçá (Psidium cattleianum)

Marcos Tortato

Cágado-cinza (Phrynops hilarii)

Mariana Adami Borgert

Trapoeraba-roxa (Tradescantia zebrina)

Goiabeira (Psidium guajava)

Michele de Sá Dechoum

Bromélia (Dyckia encholirioides)

Rafael Barbizan Sühs

Bromélia (Dyckia encholirioides)

Referências bibliográficas

Material complementar



Manual de instrução

Material

20 cartas-pergunta e 20 cartas-resposta.

Regras do jogo

O jogo “QUEM SOU EU” pode ser jogado em até 5 pessoas. As

cartas-resposta (que contém as imagens) deverão ficar expostas

sobre uma mesa, para que todos os integrantes possam observá-

las. Já as cartas-pergunta deverão ficar em um monte, todas

embaralhadas, sobre a mesa e viradas para baixo. A pessoa que

iniciar o jogo deverá retirar a primeira carta do monte de cartas

de perguntas e lê-la em voz alta, e o jogador à sua direita deverá

responder à pergunta e indicar qual a imagem, ou carta-resposta,

que a representa. Se o jogador acertar a resposta, ele ficará com

a carta-pergunta e a carta-resposta; caso o jogador erre a

resposta, a carta deverá ser recolocada embaixo do monte de

cartas.

Na sequência, este mesmo jogador deve retirar uma nova carta-

pergunta e lê-la para o jogador à sua direita, e assim

sucessivamente. O jogo termina quando todas as perguntas tiverem

sido associadas às respostas. O jogador que ficou com um maior

número de cartas vence o jogo.

Cartão resposta

Haverá um número no final de cada carta-pergunta. Este número

servirá para verificar se a resposta está correta, quando houver

dúvida, no cartão resposta.
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Cartão resposta

1. Sagui-do-tufo-preto (Callithrix penicillata)

2. Javali (Sus scrofa)

3. Papagaio-verdadeiro (Amazona aestiva)

4. Tigre d’água (Trachemys scripta elegans)

5. Rã-touro (Lithobates catesbeianus)

6. Tilápia-do-nilo (Oreochromis niloticus)

7. Goiabeira (Psidium guajava)

8. Piteira (Furcraea foetida)

9. Amendoeira-da-praia (Terminalia catappa)

10. Trapoeraba-roxa (Tradescantia zebrina)

11. Ipê-de-jardim (Tecoma stans)

12. Cateto (Pecari tajacu)

13. Tucano (Ramphastos vitellinus)

14. Cágado-cinza (Phrynops hilarii)

15. Sapo-martelo (Boana faber)

16. Cará (Geophagus brasiliensis)

17. Araçá (Psidium cattleianum)

18. Bromélia (Dyckia encholirioides)

19. Agulheiro (Abarema langsdorfii)

20. Ipê-amarelo (Handroanthus pulcherrimus)






















