
 

 

 

 

 

Jogo quem mora na serra 

 

Objectivo : Conhecer a Serra de Aire e a sua biodiversidade. 

O Élio é um habitante da Serra de Aire que tem como missão manter a serra limpa e 
os seus amigos livres de ameaças. Conhecendo melhor a Serra e os seus habitantes 
poderás ajudar o Élio a levar a cabo a sua missão. 

Regras: Ao longo deste jogo irás encontrar vários obstáculos que te farão recuar mas 
também encontrarás bónus que te permitem avançar. 

Início 

O jogo inicia-se na casa de partida, cada jogador ou grupo lança o dado uma vez e 
avança o número de casas que obtiver no lançamento do dado.  

 A ordem de lançamento do dado deve ser sempre a mesma durante todo o jogo. 

Após a primeira ronda os jogadores do grupo seguinte retiram um cartão da caixa de 
perguntas e fazem uma pergunta. 

Se o jogador acertar na resposta, lança o dado e avança. 

Se o jogador errar na resposta permanece no local onde está. 

Se numa jogada o jogador para numa casa de bónus, retira da caixa “Bónus” o cartão 
com o número correspondente à casa e recebe o bónus que estiver escrito no cartão, 
do mesmo modo, se o jogador parar numa casa de penalização, nesse caso terá de 
retirar da caixa das penalizações um cartão e cumprir o que estiver escrito nesse 
cartão. 

Ganha o jogador que chegar primeiro ao fim. 

Diverte-te!!! 

 



 

 

Dado 

Cartões com perguntas  

Cartões de Bónus 

Cartões de Penalização 

 

 

Partida 

Perguntas: 

 

 O Élio, a mascote deste programa, representa um rato Leirão que habita na 
Serra de Aire. A que grupo pertence? 

a) Mamíferos 

b) Aves 

c) Peixes 

d) Répteis 

Resposta: O Élio pertence ao grupo dos mamíferos pois, tem o corpo revestido por 
pêlo e quando nasce alimenta-se do leite da sua mãe e. 

O Élio, que é a mascote deste programa, também precisa de se alimentar e 
passear. Quando é que sai para comer e passear? 

a) Durante o dia  

b) Durante a noite 

Resposta: O rato Leirão sai durante a noite para se alimentar e passear. Tem por isso 
hábitos noturnos.  

  



 

 

Foi criado um monumento natural, numa pedreira existente na Serra de Aire, 
para preservar as marcas de  pegadas de grandes animais herbívoros que 
viveram no passado do planeta Terra. 

Como se chamavam estes animais que viveram no passado, há muitos milhões 
de anos? 

 

Resposta: Dinossáurios ou Dinossauros 

Informação: O Monumento Natural das Pegadas de Dinossáurio da Serra de Aire 
encontra-se, como o próprio nome indica, na Serra de Aire. Aqui podemos encontrar 
um dos maiores registos mundiais de pegadas de dinossáurios saurópodes.  

 

A serra de Aire é formada principalmente por rocha. 

Que nome se dá a essa rocha? 

a) Granito 

b) Calcário 

c) Xisto 

Resposta: b) Calcário 

 

Que altitude tem a Serra de Aire? 

a) 2000 Metros 

b) 1650 Metros 

c) 679 Metros  

Resposta: c) 679 metros  

 

 



 

 

A partir da rocha calcária é produzido um pó que misturado com água forma 
uma espécie de tinta branca que era utilizada para pintar as paredes das casas. 

Que nome se dá a esse pó? 

a) Caliço 

b) Gesso 

c) Cal 

Resposta: c) Cal 

Informação: A cal, que é  fabricada a partir da rocha calcária, foi durante muito tempo 
a tinta que a maioria das pessoas utilizava para pintar as paredes das habitações. 
Para além de colorir de cor branca, a cal tem também a função de ajudar a desinfectar 
os espaços. 

 

Como se formou a rocha calcária existente na Serra de Aire? 

a) A partir da lava expelida por um vulcão 

b) A partir de lamas finas que existiam no fundo do mar e de lagoas 

c) Com a queda de um meteorito 

Resposta: b) a partir de lamas finas que existiam no fundo do mar e de lagoas que ao 
longo do tempo foram solidificando dando origem à rocha calcária da Serra de Aire. 

 

A serra de Aire dá ao Homem: 

a) Pedras preciosas 

b)  Oxigénio, madeira, pedra, terra fértil para cultivar, plantas para chá e alimento 
para os animais 

c) Tesouros escondidos por piratas nas grutas 

Resposta: b) Oxigénio, madeira, pedra, terra fértil para cultivar, plantas para chá e 
alimento para os animais 



 

 

 

 

 

Ao local natural onde um animal ou planta vive chama-se: 

a) Habitação 

b) Toca  

c) Habitat 

Resposta: c) Habitat 

 

Na Serra de Aire existem vários habitats raros que necessitam de ser protegidos. 
Diz se a frase que se segue é verdadeira ou falsa. 

O crescimento rápido dos matos e arbustos mais comuns ajudam a proteger os 
habitats raros. 

Resposta: Falso!  

Informação: O crescimentos dos matos e arbustos mais comuns junto das plantas 
raras e ameaçadas faz com que estas fiquem sem a luz e o alimento de que precisam, 
acabando muitas vezes por morrer. 

 

 

Para onde vai a água da chuva que cai no cimo da Serra de Aire? 

a) Corre pelos rios ao longo dos vales da Serra 

b) Infiltra-se através da rocha e corre no interior da serra através das grutas e 
algares   

c) Evapora-se imediatamente devido ao calor que faz na Serra 

Resposta: b) Infiltra-se através da rocha e corre no interior da serra através das grutas 
e algares   



 

 

Devido às características da rocha, a Serra de Aire é rica em cavidades no seu 
interior. Como se chamam essas cavidades? 

a) Grutas e algares 

b) Poços e túneis 

c) Lagos e nascentes 

Resposta: a) Grutas e algares 

Informação: As grutas são espaços  que se desenvolvem na horizontal enquanto que 
os algares desenvolvem-se na vertical. 

Na serra de Aire encontra-se a gruta mais longa do País. 

Como se chama essa gruta? 

a) Gruta de Aire 

b) Gruta do Almonda 

c) Gruta do Morcego 

Resposta: b) Gruta do Almonda 

Informação: A Gruta do Almonda fica no Concelho de Torres novas.  No interior desta 
gruta já são conhecidos mais de 13 Km e os especialistas ainda estão a descobrir 
novas galerias. 

As grutas são cavidades, com uma abertura à superfície, que se prolongam pelo 
interior da terra. Nestes locais a temperatura varia muito pouco durante todo o 
ano sendo por isso, locais que servem de abrigo para alguns seres vivos. 

Das seguintes espécies que habitam na Serra, escolhe a que se abriga no 
interior das grutas. 

a) Corvo 

b) Águia de asa redonda 

c) Morcego 

Resposta: c) Morcego 



 

 

Informação: Existem vários animais que utilizam a entrada das grutas e algares para 
se abrigarem mas o morcego é aquele que se arrisca a entrar e a levar consigo toda a 
família e amigos, chegando a formar no interior das grutas colónias com milhares de 
indivíduos  

 

Os morcegos, e muitos outros animais passam o inverno numa espécie de sono 
profundo gastando a menor quantidade de energia possível. 

Que nome se dá a este sono que atinge alguns animais durante o inverno? 

a) Estado de coma  

b) Hibernação 

c) Pausa fria 

Resposta: b) Hibernação 

Informação: Existem muitos animais que tal como os morcegos, muitos répteis  ou os 
ursos,  passam os meses mais frios de Inverno  refugiados em abrigos tais como 
tocas, buracos ou grutas. Durante a hibernação os animais não comem, outros, como 
por exemplo o esquilo, alimentam-se da comida que guardaram nas tocas.  

 

Qual é a espécie que está representada no símbolo do Parque Natural das Serras 
de Aire e Candeeiros? 

a) Javali 

b) Gato bravo  

c) Morcego 

Resposta: c)  Morcego 

 

 

 

 



 

 

O Morcego é um habitante da Serra de Aire. De que se alimenta? 

a) Flores e folhas tenras  

b) Insectos voadores  

c) Sangue de mamíferos 

Resposta: b) Insectos voadores  

A qual dos seguintes grupos pertence o Morcego? 

a) Répteis 

b) Aves 

c) Mamíferos 

Resposta: c) Mamíferos 

Informação: Embora tenha asas, o morcego é um animal quando nasce alimenta-se de 
leite 

O medronheiro é um arbusto que cresce na Serra de Aire e cujos frutos são 
muito apreciados por muitos seres vivos. 

Qual o nome desses frutos? 

Resposta: Medronhos 

Informação: Os medronhos são frutos comestíveis e em algumas terras são utilizados 
para fabricar licor. 

 

O medronheiro é um arbusto que cresce na Serra de Aire e cujos frutos são 
muito apreciados por muitos seres vivos. 

De que cor são os frutos maduros do medronheiro? 

Resposta: Vermelhos 

Informação: Os frutos do medronheiro podem apresentar-se de várias cores, 
inicialmente são verdes depois passam pelo amarelo e pelo cor de laranja e só quando 
estão maduros é que são vermelhos. 



 

 

É um mamífero muito parecido com o porco doméstico e habita na Serra de Aire, 
Como se chama? 

Resposta: Javali 

O Narciso dos calcários é uma planta que cresce na serra de Aire e que dá uma 
flor amarela e perfumada.     

Em que estação do ano floresce? 

a) Inverno 

b) Primavera 

c) Verão 

d) Outono 

Resposta: a) Inverno 

Informação: Assim como algumas espécies de orquídeas silvestres, a maioria dos 
narcisos florescem ainda durante o Inverno 

De que cor é a flor do Narciso dos calcários 

a) Cor de Rosa 

b) Vermelho 

c) Amarelo 

Resposta: c) Amarelo  

O bufo-real é uma ave nocturna que vive nas encostas escarpadas da Serra. De 
que tipo de Ave se trata? 

a) Um mocho de grandes dimensões 

b) Uma águia  

c) Uma cegonha preta 

Resposta: c) Um mocho de grandes dimensões 



 

 

Informação: O Bufo Real também é conhecido por mocho real  e é o maior mocho da 
Europa. 

 

 

Em Portugal, em que locais podemos encontrar uma maior variedade de 
espécies de orquídeas silvestres?  

a) Nas areias da praia 

b) Nas margens dos Rios 

c) Nas serras calcárias 

Resposta: c) Nas Serras Calcárias 

 

As orquídeas silvestres são espécies: 

a) Raras 

b) Muito comuns 

Resposta: a)  Raras 

 

Lajes calcárias são: 

a) Pedras utilizadas para calcar os matos fazendo com que cresçam mais 
lentamente 

b) Grandes rochas horizontais em calcário entre as quais surgem plantas raras 

c) Pedras da calçada 

Resposta: b) Grandes rochas horizontais em calcário entre as quais surgem plantas 
raras 

 

 



 

 

Em Inglês, o nome do projecto  “ Habitats Conservation” significa: 

a) Passear nos Habitats 

b) Conservação de Habitats 

c) Conversa  sobre os Habitats 

Resposta: b) Conservação de Habitats 

 

Há uma raça de cabras doméstica que se pensa ser descendente da raça 
selvagem que no passado viveu na Serra de Aire. De que raça se trata? 

a) Alpina 

b) Serpentina 

c) Serrana 

Resposta: c) Serrana 

 

Que produtos pode um rebanho de cabras dar ao homem? 

a) Leite, queijo e carne 

b) Lã, compotas e fiambre 

Resposta: a) Leite, queijo e carne 

 

Os matos altos e de crescimento rápido encontram-se por toda a Serra.  Escolhe 
a opção verdadeira. 

a) Os matos altos protegem e ajudam as plantas raras a crescer 

b) Os matos altos sufocam e impedem as plantas raras de obterem a luz solar de 
que necessitam para viverem 

Resposta: b) Os matos altos sufocam e impedem as plantas raras de obterem a luz 
solar de que necessitam para viverem 



 

 

 

Que utilidade davam os nossos avós aos matos que cortavam na Serra? 

a) Utilizavam os matos para construírem os telhados das suas casas 

b) Utilizavam os matos para taparem os buracos das estradas 

c) Utilizavam os matos para fazer as camas dos animais domésticos 

Resposta: c) Utilizavam os matos para fazer as camas dos animais domésticos 

 

Das seguintes espécies existentes na Serra, qual delas é protegida por lei ? 

a) Carrasco 

b) Pilriteiro 

c) Azinheira 

Resposta: c) Azinheira 

 

 

Na Serra existe uma árvore que dá bolotas muito apreciadas por alguns animais, 
como por exemplo a cabra, o porco e o javali. Em alguns locais do nosso país a 
farinha das bolotas era utilizada para fazer pão.  

Como se chama essa árvore? 

a) Carvalho 

b) Carrasco 

c) Sobreiro 

d) Azinheira 

Resposta: d) azinheira 

 



 

 

Como se chama o fruto da Azinheira? 

Resposta: Bolota 

 

No cimo da Serra vive uma das poucas espécies portuguesas de cobra cujo 
veneno pode ser perigoso para o homem quando mordido.  

Como se chama essa espécie? 

a) Cobra-de-água 

b) Víbora 

c) Cobra-de-escada 

Resposta: b) Víbora 

 

Diz se a frase que se segue é verdadeira ou falsa 

A víbora é um habitante da Serra que persegue e ataca os visitantes  e turistas 

Resposta: FALSO! 

Informação: A Víbora não persegue o Homem para o atacar, a maior parte dos 
acidentes com este animal acontecem quando as pessoas a tentam apanhar ou a 
pisam ou incomodam no seu abrigo sem quererem. Assim como todas as outras 
cobras a víbora só morde no Homem para se defender quando se sente encurralada 

Quando um rebanho de cabras pasta na Serra, como se alimentam? 

a) Comendo ervas e rebentos de matos e arbustos   

b) Comendo raízes e bagas vermelhas 

c) Comendo as borboletas, grilos e gafanhotos que encontram 

Resposta: a) Comendo ervas e rebentos de matos e arbustos   

 

 



 

 

Que nome se dá à profissão da pessoa que guarda o rebanho na Serra? 

a) Guardador 

b) Vigilante 

c) Pastor 

Resposta: c) Pastor 

 

Nas bolsas de terra fértil existentes na Serra, o Homem cultivava: 

a) Batatas, milho e aveia 

b) Kiwis, bananas e ananases 

c) Iogurtes, compostas e geleias 

Resposta: a) Batatas, milho e aveia 

 

O alecrim é uma planta muito perfumada que existe em grandes quantidades na 
Serra de Aire . 

Onde se utiliza o alecrim? 

a) Em chás, perfumes e no tempero de alguns alimentos 

b) Na construção de casas para que as paredes fiquem perfumadas 

c) Na alimentação de animais 

Resposta: a) Em chás, perfumes e no tempero de alguns alimentos. 

 

Que tipo de planta é o alecrim 

a) Erva 

b) Arbusto 

c) Árvore 



 

 

Resposta: b) Arbusto 

 

 Existe na Serra de Aire e é uma erva aromática e condimentar que se encontra 
em quase todas as pizzas.  Como se chama esta planta? 

a) Orégão 

b) Tojo 

c) Rosmaninho 

Resposta : a) Orégão  

O orégão é ainda utilizado em chás e para temperar saladas e outros alimentos.   

 

 O Tomilho, é uma planta muito procurada para fazer chás e essências 
perfumadas. Que outra utilização se dá ao tomilho? 

a) Usa-se para fazer tinta  

b) Usa-se como tempero de alimentos 

c) Usa-se para  fazer papel 

Resposta: b) Usa-se como tempero de alimentos 

A cisterna é uma espécie de poço tradicional que era utilizado para: 

a) Guardar os alimentos quando ainda não havia frigorífico 

b) Guardar a água das chuvas  

c) Guardar as plantas aromáticas e medicinais que eram colhidas na Serra 

Resposta: b) Guardar a água das chuvas  

Informação: Em locais onde não há nascentes naturais, os habitantes aproveitavam 
muitas vezes buracos naturais existentes no chão que impermeabilizavam e para onde 
encaminhavam a água das chuvas vindo depois a utilizá-la durante o tempo seco e 
quente 



 

 

 

Como se chama o fruto da Oliveira? 

a) Oliva 

b) Azeiteira 

c) Azeitona 

Resposta: c) Azeitona 

 

Como se chama a árvore de onde vem o Azeite que utilizamos na culinária? 

a) Girassol 

b) Figueira 

c) Oliveira 

Resposta: c) Oliveira 

 

Diz se a seguinte frase é verdadeira ou falsa 

A lebre é um animal roedor selvagem que habita na Serra de Aire. 

Resposta: Verdadeiro 

Qual o nome de outro roedor parecido com a lebre e que vive na Serra de Aire?  

a) Texugo 

b) Rato do campo 

c) Gato bravo 

d) Coelho 

Resposta: d) Coelho 

 



 

 

Que nome se dá à variedade de espécies de seres vivos que existe num 
determinado local? 

a) Jardim Zoológico 

b) Fauna 

c) Biodiversidade 

Resposta: c) Biodiversidade 

 

De que se alimenta uma águia? 

a) De plantas 

b) De pequenos animais que caça com as suas patas 

c) De bifes  

Resposta: b) De pequenos animais que caça com as suas patas 

Informação:  Existem, em Portugal, várias espécies de águias, embora a maioria delas 
se alimente de pequenos roedores e aves, algumas alimentam-se de cobras, como é o 
caso da águia-cobreira  e de peixe como é o caso da águia-pesqueira. 

Diz se a frase seguinte é verdadeira ou falsa: 

Podemos encontrar Leões e Tigres na Serra de Aire. 

Resposta: FALSO! Não existem leões nem tigres em Portugal 

 

Diz se a frase que se segue é verdadeira ou falsa: 

Se estivermos bem escondidos e em silêncio  podemos observar dinossáurios a  
alimentarem-se das árvores da Serra. 

Resposta: FALSO! 

Informação: Os dinossauros extinguiram-se há muito tempo. Embora se pense que as 
aves possam ser descendentes dos dinossáurios, elas não pertencem a esse grupo 



 

 

 Como se chama o insecto que fabrica o mel a partir do néctar das flores? 

Resposta: Abelha 

 

O Homem precisa das abelhas para viver. Porquê? 

a) Porque elas dão o mel que serve de alimento ao Homem 

b) Porque sem elas muitas plantas não dariam fruto para o Homem se 
alimentar 

c) Porque as abelhas picam e afastam outros animais selvagens que queiram 
invadir as hortas do homem 

Resposta: b) Porque sem elas muitas plantas não dariam fruto para o Homem se 
alimentar 

Um alimento proveniente de agricultura Biológica é: 

a) Um alimento saudável porque na sua produção não são utilizados 
herbicidas nem pesticidas tóxicos 

b) Um alimento que traz bichos que podem ser comidos 

c) Um alimento que se estraga com facilidade 

Resposta: a) Um alimento saudável porque na sua produção não são utilizados 
herbicidas nem pesticidas tóxicos 

 

Uma espécie exótica é uma espécie: 

a) Muito colorida 

b) Rara 

c) Que não é natural do sítio onde está, foi trazida pelo Homem de outro local 

Resposta: c) Que não é natural do sítio onde está, foi trazida pelo Homem de outro 
local 

  



 

 

Uma espécie autóctone é uma espécie: 

a) Natural do sítio onde vive 

b) Que foi trazida de outro País, pelo Homem  

c) Uma espécie de escaravelhos 

Resposta: a) Natural do sítio onde vive 

O Que é a Natureza? 

a) Tudo o que o Homem Construiu 

b) Aquilo que existe no Campo 

c) Tudo o que nos rodeia e não foi construído pelo Homem 

Resposta: c) Tudo o que nos rodeia e não foi construído pelo Homem 

 

Qual das seguintes frases é verdadeira 

a) A Serra de Aire é uma serra muito importante onde existem muitas plantas e 
animais raros que precisam de ser conservados. 

b) A Serra de Aire tem pouca importância porque apenas tem pedras e matos 

Resposta: a) A Serra de Aire é uma serra muito importante onde existem muitas 
plantas e animais raros que precisam de ser conservados. 

 

A cobra-rateira, um importante habitante da serra de Aire pertence ao grupo de 
seres vivos... 

a) mamíferos 

b) répteis 

c) anfíbios 

Resposta: b) répteis. É o grupo de seres vivos muitas vezes conhecidos por animais 
de sangue frio, dado que necessitam de apanhar sol para se aquecerem. 



 

 

 

Penalizações 

Casa 4 

Deitaste lixo no chão. 

Recua 3 casas. 

Casa 6 

Pisaste e destruíste várias plantas raras e ameaçadas. 

Fica uma vez sem Jogar. 

 Casa 11 

Encontraste por entre matos e arbustos altos várias plantas raras que precisam da luz 
do sol e não limpaste os matos para as ajudar a viver. 

Recua 3 casas  

Deves manter as áreas com plantas raras e ameaçadas livres dos matos e arbustos 
mais comuns. 

 

Casa 14 

Fizeste imenso barulho e assustaste os animais selvagens. 

Recua 4 casas  

Os animais selvagens não devem ser incomodados quando estão nas suas casas – 
Respeita-os. 

 

Casa 19 

Fizeste um piquenique com os teus amigos e atearam uma fogueira numa época e 
local proibidos. 

Volta à casa de partida. 



 

 

É muito grave fazer fogo em épocas consideradas de risco elevado e sem autorização. 
O risco de provocares um incêndio é muito grande. 

 

Casa 26 

Introduziste uma espécie exótica invasora.  

Recua 6 Casas. 

Espécies exóticas são aquelas que não são naturais do nosso país. Ao serem 
introduzidas no habitats das nossas espécies naturais vão lutar com elas para obterem 
alimento, abrigo e luz solar, podendo ameaça-las de extinção. 

Casa 29 

Retiraste de uma azinheira um ninho com 3 ovos. 

Volta à casa 22. 

 Nunca deves mexer nos ninhos das aves, o que aconteceu é muito grave. 

 

Casa 32 

 Avistaste uma coluna de fumo que parecia ser o início de um incêndio e não alertaste 
os Bombeiros. 

 Recua 10 Casas. 

Sempre que avistares uma coluna de fumo que te pareça ser o início de um incêndio 
deves ligar imediatamente para o 112 (Número Nacional de Emergência) pois, se 
agires rapidamente poderás evitar que uma grande área de floresta e os abrigos de 
muitos animais sejam destruídos pelo fogo. 

Casa 36 

Entraste numa gruta e perturbaste os animais que se abrigavam nela. 

Fica 1 vez sem Jogar. 

Para além de correres o perigo de te magoares, ao entrares na gruta assustaste 
algumas espécies da biodiversidade. 



 

 

Casa 39  

 Entraste num prado de Orquídeas e colheste várias. 

 Recua 2 casas. 

 Na Natureza, não deves colher flores ou plantas que podem ser raras ou ameaçadas. 
Se quiseres levar contigo uma recordação o melhor é tirares uma fotografia ou 
tentares fazer um desenho. 

 

  

 

Bónus 

Casa 3 

 Parabéns! Fizeste uma boa acção! Apanhaste do chão uma embalagem vazia 
e trouxeste-a até ao ecoponto mais próximo. 

Avança 5 casas. 

Casa 7  

Ligaste para o 112 (Número Nacional de Emergência) quando observaste uma 
coluna de fumo que te pareceu ser o início de um Incêndio. 

Agiste Bem! Podes ter acabado de salvar muitas espécies da Biodiversidade. 

Joga outra vez. 

Casa 12 

Ligaste para o SEPNA (Serviço de Protecção da Natureza e do Ambiente) 
quando encontraste uma armadilha ilegal para animais selvagens. 

Muito Bem! 

Avança 3 Casas. 

Casa 16 



 

 

Não deixaste os teus amigos levantar lajes calcárias para verem o que se 
escondia por debaixo. 

Boa acção! Para além de ser uma actividade perigosa porque podes ser 
mordido por algum animal assustado, poderiam estar a destruir a casa de 
alguns animais que ali se abrigam. 

Avança 4 casa. 

 

Casa 21 

Limpaste o mato alto numa área onde plantas raras e em perigo se esforçam 
por obter a luz do sol. 

- Bom Trabalho!  

Avança 3 casas. 

 

Casa 23 

Ao colheres plantas para chá tiveste o cuidado de não as colher com a raiz e 
de colher apenas uma pequena parte de cada espécie. 

Esta atitude mostra que não és ganancioso! Não colhendo a totalidade das 
plantas deixaste as restantes para se reproduzirem na época seguinte, assim, 
da próxima vez continuarás a ter plantas para colher. 

Joga outra vez. 

 

Casa 27 

Tiveste cuidado para não perturbar um bando de perdizes que encontraste na 
Serra. 

Muito Bem!  Mostraste que és responsável. 

             Avança 1 casa. 

 



 

 

Casa 31  

Contactaste um Centro de Recuperação de animais selvagens quando 
encontraste um animal ferido. 

 Esta atitude mostra que te preocupas com as outras espécies. 

Avança 3 casas. 

Casa 35 

Foste às compras e tiveste o cuidado de escolher produtos produzidos na 
região e produtos de agricultura biológica. 

Parabéns, ganhaste este jogo! 

Avança até ao final do Jogo. 

Casa 38 

 No teu percurso apenas colheste fotografias, não colheste nem trouxeste 
contigo plantas raras nem pedras da Serra. 

Parabéns, ganhaste este jogo! 

Avança até ao final do Jogo. 

 

 

 

 

Estrutura do jogo 

Partida 
1 
2 
3 Avança 5 casas 
--4 Recua 3 casas 
5 
6 Stop 



 

 

7 Joga outra vez 
8 
9  
10 
--11Recua 3 casas 
--12Avança 3 casas 
13 
--14Recua 4 casas 
15 
16 Avança 4 casas 
17  
18 
19 Volta à casa de partida 
20 
21 avança 3 casas 
22 
23 Joga outra vez 
24 
25 
--26Recua 6 casas 
27Avança 1 casas 
28 
--29Volta à casa 22 
30 
31 Avança 3 casas 
32Recua 10 casas 
33 
34 
35Avança até à casa 40 
36 Stop 
37 
38 Avança 2 casas 
39 Recua2 casa 
40 fim 
 

 


