
BINGO CIENTÍFICO

Nosso Bingo Científico, além de proporcionar prazer em estar com familiares e amigos, tem como objetivo promover o acesso ao
conhecimento sobre os impactos do agrotóxico no ambiente e na saúde humana.

Além disso, os jogos cognitivos tem potencial para contribuir com o processo de aprendizagem e com a educação em uma
perspectiva mais integral do sujeito(RAMOS, 2013). 

Segundo Lee e Jones (2008) a educação que tem como objetivo o desenvolvimento do cérebro, envolve a aprendizagem de exercícios e
práticas destinadas a melhorar e transformar a maneira como o cérebro funciona.

Bom jogo!
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As figuras  devem ser recortadas, coladas  em cartolina ou papel mais resistente, para na hora do jogo, serem misturadas e sorteadas. 





















A contaminação do solo com agrotóxico, provocará a morte das minhocas
e dos microrganismos, como fungos, bactérias e vírus, essenciais para a
fertifilização da terra que é usada na agricultura. CERTO ou ERRADO?

As monoculturas são formas de cultura agrícola usada pelo agronegócio,
onde são usadas sementes ou plantas transgênicas e o uso de agrotóxico.
Essa afirmação é VERDADEIRA ou FALSA.

A aplicação de agrotóxico nas plantações exige o uso de equipamentos de
proteção individual - EPI, que protegem a pessoa que está aplicando do
contato direto com o veneno. Essa informação é FAKE  ou VERDADEIRA?

As plantas que têm sua origem a partir de sementes crioulas, são
produzidas no cultivo agroecológico, sem uso de agrotóxico. São
sementes que podem gerar outras plantas. CERTO ou ERRADO?

 PENSE 
E

RESPONDA!



Os rios estão sendo contaminados com o uso intensivo de agrotóxico nas
plantações e, com isso, os peixes podem morrer ou acumular o agrotóxico
em seu corpo. CERTO ou ERRADO?

A pulverização de monoculturas de soja, milho, cana de açúcar etc., feitas
com aviões, provocam impactos graves a todo o ambiente que está no
entorno, pois a quantidade de veneno jorrado é grande e o vento
dispersa-o.   VERDADE ou MENTIRA?

Agrotóxicos são substâncias químicas, produzidas em laboratório, que tem
o objetivo de evitar que determinadas plantas sejam afetadas por outros
organismos, principalmente insetos.      FAKE ou VERDADE?

Os oceanos estão sofrendo, intensamente, os impactos das ações
humanas: poluição com plásticos e microplásticos, o aquecimento da
Terra e, também, com o excesso de agrotóxico carreado pelos rios.
CERTO ou ERRADO?

 PENSE 
E

RESPONDA!



Após a Revolução Industrial, o motor a combustão possibilitou a criação e
produção de tratores, hoje muito usados na agricultura: na semeação,
colheita e pulverização de agrotóxico . CERTO ou ERRADO?

As abelhas são os insetos que mais tem sofrido com o uso de agrotóxico,
já que as flores, de onde tiram o seu alimento, nectar, estão
contaminadas, levando a morte milhões de abelhas. VERDADE ou
MENTIRA?

A engenharia genética é responsável pela manipulação dos genes de
muitas sementes / plantas que são usadas na produção do agronegócio.
As sementes transgênicas são dependentes de agrotóxicos.    
VERDADEIRO ou FALSO?

A pulverização de agrotóxico na agricultura não deve ser usada, pois
existem muitas formas biológicas ou ecológicas de proteger as plantações,
que não agridem o ambiente. FALSO ou VERDADEIRO?

 PENSE 
E

RESPONDA!



> O jogo pode ser realizado com no mínimo 2 participantes e no máximo, 10. Cada cartela contém as mesmas figuras, porém em
quantidades e disposições diferentes.  

> Além de marcar a figura que foi sorteada, um dos participantes será sorteado e terá a responsabilidade de responder
CORRETAMENTE a pergunta que está relacionada com a figura. 

> Se a resposta dada for correta, o jogo continua. Se a resposta for errada, encerra-se aquela partida, e dá-se o início a outra,
devolvendo as cartelas para serem embaralhas e redestribuídas.

> Vence o BINGO CIENTÍFICO quem conseguir marcar primeiro todas as figuras de sua cartela, com as perguntas respondidas
corretamente.

> Para que o jogo aconteça, será necessário que as cartelas, após terem sido  recortadas, sejam distribuidas, aleatoriamente, aos
jogadores.

> As figurinhas que compõem o bingo, também serão recortadas, colocadas em uma caixinha e, na hora do jogo, sorteadas. 
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