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Resumo: O Projeto Ecológico Chico Sementinha-PECS é uma iniciativa do 

Engenheiro Florestal Silvio de Castro Fonseca que, a partir de sua experiência 

profissional, cria jogos ecológicos e também escreve livros sobre temas 

ambientais variados, sempre no formato de histórias, procurando “envolver” o 

leitor, visando com isso repassar informações ambientais decodificadas, que se 

transformem em conhecimento, e daí em mudança de comportamento. O público 

do projeto é notadamente crianças em idade escolar, e o mesmo contribui para 

que, por meio do aprender brincando, reforcem conceitos ambientais, passando 

a entender relações de causa-efeito, visando em ultima analise mudança de 

comportamento e consequentemente uma postura ambientalmente mais 

responsável e sustentável.   

Palavras chave: Jogos ecológicos, livros ambientais, sensibilização ambiental, 

produtos ambientais lúdicos. 

 

Objetivos:  
-Criar produtos que possam contribuir para acelerar o processo de inserção na 

sociedade de uma cultura ambiental; 

-Contribuir para sensibilizar quanto a mudança de comportamento/atitude 

ambiental; 

-Dotar as escolas de material paradidático lúdico voltado para a sensibilização 

ambiental. 

- Informar sobre as relações socioambientais de causa e efeito; 

-Demonstrar a importância da conservação/preservação dos bens ambientais 

para a qualidade de vida das pessoas, da fauna e da flora; 

-Fazer pensar/repensar a forma como temos agido com relação à utilização dos 

recursos/bens ambientais. 

 
Metodologias: O material paradidático permite metodologias de uso das mais 



variadas, desde simplesmente “jogar os jogos” e/ou “ler os livros”, até utilizá-los 

como “suporte motivador” para as mais diferentes possibilidades de indução de 

pesquisas, gincanas, associações quanto ao que ambientalmente ocorre no 

município/região, possibilidade de transformá-lo em jogo gigante onde são os 

jogadores que literalmente percorrem a trilha, enfim, a criatividade dos 

orientadores é que definirá a melhor e mais profícua utilização dos mesmos.  

Os jogos ecológicos, assim como os livros ambientais, que são estruturados em 

formato de histórias, tratam de variadas temáticas ambientais, de forma a não 

pretender esgotar qualquer assunto, mas sim “despertar”, tanto no jogador 

quanto no leitor, para o que ambientalmente acontece em seu dia a dia e ao seu 

redor, visando torná-lo um cidadão em formação cada vez mais critico e 

analítico.  

 
Beneficiários: O público alvo preferencial é o escolar do ensino fundamental, de 

8 aos 13 anos, porém o que tem ocorrido é esse escolar, ao levar tais produtos 

para dentro de seu lar, não importando sua classe social, naturalmente ao jogar 

envolve seus familiares, amigos e vizinhos, fazendo com que se multiplique tal 

benefício, que é o da sensibilização ambiental, levando dessa forma a discussão 

da temática ambiental para seu meio social. 
 
Dificuldades encontradas: Desde que foram criados, sem qualquer apoio 

oficial, a maior dificuldade tem sido a divulgação dos mesmos. 
 
Sustentabilidade da experiência: Acredito que o projeto é sustentável, haja 

vista até mesmo a real possibilidade de incentivar pessoas a criarem outros 

jogos, tendo estes como referência, com temáticas mais especificas de suas 

regiões, já que os mesmos se encontram calcados nos jogos, portanto no lúdico, 

reconhecido por Jean Piaget e por Paulo Freire como excelente “estratégia” para 

a apreensão e transmissão de conhecimento. 
 
Resultados alcançados: O Projeto Ecológico Chico Sementinha existe em 

função de uma iniciativa individual, que não teve e não tem qualquer apoio 

oficial, razão pela qual tal projeto ainda engatinha. Porém as pessoas, 

notadamente educadores(as) que têm a oportunidade de conhecê-lo, o veem 



como um projeto que efetivamente pode colaborar na escola com seus produtos 

como material paradidático, para, por meio do lúdico, pelo aprender brincando, 

inserir tais noções e ludicamente incutir nos escolares uma melhor compreensão 

das relações ambientais de causa e efeito. 

 

Monitoramento e avaliação: Por ainda não estar efetivamente “implantado”, 

não é possível se fazer o monitoramento nem a avaliação de resultados 

decorrentes da adoção dos jogos como material paradidático em escola regular, 

porém o depoimento de uma diretora de escola que recebeu alguns dos jogos 

ecológicos do projeto e o retorno que recebo de crianças que têm tido acesso ao 

material é animador, e dessa forma sei que estou no caminho certo e cada vez 

mais me convenço que é questão de tempo e de divulgação tais produtos saírem 

do anonimato e passarem a ser reconhecidos como importantes  materiais de 

promoção da Educação Ambiental. 
 

Considerações gerais: Acredito que o trabalho pode contribuir com a escola e a família 

na formação de cidadãos ambientalmente mais responsáveis, assim como pode vir a 

incentivar outras pessoas a também criar produtos com tal finalidade.  
 
Fotografias: 

 
                                      Jogo trilha gigante 



 
Stand do Projeto Ecológico Chico Sementinha com seu criador no V encontro Formativo Nacional de 
EA Nacional de EA e Gestão de Águas(maio/2017) 

 
                  Stand com Jogos ecológicos e livros ambientais do Projeto Ecológico Chico Sementinha 



 
                    Logomarca do Projeto Ecológico Chico Sementinha 
Referencias bibliográficas: não há contribuição externa para a concepção do Projeto. 

 
 


