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INSTRUÇÕES



INSTRUÇÕES
 Enigmarium Reprodução é um jogo que testa os conhecimentos 
sobre a reprodução dos seres vivos utilizando enigmas. Você será 
apresentado a situações curiosas, instigantes e algumas até mesmo 
sinistras, que vão desde a conquista de parceiros e a fecundação até o 
cuidado parental. Se divirta enquanto trabalha conceitos importantes e 
estimula a curiosidade de seus alunos!

Desvendar o organismo e/ou conceito por trás de 
cada enigma, utilizando conhecimentos de Ciências e 
reprodução, além das pistas presentes nas cartas!

ESQUEMA DOS ENIGMAS: O(a) professor(a) pode organizar a 
turma em grupos ou não e, para iniciar 
uma rodada, deverá sortear ou escolher 
um dos 35 enigmas disponíveis, que 
deve ser exibido para todos. Em seguida, 
os estudantes podem fazer perguntas 
que deverão ser respondidas de forma 
objetiva pelo(a) professor(a) apenas 
com:

“Sim”: Quando a pergunta feita pode levar a resposta do enigma.
“Não”: Quando a pergunta feita não irá levar a resposta do enigma.
“Indiferente”: Quando a pergunta não está diretamente ligada a resposta 
do enigma. Nesse caso deverá ser brevemente explicado.

OBJETIVO

COMO JOGAR

CORRIDA MALUCA

uma multidão corre para alcançar sua cara

 
metade, mas quem ganhar não fica inteiro.
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TÍTULO DO ENIGMA

ILUSTRAÇÃO

ENIGMA

Nº DA CARTA
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VEJA ESSES EXEMPLOS DE DIÁLOGOS DURANTE O JOGO:

Enigma “Corrida Maluca”

Aluno: - É sobre algum mamífero?
Professor: - Sim
Aluno: - É um guepardo?
Professor: - Não.
Aluno: - Tem a ver com algum bicho 
que corre muito rápido?
Professor: - Indiferente: a velocidade 
do organismo não é relevante para 
solucionar o enigma.

Enigma “O crime”

Aluno: - Esse enigma é sobre alguma 
ave?
Professor: - Sim
Aluno: - Os pais mataram o filhote?
Professor: - Não.
Aluno: - O filho é macho?
Professor: - Indiferente: o sexo do 
organismo não é relevante para 
solucionar o enigma.

ATENÇÃO: O(a) professor(a) deverá saber de antemão a resposta do 
enigma. Para isso, ele(a) pode acessar o gabarito dentro do menu 
“Espaço do Professor”.

Lembre-se: O título e as ilustrações dos enigmas possuem dicas, 
então preste bastante atenção em todos os elementos! E a solução 
que se encontra no verso da carta é a única resposta correta.

 Cada aluno ou grupo fará uma pergunta na sua 
vez, a fim de acumular informações importantes para 
decifrar o enigma. Mas como saber quem venceu? No 
gabarito você encontra destacados em cada uma das 
respostas os principais termos a serem citados, direta ou 
indiretamente, pelos alunos na busca pela resolução do 
enigma. O professor tem a liberdade para definir o nível 
de precisão das respostas de acordo com o contexto da 
turma.
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QUER IR ALÉM?

 Consulte no menu “Espaço do Professor” nosso material 
de suporte. Nele você encontrará sugestões de aplicação, 
propostas de interdisciplinaridade, dinâmicas e muito mais! 

PÚBLICO: Esse jogo foi desenvolvido para professores de 
Ciências/Biologia aplicarem em suas turmas do Ensino 
Fundamental II e Ensino Médio, servindo como material auxiliar 
no ensino de reprodução.

Nº DE JOGADORES: A partir de 2 jogadores, podendo formar 
equipes.

DURAÇÃO DO JOGO: A resolução de cada enigma demora em 
média 10 minutos. O tempo total de aplicação vai variar de 
acordo com a quantidade de enigmas que o(a) professor(a) 
deseja utilizar e da habilidade dos alunos em conectarem as 
pistas com seus conhecimentos de reprodução.

EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS: Computador e, em caso de 
aula presencial, um projetor (DataShow).
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