
JOGO DO QUEBRA-CABEÇA GIGANTE DOS ODS E CAÇA AO TES OURO 
 

 
 

OBJETIVO 
Apresentar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), mostrando sua importância a nível mundial 
para todas as sociedades, empresas e indivíduos e, principalmente, enfatizar a responsabilidade de cada um 
e o poder da parceria para o alcance dos ODS. 
 
DEFINIÇÃO 
 
Esta atividade consiste em uma caça ao tesouro (que são as peças dos ODS) e a montagem de um quebra 
cabeça gigante.  
 
É indicado para crianças e adultos, adaptando-se a comunicação, o tempo de duração e o nível de 
dificuldade à idade. As crianças também fazem projetos incríveis! 
 
Pode-se dividir os participantes do grupo conforme o número de ODS que se quer trabalhar e também de 
acordo com o número de participantes. Exemplo: se se vai trabalhar com 5 ODS, formar 5 equipes de no 
mínimo 3 pessoas e no máximo de 7. Escolhem-se os ODS pela importância do tema para o 
local/comunidade onde se vai fazer a atividade. 
 
Quando os participantes chegam ao local em que o jogo está montado, as peças escolhidas já estão 
escondidas. O coordenador do jogo apresenta os ODS, discute sobre o assunto com as pessoas e explica 
como o jogo vai funcionar, deixando clara a importância da colaboração de todos na montagem do quebra-
cabeça. 
 
Cada equipe deve ter um monitor, que já foi treinado antes sobre os ODS e sobre o funcionamento do jogo. 
 
O monitor entrega uma charada sobre o ODS daquela equipe, para que já saiba o assunto com o qual vai 
trabalhar. Quando a equipe descobre (não precisa ser a palavra exata, mas a ideia, pelo menos), recebe a 
primeira pista para ir atrás do tesouro (a peça do ODS). 
 
Podem ter quantas pistas quiserem, mas em geral são 4 ou 5, dependendo do local onde se vai fazer.  
 
As pistas devem ser criadas por pessoas que conhecem bem o local. 
 
As charadas podem ser criadas pelo coordenador ou monitores/voluntários. 



 
Assim que a peça do ODS é encontrada, o grupo recebe um material de apoio sobre as metas já elaboradas 
em âmbito internacional, discutem e criam uma ou duas metas sobre aquele ODS para ser alcançado em sua 
comunidade de entorno, local de trabalho ou escola. 
 
Depois disso, voltam ao local onde está o jogo, cada equipe apresenta seu ODS e suas metas e encaixa a 
peça no tabuleiro. 
 
O coordenador deve fazer uma compilação dessas metas, transformando-as em um projeto, que terá oprazo 
de um ano para ser alcançado, como também deve monitorar sua execução. 
 
Observação:  Dependendo do objetivo ou do local onde se vai fazer ou do tempo que se tem, pode-se fazer 
apenas o jogo de quebra-cabeça, fazendo um diálogo sobre os ODS e os participantes montando o quebra-
cabeça, sem a atividade de caça ao tesouro. 
 

 
Exemplos de charadas 

 
1. O que é o que é?  
 
“Nos leva longe, faz viajar em pensamento.  
Para alguns, a matemática é um tormento. 
Faz crescer, amadurecer, transformar, aprender.  
Prepara para a vida, abre um livro de oportunidade 
E ajuda a viver com qualidade.” 
É a... EDUCAÇÃO - ODS 4 
 
2. O que é o que é?  
 
“Primordial para a vida!  
Você pode sobreviver sem comer,  
mas sem ela você pode morrer. 
Se bem tratada traz alegria,  
Se maltratada, traz doenças e até alergia.” 
É a... ÁGUA - ODS 6 

 
 

 

Exemplos de pistas 

Para o ODS - 4 Educação 

- Pista 1 de localização: No alto das torres ele ficava, acionado nos momentos alegres e tristes... no 
Faxinal do Céu era usado para acordar as multidões. (sino) 

- Pista 2 de localização: Daqui de cima veem-se muitas moradas, todas numeradas, a de número 15 me 
parece a mais bonita. (casa nº 15) 

- Pista 3 de localização: Para este lugar seguem multidões de pessoas nos eventos do Faxinal do Céu, 
todas levam um prato na mão. (refeitório) 

- Pista 4 de localização: Neste local reúnem-se diariamente jovens que vêm de todas as divisas, em 
busca de algo que muitas vezes nem eles mesmos valorizam. Seu nome no Faxinal todo mundo 
pronuncia, sem nem mesmo saber que pertenceu a um paranaense de muita cultura e ação. (Colégio 
Estadual Júlio Moreira) 



 
 

 

REGRAS PARA UTILIZAÇÃO DESTE JOGO POR OUTRAS EMPRES AS 

A Copel tem imenso prazer em compartilhar esta ideia do Jogo do Quebra-Cabeça Gigante com o maior 
número de pessoas, empresas, ONGs, escolas, instituições, acreditando assim estar contribuindo com a 
divulgação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. 

Solicitamos que o texto o crédito da Copel seja, impreterivelmente, mantido. 

Especificação técnica para produção 

• Quebra cabeça em EVA (Etileno Acetato de Vinila) 10 mm branco 
• Medidas: 2240 x 1490 mm 
• Impressão digital, com finalização em verniz UV, para proteção das peças (três camadas de 

verniz bi componente frente e verso) 
• Dividido em 24 peças, recortadas em corte eletrônico (Router) 

 

Mais informações com Adriana Nardelli Rosi – tel. (55) 41-3331-4412; email adriana.rosi@copel.com 

 

 


