
Você limpou a caixa 

d’água nos últimos 6 

meses. Avance até a ETE.

Sua casa está ligada 

corretamente à rede 

de esgoto. Avance 

até o Manancial.

Você despejou óleo de 

cozinha no ralo da pia. 

Volte até a ETE.

Você entregou o 
óleo de cozinha 
usado no posto 

de coleta. 
Avance até a 

ETA.

Você eliminou todos os focos de larvas de mosquitos em sua casa. Jogue novamente.

A caixa d’água de 

sua casa está 
suja. Volte ao 

início do jogo.

Você jogou lixo 

na rua. Fique 

uma rodada sem 
jogar.

Você esqueceu a 

torneira aberta

o dia inteiro. Volte 

ao início do jogo.

Você lavou o carro com 
balde. Avance duas casas.

Você jogou 
papel no vaso 

sanitário. 
Volte até a ETE.

Você não separou corretamente o lixo. Fique uma rodadasem jogar.

Você deixou o reservatório de água destampado. Fique uma rodada sem jogar. ETE

ETA
Na próxima jogada,

ande pelo caminho 1.
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ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

FONTE DE
ABASTECIMENTO

DE ÁGUA

ESTAÇÃO DE
TRATAMENTO

DE ÁGUA
Local onde se trata e se confere 

potabilidade à água, através de processo 
físico-químico e biológico, antes de seu 

consumo doméstico ou industrial.

O manancial hídrico pode ser um rio, 
um lago, uma nascente ou um poço 

abastecido por água subterrânea.

Local onde se trata o efluente 
doméstico ou industrial, através de 
processo físico-químico e biológico, 

antes de ser lançado nos corpos 
d'água. O tratamento é um 

processo ao qual o esgoto é 
submetido para reduzir seu 

potencial poluidor e patogênico.



CAMINHO

DAS ÁGUAS

CUIDADOS EM CASA

Instruções:
Para iniciar o jogo você deve 
primeiro recortar as peças de cada 
participante e montar o dado que 
acompanha o tabuleiro.

Poderão brincar quantos 
participantes desejarem. 
Quando o número de pessoas 
for maior que quatro, basta 
improvisar (tampinhas, pedri-
nhas, sementes, grãos de 
feijão, etc.) ou desenhar mais 
peças.

Os participantes podem decidir 
quem começa a jogar, ou então, 
todos devem jogar o dado e 
quem tirar o maior número 
será o primeiro, seguindo a 
brincadeira com os demais 
participantes no sentido 
anti-horário, ou seja, da direita 
para a esquerda.

O objetivo do jogo é chegar até 
o seu final, aprendendo alguns 
conceitos de educação ambien-
tal.

Aprenda de forma divertida como 
cuidar do nosso bem mais precioso, 
a água, com o jogo:
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Evite banhos demorados. Desli-
gue o chuveiro para se ensaboar.

Feche a torneira enquanto 
escova os dentes.

Fique atento aos vazamentos
na sua casa.

Primeiro ensaboe toda a louça, 
depois enxágue.

Lembre-se que o esgoto é 
produzido sempre que
consumimos água potável.

Jamais jogue lixo dentro do vaso 
sanitário. Jogue o lixo no cesto.
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