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OBJETIVOS DO JOGO:
• reconhecer algumas fases do desenvolvimento embrionário em um 

contexto de aprendizagem signifi cativo, 
• relacionar as características de fases do desenvolvimento com as 

respectivas imagens que as caracterizam, 
• desenvolver um pensamento estratégico de seleção de informações 

próprias de umas das fases propostas, reunindo os dados relevantes e 
descartando aqueles não relacionados.

MANUAL 
O Baralho Embriológico possui 20 cartas, divididas em 4 conjuntos de cinco, sendo cada conjunto 
representado por uma fase do desenvolvimento embriológico:
• clivagens ,
• fertilização,
• gastrulação,
• organogênese.

Em cada conjunto as cartas estarão numeradas de 1 a 5, sendo que duas delas contém imagens de 
uma das fases acima referidas e as demais apresentam características específi cas das respectivas fases.

Número de jogadores
O Baralho Embriológico deve ser aplicado para grupos de 4 alunos. 

Modo de jogar:
1.  Embaralhar as cartas.
2.  Distribuir para cada jogador cinco cartas. Cada jogador deve manter as cartas na sua mão de forma 

a ocultá–las dos adversários.
3.  Em cada rodada, cada jogador deverá passar uma de suas cartas para o jogador à sua esquerda. 

Todos os jogadores deverão passar suas cartas simultaneamente. Dessa forma, a carta recebida só 
pode ser passada na rodada seguinte.

Quem ganha o jogo?
Ganha o jogo quem conseguir reunir primeiro as cinco cartas referentes a uma das fases que optou 
por formar. 

Desafi o e Enigma do jogo:
O desafi o colocado ao jogador é o de conseguir reunir, antes dos demais participantes, o conjunto de 
5 cartas relacionadas a uma das fases de sua própria escolha.
O enigma está no fato dos jogadores não terem conhecimento da escolha da fase feita pelo adversário.
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