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O que é Planetarium? 

   Planetarium é um Jogo Cooperativo que promove, 

de forma lúdica, a sensibilização para o tema da 
Sustentabilidade, nas dimensões econômica, social 
e ambiental. 

 O foco principal são as 
decisões e escolhas de 
ações que as famílias 

realizam no seu dia-a-dia.  
 
O cenário apresenta 
situações familiares e 
oportunidades de criação 

de ações coletivas através 
de negociação.  



Apresentação 

   O Projeto Educação para Sustentabilidade é fruto de 
convenio entre a PUC-SP / FUNDASP e a Secretaria do 
Verde e Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo, com 
recursos do FEMA – Fundo Especial do Meio Ambiente. 

   Criado e coordenado pelo NEATS – Núcleo de Estudos 
Avançados em Terceiro Setor – do Programa de Estudos 
Pós-Graduados em Administração da PUC-SP, o projeto 
concluiu a capacitação de multiplicadores para 
intervenções de Educação para Sustentabilidade.  

   Nesta fase final do projeto, estamos disponibilizando 
nossos facilitadores para multiplicar o conhecimento 
adquirido, o que acontece através da aplicação do Jogo 
Planetarium, especialmente desenvolvido para tal fim. 

 

    



O Jogo 

   Planetarium tem como objetivo proporcionar aos 

participantes a oportunidade de vivenciar os quatro 
princípios norteadores da Carta da Terra:  

   (I) respeitar e cuidar da comunidade de vida,   

   (II) integridade ecológica,   

   (III) justiça social e econômica e  

   (IV) democracia, não-violência e cultura de paz.  

 

Consideramos que estes sejam os eixos éticos 
fundamentais para a construção de uma sociedade global 

mais justa, sustentável e pacifica. 



Tabuleiros 

Planeta Terra 

Ações 







Tabuleiros das Famílias 





Formato do Jogo 

 Tempo – 4 horas de aplicação, entre abertura, jogo e 

compartilhamento 

 Jogadores – mínimo de 6 e máximo de 24 

 Espaço necessário – sala fechada que comporte: 

 2 tabuleiros de cerca de 4mX1m cada 

 6 equipes com um tabuleiro de cerca de 40cmX60cm cada; 

 Mesa grande de apoio para materiais e para os 3 

Multiplicadores que aplicam o jogo 

 Apoio sugerido – água e café e/ou chá para todos os 

participantes  

 



Utilização do Jogo 

 Indicado para jovens a partir dos 16 anos e 

adultos 

 Poderá ser utilizado eventualmente como 
introdução a palestras ou capacitações sobre 

Sustentabilidade  

 Cria oportunidade para discutir 

comportamentos e espaço para negociações 

 Planetarium é uma ferramenta de 

sensibilização que mobiliza para o tema de 
forma lúdica e interativa 

 



Título da 
Apresentação 

Acesse o site: 
www.pucsp.br/educasustentabilidade  

 
Envie e-mail: 

neatsfema@pucsp.br 
 
Fale conosco: 

Prof. Dr. Luciano A. Prates Junqueira 
Coordenador Geral do Projeto 
Profa Maria de Fátima Alexandre 
Coordenadora executiva do Projeto 
Profa Magda Vila 
11 3670 8513 

 

 
Ou entre em contato com um dos 50 multiplicadores capacitados  
para aplicação do Jogo Planetarium 
 

Contatos 

Realização do projeto: 

http://www.pucsp.br/educasustentabilidade
mailto:neatsfema@pucsp.br

