
Você trocou as 
lâmpadas por LED. 
Avance três casas.

INÍCIO

Siga as dicas de cada casa do 
tabuleiro para economizar energia 
e usar a energia com segurança.

É mais seguro usar o cabo 
original para carregar o celular. 
Se você já faz isso, jogue o 
dado novamente para avançar.

Ligou vários aparelhos em um 
benjamin (T)? Assim, você pode
causar uma sobrecarga e correr riscos.
Fique uma rodada sem jogar.

Saiu da sala e esqueceu a 
TV ligada? Volte uma casa.

Os seus eletrodomésticos 
têm o Selo Procel ou 
classificação A do Inmetro. 
Avance três casas.

Pintar as paredes de cores 
claras ajuda a economizar 
na iluminação dos 
ambientes. Siga essa dica 
e avance duas casas.

Você reutilizou uma resistência 
queimada do chuveiro. Isso é perigoso 
e pode aumentar o consumo de 
energia. Por isso, volte para o início.

Fique uma rodada sem 
jogar enquanto desliga da 
tomada todos os aparelhos 
que não estão sendo usados 
para economizar.

Quando ligar o 
ar-condicionado, mantenha 
janelas e portas fechadas.
Faça isso e avance três casas.

O notebook é mais 
econômico. Se você
usa um, avance três casas.

Jogo da Energia
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Mexeu no celular enquanto 
carregava? Volte uma casa 
e evite o risco!

Abriu a geladeira
só para pensar? Fique 
uma rodada sem jogar.

Adeque a estrutura para usar aparelhos 
como micro-ondas e fornos, que exigem 
tomadas de 20 amperes e fiação de pelo 
menos 4 mm. Faça isso e avance uma casa.

Avance duas 
casas para 
aprender 
uma dica.

Junte a maior quantidade de 
roupa possível para lavar e só 
passe o que seja necessário. Siga 
essa dica e avance duas casas.

Você instalou geração 
solar fotovoltaica. 
Parabéns, você 
chegou ao fim.

Você está quase lá! Apague todas as 
lâmpadas, desligue os aparelhos na 
tomada e avance uma casa para sair.

1. Recorte e monte as peças.
Cada uma vai representar um jogador. 

2. Jogue um dado e mova as peças pelo 
tabuleiro de acordo com o número que 
sair. Siga as instruções das casas.

3. Pra cada casa númerada,
leia a carta com a mesma indicação

4. O primeiro jogador que chegar ao ponto final 
será o vencedor. No caminho, todos aprendem 
sobre eficiência energética e segurança.
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Recorte
as peças!

B2B1 Banheiro BanheiroS2 SalaS1 Sala

Ter uma TV LCD de LED economiza 
mais. Fique ligado, quanto maior
a tela, maior será o consumo
de energia. Então, escolha bem!

Utilize o timer e programe a TV 
para desligar caso você durma 
assistindo um filme.

Tome banhos rápidos para evitar 
o desperdício de energia e água.

O chuveiro na posição “verão” 
pode reduzir o consumo de 
energia em até 30%.
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Cozinha

CozinhaQ1 QuartoB3 Banheiro

Para evitar o risco de choque, 
não mude a temperatura do 
chuveiro durante o banho.

Se puder, escolha o
ar-condicionado do modelo inverter, 
que é mais econômico.

Escolha bem o lugar dos seus 
eletrodomésticos. Os fios não devem ser 
esticados demais e a geladeira deve ficar 
em locais arejados e longe do fogão.

Cuidado ao ligar aparelhos
na tomada em lugares onde 
se usa água, como a cozinha. 
Esteja sempre calçado.

Antes de fazer reparos nas 
instalações elétricas, desligue 
a chave geral ou o disjuntor.

Segure no plug, que tem plástico 
isolante, para ligar um aparelho 
na tomada. Nunca no fio!

Economize mais: use a 
dosagem de sabão adequada 
para a quantidade de roupa.

Você já pensou em reutilizar a água 
da máquina de lavar para limpar
o chão, por exemplo? Pode ser
uma forma fácil de economizar.


