
Lave os recipientes de armazenamento
de água depois de usar

A água é vida – proteja-a

Coma fruta e legumes pelos

menos três vezes por semana

Lave as mãos antes das refeições e 
depois de usar a casa de banho

Queime ou enterre os resíduosnuma área designada afastada dos quintais e das outras comunidades

Cuide do seu ambiente  e este cuidará de si

Lave as suas roupas  
fora do rio

Mantenha os rios limpos

Não deite lixo para o rio

Joga  
o jogo 

divertido no 
verso deste 

poster



Moçambique é um país situado na costa da África Sudeste. Os rios que levam ao 
Canal de Moçambique e ao Oceano Índico ajudam os agricultores Moçambicanos  
a cultivar produtos de colheita para exportação (algodão, castanhas de caju, 
açucar) e a alimentar as suas familias (feijão, trigo, mandioca). Também há quem  
vá à pesca de camarão na costa para exportar para outros países. 

Isto é uma adaptação do jogo Umake para mostrar questões de saúde e do 
ambiente que contribuém para a saúde das crianças. O jogo é entre 2 jogadores 
(podem jogar mais se quiserem), cada um precisa de uma pedra pequena, um botão 
ou uma moeda para jogar e uma pedra extra.

Para brincar, cada jogador põe uma pedra no princípio do rio ao centro. Depois, 
um jogador põe as mãos atrás das costas e a pedra extra numa mão fechada.  
Este jogador trás as mãos fechadas para a frente e pergunta: “Qual mão?” O outro 
jogador tem que adivinhar em qual mão está a pedra. Se adivinhar vai para a 
próxima foto, se errar fica no mesmo sítio. Neste jogo as fotos mostram hábitos ou 
ambientes saudáveis. Os jogadores jogam um de cada vez, ora a adivinhar, ora a 
esconder a pedra, e vão avançando para o círculo externo do espiral em direção à 
costa. O primeiro jogador a chegar a “Umake” (à costa) vence!

Os professores, pais e médicos também podem usar o jogo para falar sobre as 
fotografias e o que estas representam às crianças durante o jogo.

Como jogar:

Este poster foi desenvolvido como parte de um projeto fundado pela USAID (Agência Internacional de 
Desenvolvimento dos Estados Unidos da América) e pelo Departamento de Ciências e Tecnologia

Ambiente saudável – vida saudável
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