
No dia 17 de maio de 2022, nossa querida Santa Maria completa 164 anos. Para homenagear a cidade,
valorizando sua história e cultura, os estudantes do 1º ano do Novo Ensino Médio do Colégio Marista Santa
Maria, com apoio de educadores do componente curricular de Geografia, produziram um Jogo de Tabuleiro
destacando os principais pontos turísticos da cidade que é o coração do Rio Grande do Sul. A iniciativa faz
parte do projeto "Santa Maria: em nosso nome, em nosso coração", desenvolvido anualmente pelo Colégio,
que busca envolver os estudantes da Educação Infantil ao Ensino Médio, além de ex-alunos, em produções
que celebram a história do município que o acolheu  desde 1905 em sua trajetória de educação e formação
integral de gerações de santa-marienses. 

O que compõe o jogo:  1 tabuleiro, 1 dado, 2 peças de movimentação (uma para cada jogador - locomotiva
azul e locomotiva roxa), 20 peças de marcação (dez para cada jogador - 10 botões azuis e 10 botões roxos).

Como jogar: Através do tabuleiro, os jogadores (no máximo 2 participantes) terão a oportunidade de visitar e
conhecer os principais pontos turísticos de Santa Maria/RS, viajando pelos trilhos do trem, que caracterizam
a história local, com as suas locomotivas de passeio. Para iniciar a partida, primeiramente é necessário
distribuir as peças do jogo. Depois, cada jogador deverá lançar o dado, quem tirar o número maior inicia o
percurso. O ponto de partida é o nosso Colégio Marista Santa Maria (ponto 00), onde os jogadores estarão
com as peças de movimentação posicionadas. Após a primeira rodada, os jogadores devem seguir os trilhos
intercalando as jogadas e movimentando as locomotivas conforme as ações indicadas no tabuleiro. A cada
ponto visitado, os jogadores devem sinalizar a visita colocando uma peça de marcação no local (lembre-se: é
necessário que a locomotiva caia exatamente na casa/trilho do ponto turístico para contar como visita). O
Colégio não conta como ponto turístico, ele é a "estação" de onde partem as locomotivas. Vence quem for o
primeiro a visitar 10 pontos turísticos diferentes.

Dica: Para deixar o jogo ainda mais interativo, convidamos os jogadores a contarem entre si as suas histórias
sobre o ponto turístico visitado. Lembre-se também de ler as informações e curiosidades sobre cada local
que inserimos no verso desta página. Além disso, é possível fazer sugestões de melhorias para estes espaços
e/ou sugestões de outros pontos que poderiam estar no tabuleiro, através dos contatos a seguir.

Sugestões para o jogo: Assessoria de Comunicação e Marketing.
E-mail: ascomk.santamaria@maristas.org.br

Sugestões para os pontos turísticos: Secretaria de Turismo do Município.
E-mail: Turismostmaria@gmail.com
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Colégio Marista Santa Maria
Rua Floriano Peixoto, 1217 –  Centro, Santa Maria/RS
maristasantamaria.org.br
55-3220 6300

Que tal compartilhar o jogo nas suas redes sociais?
Publique uma foto com o tabuleiro, indicando o seu lugar preferido 
em Santa Maria e marque o nosso perfil: @maristastamaria_rs



O jogo convida os participantes a conhecerem locais que fazem parte da identidade santa-mariense. De
forma interativa e lúdica, através de um percurso de trem, que também caracteriza a cidade, a ideia é
promover o conhecimento e a reflexão sobre tais espaços, despertando as memórias afetivas e o sentimento
de pertencimento da comunidade sobre esta cidade acolhedora. Conheça os pontos destacados:

pontos que serão visitadospontos que serão visitados
por você neste tabuleiro:por você neste tabuleiro:

Colégio Marista Santa Maria
Fundado em 1905 pelos Irmãos Maristas.
Localizado no centro do município, atende
estudantes da Educação Infantil, Ensino
Fundamental e Ensino Médio.

Calçadão Salvador Isaia e Praça Saldanha Marinho
O calçadão integra um tradicional centro de
comércio na cidade. Ao lado dele, está a Praça
Saldanha Marinho, afluente de importantes ruas
como a do Acampamento e a Avenida Rio Branco. 

Theatro Treze de Maio 
Situado em frente à Praça Saldanha
Marinho, o local é palco de apresentações
artísticas e culturais. Foi construído entre
1889 e 1890. 

Catedral Metropolitana
A cidade possui a Sede da Arquidiocese de Santa
Maria, a Catedral Metropolitana Nossa Senhora da
Imaculada Conceição, inaugurada em 1909, em
substituição à antiga Igreja Matriz.

Vila Belga
Um dos primeiros aglomerados residenciais
da cidade, foi a moradia dos trabalhadores
de uma empresa belga que atuava na
construção das ferrovias. Foi tombada como
patrimônio histórico e cultural.

Estação Gare da Via Férrea
A Gare da Estação é um conjunto arquitetônico
formado por pavilhões inaugurados entre 1899 e
1900, onde funcionavam escritórios e a venda de
passagens, armazéns, restaurantes e sanitários. 

Estrada do Perau
Estrada que conecta os municípios de
Santa Maria e Itaara, inserida no bioma
Mata Atlântica. Se encontra a cerca de
430m de altitude e oferece três mirantes. 

Museu Memorial Marechal Mallet
O Museu Memorial fica dentro de uma Unidade
Militar do Exército, o Regimento Mallet, onde
encontram-se cerca de 4 mil peças históricas de
armamentos. 

Ponto Central do Rio Grande do Sul
De acordo com pesquisadores, a Rodovia
BR-392, Distrito de Santa Flora, entre os
municípios de Santa Maria e São Sepé, é o
ponto geográfico central do Estado. 

Universidade Federal de Santa Maria
A UFSM foi a primeira universidade federal,
pública, instalada no interior do Brasil (fora de
uma capital). Além do Planetário e do Jardim
Botânico, apresenta ampla área verde para lazer.

Base Aérea de Santa Maria - ALA 4
A ALA 4, antiga Base Aérea, é uma base da
Força Aérea Brasileira que opera junto ao
Aeroporto de Santa Maria, situados na RSC-
287. Sua fundação foi em 1971.

Parque Itaimbé
É o maior parque verde e de lazer do centro de
Santa Maria, percorrendo praticamente toda a
divisa leste da região central da cidade. Conta com
quadras, concha acústica, pracinha infantil, etc.

Biblioteca Pública Municipal
Recebe o nome de Henrique Bastide. Faz
parte de um amplo espaço para lazer, arte e
cultura. Em frente a ela, está a Praça da
Locomotiva.

Museu de Arte de Santa Maria
O MASM foi criado em 1992, com o objetivo de
preservar o patrimônio artístico da cidade. Recebe
exposições, palestras, oficinas, pesquisadores e
artistas de variadas vertentes.

Santuário Basílica N. Sra Medianeira
É a única basílica do mundo dedicada à
Medianeira de Todas as Graças, padroeira
do RS. É ponto de chegada para a Romaria
da Medianeira.
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