
 

 

 

 

 

 

 

Objetivos:  

» Explorar conceitos chave sobre alimentação, atividade física e higiene oral de forma lúdica e 

divertida; 

» Desenvolver competências práticas para a adoção de estilos de vida saudáveis através da 

resolução de desafios. 

 

Descrição/Regras:  

- Jogo de tabuleiro em tamanho XL para jogar em equipas (casas com 50*50cm); 

- Número máximo de participantes: 30; 

- Faixa etária: 10 – 12 anos, devendo ser aplicável a uma faixa etária mais alargada (3º ano de 

escolaridade – 8º ano de escolaridade); 

- Número de equipas: máximo 3 equipas de 6 elementos. O ideal será participarem 3 equipas 

no máximo de forma a ser mais interativo.  

 

Regras:  

1. Constituição dos grupos; 

2. Seleção dos mecos (com cores diferentes), do nome da equipa e do grito de guerra; 

3. Cada equipa lança o dado. A que obtiver maior pontuação será a primeira a jogar; 

4. Os nomes das equipas devem ser anotados por ordem no quadro de pontuações (a 

alternativa passará por disponibilizar mecos passíveis de personalizar com marcadores, 

devendo neste caso ter um espaço para colocação da pontuação de cada grupo); 

5. Depois de definido a ordem das equipas, inicia-se o jogo.  

 

O JOGO 

Existem dois tipos de casas:  

Glória da Saúde 



(i) Casas com perguntas (identificadas por imagens/cores), devendo existir três cores para ser 

possível identificar as três categorias de perguntas (Alimentação, Atividade Física e Higiene 

Oral); 

(ii) Casas com desafios, existindo dois tipos de desafios: (i) quebra-cabeças (problema para ser 

solucionado pelo grupo, cuja resposta deve ser validada pelo monitor); (ii) Equipa (desafios 

que devem ser superados pelo grupo, exigindo a realização de exercício físico por parte do 

grupo ou de elementos, podendo ainda constar de provas de expressividade). 

 

As regras do jogo: 

O grupo lança o dado e deve avançar o número de casas indicado.  

(i) A casa é uma pergunta: deve responder a uma pergunta correspondente à categoria em 

que se encontra. A solução deve ser discutida em grupo. Depois de consenso o/a porta-voz 

deve dar a resposta de grupo. O grupo tem no máximo 1 minuto para dar uma resposta. Em 

caso assertivo somam 10 pontos. Em caso negativo a resposta passa para o grupo seguinte que 

tem apenas 10 segundos para responder. Se acertarem somam 10 pontos, se errarem a 

pergunta passar para o grupo seguinte, e assim sucessivamente até algum grupo acertar.    

(ii) A casa é um desafio: deve-se sortear a categoria de desafio que o grupo terá de superar 

utilizando a ROLETA DOS DESAFIOS – rodar roleta três tipos de imagens/cores permitem a 

identificação do tipo de desafios. Os desafios estão escritos em cartões, similares às perguntas.  

 

Observações: 

- O tabuleiro do jogo deve ter ainda 2 tipos de casa (ou ligações entre casas) que possibilitem 

avançar ou retroceder no tabuleiro. Devem existir 4 hipóteses para avançar e 4 hipóteses para 

retroceder (deve ser acertado de acordo com o design do tabuleiro).  

- Para além da pontuação das perguntas e desafios, as equipas recebem pontos de acordo com 

a ordem de chegada ao fim do jogo. A primeira equipa a chegar ganha 60 pontos; A 2ª equipa 

50 pontos, e assim sucessivamente até à última equipa terminar (10 pontos se existirem 6 

equipas em jogo).  

 

Quem ganha o jogo? Quem obtiver maior pontuação!  



MATERIAIS A PRODUZIR: 

 

1. TABULEIRO DE JOGO  

 

 

3. MECOS/PINOS 

 

 

4. DADO 

Tamanho: 40cm*40cm  

Material: insuflável ou que dê para montar/desmontar 

Numeração: bolas em vez de números (6 bolas indicam o número 6,…) 

 

 

 



5. CARTÕES DE PERGUNTAS  

NÚMERO TOTAL DE CARTÕES COM PERGUNTAS: 150 (50 para cada área temática) 

 

 

 

6. ROLETA PARA OS DESAFIOS: 

 

 

 


