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  GINCANA LUDO-PEDAGÓGICA  - ROTEIRO PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE 

JOGO SOBRE A GESTÃO DO SUS 
Objetivos propostos:  
- Discutir a gestão do sistema e das políticas de saúde, em diálogo com as atividades lúdicas; 
- Refletir sobre os diversos sentidos do jogo para o aprendizado da gestão das políticas públicas 
de saúde; 
- Desenvolver as habilidades de abstração, sistematização de idéias, elaboração de projetos e 
criatividade como requisitos para a formação do profissional de saúde;  
A- O PROJETO 
1-Em que consiste e o que deve conter o Projeto de Jogo sobre a gestão do SUS ? 

O trabalho deve apresentar e justificar a idéia central que será desenvolvida pelo grupo, por 
meio da criação de um jogo que explicite o conteúdo visto na disciplina Gestão de Políticas 
Pùblicas de Saúde. Em linhas gerais, os seguintes itens deverão ser contemplados:  
a- Objeto de reflexão sobre os desafios da gestão do SUS que será tematizado no jogo;  
b- Objetivos do diálogo entre o conteúdo e o jogo que será criado ou adaptado;  
c- Justificativa contendo porque o jogo escolhido/inventado é adequado para discutir o tema 

sobre a gestão do SUS 
d- Metodologia: estratégias que serão utilizadas, envolvendo elementos lúdicos que serão 
desenvolvidos pelo grupo, com a devida justificativa.   

a- Objeto da reflexão sobre o SUS: Inicialmente é preciso delimitar o ponto do diálogo entre 
os desafios da gestão do SUS e o jogo que se pretende desenvolver, colocando-a em forma 
tema que será abordado. Os temas que serão abordados devem coincidir com o conteúdo 
programático da disciplina. 
b- Objetivos: Uma vez delimitado o tema do diálogo com o jogo, explicitar o que se pretende 
alcançar com o uso da técnica. Exemplo: Refletir sobre a história das políticas de saúde, por 
meio da adaptação do jogo ‘Imagem e ação’. 
c- Justificativa: Fundamentar porque o jogo inventado e/ou adaptado é adequado para 
discutir o tema sobre a gestão de Políticas Públicas de Saúde escolhido pelo grupo. 
d- Metodologia: Explicitar de que forma o grupo pretende desenvolver o jogo e apresentá-lo 
em sala de aula, justificando-a. Descrever as estratégias e as técnicas escolhidas, bem 
como os materiais e objetos que serão produzidos para a apresentação. 

d- Referências: Listar todas as fontes de informações utilizadas.  
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B- APRESENTAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 
2-Da apresentação dos trabalhos finais: 
Os jogos que serão apresentados na Gincana ludo-pedagógica constituem o principal produto da 
disciplina Gestão de Políticas Públicas de Saúde. Os trabalhos finais precisam cumprir os 
seguintes requisitos: 

1- O jogo desenvolvido precisa subsidiar a discussão do tema sobre Gestão do SUS 
envolvendo todos os alunos da disciplina, em sala de aula ou fora dela; 

2- O jogo que será adaptado ou inventado pelo grupo poderá ser de qualquer natureza 
(tabuleiro, mímica, desportivos, culturais, etc), com exceção dos jogos eletrônicos ou de 
azar; 

3- O jogo deverá ser o mais auto-explicativo possível, permitindo a livre expressão dos 
participantes e a reinvenção do jogo; 

4- O tempo total de apresentação de cada jogo (ou amostra do jogo) será de 20 minutos. 
3- Dos critérios de avaliação (4 pts):  

1- Adequação da técnica para a discussão do tema sobre Gestão do SUS escolhido; 
2- Facilidade no entendimento do jogo pelos participantes; 
3- Criatividade e originalidade do Jogo inventado/adaptado; 
4- Participação ativa de toda a turma na proposta apresentada; 
5- Cumprimento do tempo das apresentações; 
6- Fundamentação teórica e metodológica do projeto de jogo (trabalho escrito) que será 

entregue.   
 

 
 
  
 
 
 
 
 


