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GINCANA LUDO PEDAGÓGICA – DISCIPLINA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE/UnB 

FORMULÁRIO PARA PREENCHIMENTO DAS REGRAS DOS JOGOS ADAPTADOS 

 

1‐ TÍTULO DO JOGO:  

Escadaria 

 

2‐   AUTORES: 

Laianna Victoria Santiago Silva Adriana Mendes de Morais 

Brenda Karen Gabriela da Silva Pires 

Luiz Gabriel Reis Mattoso Clara Perpetuo 

Ana Carolina Rosa Ana Caroline M. Motta 

Aline Ribeiro 

3‐   O JOGO: 

Escadaria é um jogo de tabuleiro criado pelo grupo, em que os participantes respondem a 

perguntas referentes à atenção básica, media e alta complexidade, e ao papel do gestor na 

articulação desses três níveis de atenção no SUS, a fim de alcançar o maior nível de gestor. 

 

4‐   COMPONENTES: 

1 tabuleiro 1 escada 

1 dado 8 cartas verdes, 8 cartas vermelhas, 8 cartas 

amarelas, 16 cartas azuis e 16 cartas amarelas 

4 peões e 4 mini‐gestores 
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5‐   OBJETIVOS: 

DO JOGO PEDAGÓGICO 

Acertar as perguntas e desafios que surgirem ao 

longo do jogo, a fim de alcançar o maior nível 

de gestor ao atravessar o tabuleiro. 

Compreender o funcionamento dos três níveis 

de atenção do SUS e o papel do gestor de 

maneira descontraída, por meio de perguntas 

que envolvem situações do cotidiano dos 

usuários do SUS. 

 

7‐   PREPARAÇÃO: 

Cada jogador escolhe um peão e um representante de mesma cor. Os peões devem ser 

posicionados na casa “Partida” e os representantes, no primeiro degrau da escada. As cartas, 

viradas para baixo, são agrupadas pela cor, e as cartas marcadas em preto ficam separadas do 

monte de sua cor correspondente. 

 

8‐   COMO JOGAR: 

Para decidir quem inicia o jogo, todos os participantes jogam o dado, e quem obtiver o maior 

número começa o jogo.  

Cada vez que um participante jogar o dado e avançar nas casas do tabuleiro, ele deverá responder 

a uma pergunta referente ao seu nível. Se acertar, permanece na mesma casa. Se errar, volta uma 

casa.  

Mediante o acerto de duas perguntas, o mini‐gestor sobe um degrau da escada, referente ao 

Desafio do Cidadão. Da próxima vez que lançar o dado, o participante responde ao Desafio. Se 

acertar, sobe um degrau da escada. Se errar, permanece no mesmo degrau e fica uma rodada sem 

jogar.  

Caso o jogador suba um degrau da escada, ele deverá acertar mais duas perguntas do atual nível 

para subir mais um degrau, que representa o Desafio dos Repórteres e Autoridades. Se o jogador 

concluir esse desafio, ele vai para o último degrau. Se errar, permanece no degrau e fica uma 

rodada sem jogar. 

O jogador só responde à pergunta do último nível quando atravessar todo o tabuleiro. Se errar, 
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volta 15 casas. Se acertar, ele se retira do jogo e espera que os outros atravessem todo o tabuleiro.

 

As cartas marcadas fazem parte da seção Intergestores. Cada participante tem o direito de fazer 

uma pergunta desse tipo por nível a um jogador de sua escolha, desde que este esteja no primeiro, 

terceiro, ou quinto nível. A carta deverá ser referente ao nível em que o jogador que pergunta 

está. Se acertar, permanece no mesmo nível. Se errar, fica uma rodada sem jogar. 

 

No tabuleiro, os jogadores têm duas opções: seguir o caminho mais longo, em que terão maior 

chance de atingir um nível mais alto, ou atravessar a ponte e cortar caminho no tabuleiro, em que 

as chances de atingir o topo da escada serão menores. Antes de iniciar o jogo, todos devem decidir 

por qual caminho seguirão. Se o jogador cair na casa “Fraude!”, ele começa o jogo do zero. 

 

9‐   VENCEDOR: 

Vence o jogo aquele que primeiro conseguir responder à pergunta do nível mais alto, ou quem 

chegar ao fim do tabuleiro com o maior nível de gestor. 

 

 

 

 

 


