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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:  

SAÚDE EM JOGO 

 

2‐ Autores: 

RAFAELA MARIA DE ARAÚJO 

3‐ O Jogo (fale um pouco da idéia geral do jogo e adaptações realizadas): 

O “Saúde em Jogo” trata‐se de uma adaptação do jogo “Quest Junior”, com  perguntas voltas para 

os campos das políticas públicas em saúde, visa testar conhecimentos sobre o sistema único de 

saúde e despertar nos participantes o interesse por conhecer melhor os assuntos. 

 

4‐ Componentes (descreva todos os materiais necessários para a partida; ex: dados, tabuleiro, etc) 

tabuleiro 1 ampulheta 

1 dado  104 cartas ( Nível 1‐ 72/ Nível 2‐ 16/ desafio 16) 

4 peões 12 fichas bônus 

 

5‐ OBJETIVOS 

DO JOGO PEDAGÓGICO 

Ser o jogador com mais acertos no final da partida, 
mostrando que tem conhecimentos relevantes 
sobre o sistema único de saúde(SUS). 

 

Realizar um momento de verificação de 

aprendizagem do conteúdo estudado durante o 

semestre de forma lúdica, visando a construção 

coletiva do conhecimento através do trabalho 

em equipe. 
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7‐ PREPARAÇÃO (Descreva a arrumação do jogo, distribuição entre os participantes, etc): 

As cartas devem ser separadas por grau de dificuldade: Nível I ( perguntas fáceis), Nível II( perguntas de 
dificuldade média) e Desafio ( perguntas difíceis). 

Cada jogador /equipe escolhe um peão e coloca‐o no espaço início. 

Cada jogador recebe 3 fichas‐ bônus‐ verde e 1 ficha bônus azul.  

 

 

8‐ COMO JOGAR (Descreva as regras do jogo inventado): 

1. Um jogador de cada equipe joga os dados e aquele que sair com o número maior começa o 
jogo. 

2. O jogador/equipe  que está à direita de quem começou pega uma carta do nível 1 e lê a 
questão. 

3. Após a leitura da questão, a ampulheta é acionada, para que o jogador( os membros da equipe 
podem trocar idéias entre si antes de dar uma resposta, deixando um só jogador dar a resposta 
final) responda a pergunta antes que o tempo acabe. 

Duas coisas podem acontecer: 

1. O jogador acerta a resposta: neste caso , é devolvida ao final da pilha e seu peão avança 
uma casa à frente. Então a vez é passada ao jogador da esquerda. 

2. O jogador erra a resposta: neste caso a carta é devolvida ao final da pilha, e o jogador que 
errou coloca uma ficha verde na casa em que está. Então é a vez do jogador a sua esquerda, 
e seu peão permanece nesta casa até que ele acerte ou que não tenha mais fichas bônus. 

Obs: quando um jogador(grupo) erra uma pergunta e não tem mais nenhuma ficha‐bônus, 
ele pára de responder e seu peão permanece onde está até o fim do jogo. As fichas‐bônus 
também ficam onde estão.Neste caso quando ele utilizar todas as suas fichas bônus terá 
perdido o jogo. 

Os outros jogadores continuam jogando até que nenhum jogador possa mais jogar, ou até 
que um deles consiga responder corretamente ao Desafio.  

Fichas Bônus: Os jogadores devem responder 6 perguntas do nível 1, 3 perguntas do nível 2 
e 1 pergunta do Desafio. Cada um tem direito a  apenas 3 erros. Sempre que errar usará 
uma ficha‐ bônus para ter direito a uma nova chance de responder. 

Desafio: Caso um jogador(grupo) consiga passar pelo Nível 1 e pelo Nível 2 sem usar nenhuma ficha‐ bônus, 

e depois errar a resposta do Desafio ele poderá usar a suas 3 fichas‐bônus para ter direito a responder a 
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outro Desafio.  

O jogo termina: quando os jogadores não puderem mais responder nenhuma pergunta ou tiverem 

respondido corretamente ao Desafio. 

 

 

 

9‐ VENCEDOR (Explicite como se vence o jogo): 

O vencedor será o jogador(grupo) que respondeu corretamente o Desafio ou hegou mais próximo 

dele. 

 

10 – OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES (se houver): 

Em caso de empate, quem tiver usado menos fichas‐bônus para chegar à casa onde está será o 

vencedor. Se persistir o empate, o jogador que demorou mais tempo(casas) para errar pela 

primeira vez será o vencedor. 

 

 

 

 

 


