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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:  

SUS Flash 

2‐ Autores: 

Daniela Mota 11/0010388 Dayane Luizy 11/0027655

Raquel Paniago 11/0039602 Thaís Campos 11/0020723

Natacha Hoepfner 11/0037626 Michelle Dourado 11/0017919 

Iasnaya Cruz 11/0055471 Thayse Lisboa 11/0056124

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

O jogo SUS FLASH teve sua criação inspirada em um jogo já existente chamado Lince. No jogo Lince os participantes 
tiram fichas com figuras e devem achar seus correspondentes rapidamente no tabuleiro, que contém todas as figuras 
das fichas. O jogo SUS FLASH funciona de forma semelhante. Os participantes tiram cartelas que contêm dicas sobre 
palavras/termos relacionados ao sistema de saúde; após descobrir qual é o termo da cartela, devem achá‐lo 
rapidamente no tabuleiro. 

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

1 tabuleiro  

30 cartilhas  

18 botões  

5‐ OBJETIVOS 

DO JOGO PEDAGÓGICO 

O jogo SUS FLASH tem como objetivo a rápida associação 

entre os termos usuais em um ambiente de saúde e seus 

significados e importâncias. Visando um melhor 

entendimento das questões relacionadas ao SUS, até 

aqueles não familiarizados com SUS e seus benefícios, 

podem descobrir e utilizar melhor o sistema de saúde. 

Os temas abordados no jogo SUS FLASH estão 

relacionados com o sistema de saúde como um todo, mas 

principalmente focados nos componentes do Sistema 

Universal de Saúde. Dentro desse tema foram inclusos: os 

princípios doutrinários e organizacionais do SUS, os 

profissionais de saúde, os órgãos que regulamentam a 

administração do SUS, os locais onde são realizadas as 

ações de saúde, entre outros. 
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7‐ PREPARAÇÃO (Descreva a arrumação do jogo, distribuição entre os participantes, etc): 

Cada participante deverá receber 3 cartilhas contendo o significado/importância das palavras misturadas no tabuleiro 

e 3 botões para marcá‐las ao longo da rodada. 

 

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

Dado o início do jogo, cada jogador deverá associar as cartilhas recebidas com os termos contidos no tabuleiro. O 

jogador que mais rápido marcar corretamente as palavras com os botões, será o vencedor da rodada e fica com as 

cartilhas. Caso este não acerte, perde sua chance e a cartilha volta para o final do bolo, a rodada continua até que haja 

um jogador que marcar corretamente todas as palavras. Outra rodada começa e assim por diante, até acabarem todas 

as cartilhas. 

 

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

Vence o jogo quem conquistar mais cartilhas. 

 

10 – OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES (se houver): 

O jogo pode ser adaptado dependendo de quantas pessoas for jogar.

 

 

 

 

 


