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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:  

(Re) Visitando Saúde da Família 

2- Autores: 

Aliny Kethilly R. de Andrade  Rauany Fiúza Braga Pires de Melo 

Ana Paula Marques Alves Roseleide Daiane de Jesus Soares 

Ester Fortes Peixoto Rochanne Ferreira Martins 

Fernanda Mendes Duque Sheyla Regina Monteiro Lima 

Gabriela Schaffer Simone Silva dos Santos 

Leane Silva dos Santos Carvalho Tathiane Cordeiro de Oliveira 

Maria do Carmo Batista Silva  

 

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

(Re)Visitando Saúde da Família é um jogo educativo que visa informar os jogadores sobre 

os níveis de atenção básica do SUS, em especial o nível de atenção primária, tendo um 

enfoque maior em cima do Programa de Saúde da Família (PSF). 

 

4- Componentes (descreva todos os materiais necessários para a partida; ex: dados, 

tabuleiro, etc) 

Um Tabuleiro Cartas com respostas de perguntas 

Um dado Regras do jogo 

Seis peões  
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5- OBJETIVOS 

DO JOGO PEDAGÓGICO 

Ser o primeiro jogador a percorrer 

completamente o tabuleiro, cumprindo os 

comandos descritos no mesmo. 

Oportunizar informações sobre o PSF e os 

níveis de atenção básica e influenciar na 

busca de conhecimento sobre este tema, 

uma vez que precisa responder algumas 

perguntas para seguir no jogo e ganhar. 

 

7- PREPARAÇÃO (Descreva a arrumação do jogo, distribuição entre os participantes, etc): 

Um tabuleiro. Seis participantes, cada um fica com um peão. 

 

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

Os participantes se organizam em ordem para o início da partida. Cada um tem direito de 

jogar o dado uma única vez. O número que sair no dado o participante deve andar no 

tabuleiro. Caso pare em uma casa com perguntas, deverá responder a pergunta 

corretamente, caso erre o jogador fica uma rodada sem jogar, caso acerte o jogador tem 

outra chance de jogar o dado. Se parar em uma casa com informações positivas ele deve 

andar o número de casas indicado. Porém, se parar em uma casa com informações 

negativas ele deve retornar o numero de casas indicado. 

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

Vence o jogo o participante que conseguir chegar primeiro ao fim das casas do tabuleiro. 

Cada um deverá contar com o próprio conhecimento e também com um pouco de sorte. 

 

10 – OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES (se houver): 

O jogo educativo (RE) Visitando Saúde da Família é um jogo no qual os participantes 

dependem de sorte para conseguirem vencer. Porém, também precisam de conhecimento 

para responder eventuais perguntas. Além de proporcionar um ambiente divertido para 

conhecer sobre o funcionamento de Programa de Saúde da Família, uma vez que no 

decorrer do jogo também tem informações educativas sobre o mesmo. 
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