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Enquadramento 
 

Este jogo foi desenvolvido pelo grupo de trabalho da prevenção dos maus tratos 
na infância e na juventude, da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens – Lisboa 
Ocidental, no âmbito do mês de abril de 2019. 

O jogo pode ser usado no âmbito de ações de prevenção universal e/ou 
seletiva, em instituições sociais e educativas, e destina-se a crianças a partir dos 6 
anos de idade. 

Este instrumento pretende ser um contributo no âmbito da prevenção dos 
maus-tratos e na promoção dos Direitos da Criança. 

Paralelamente, este instrumento poderá ser também incluído num treino de 
competências pessoais e sociais, facilitando a aprendizagem, de forma lúdica, de 
comportamentos sociais adaptativos. 

De modo a ser mais eficaz, o jogo deverá ser jogado na presença de um adulto, 
servindo este de mediador e de modelo de comportamentos e de respostas sociais 
adequadas e sinalizando comportamentos socialmente inadequados. 

O jogo inclui desafios que apelam a diferentes áreas da competência social, 
como as regras básicas de convivência, empatia, respeito, aceitação das diferenças, 
resolução de conflitos interpessoais, cooperação, amizade, comunicação, expressão 
e reconhecimento emocional, autorregulação emocional e comportamental, entre 
outras. 



Caraterísticas Gerais 
 

- Jogo de tabuleiro gigante, com possibilidade de replicação em formato 
pequeno; 

- Jogo para 2 ou mais jogadores que pode ser jogado de forma individual ou 
em equipas; 

- Jogo para crianças a partir dos 6 anos; 

- Material: Folha de instruções; tabuleiro de jogo; piões; dado; cartões de 
pontos; cronómetro; 81 cartões de desafios; folhas e lápis/marcadores; 

- Percurso do jogo com desafios variados, de acordo com a cor das “casas”: 

 

 

 

 

 

- Os desafios estão relacionados com os principais contextos da criança e do 
adolescente: família; escola; grupo de amigos; e comunidade; 

- Os desafios apelam à promoção de comportamentos pró-sociais e ao 
desenvolvimento sócio-emocional das crianças e dos jovens. 



Instruções 
 
Nota prévia: Antes de começar o jogo, é importante que os jogadores se comprometam a ser sinceros, isto é, a dizer o que 
pensam e sentem verdadeiramente em relação aos desafios que vão sendo apresentados. 

 
- Começa o jogador/equipa que tiver maior pontuação no lançamento do dado. 

- O jogo termina quando todos os jogadores/equipas chegarem ao meio da flor. O 
jogador/equipa que chegar ao fim com mais cartões de pontos ganha o jogo. 

- Ao longo do percurso existem 40 casas-desafios (de diferentes cores), distribuídas ao longo 
do tabuleiro. Cada pétala do tabuleiro sinaliza o contexto que está relacionada com os 
desafios (família, escola, grupo de amigos e comunidade). Os cartões de desafio estão, 
assim, subdivididos por cores e por contexto. 

- Quando se cai numa casa-desafio, tira-se uma carta correspondente: 

1º O jogador/equipa lê em silêncio o desafio que vai ter que executar (mímica, desenho, 
resolução de problemas, completamento de frases ou desafio especial). 

2º Em todos os casos, à exceção da mímica, o jogador/equipa lê posteriormente em voz 
alta e, de seguida, realiza o desafio. 

3º Cabe aos adversários avaliar se o desafio foi, ou não, superado com sucesso. 

4º No caso do desafio ser superado, o jogador/equipa ganha um cartão de pontos, 
passando a vez ao jogador/equipa seguinte. 

5º Em alguns desafios, o adversário que adivinhar a mímica / desenho do jogador/equipa 
em menos de 1 minuto, quando for a sua vez, pode lançar os dados 2 vezes e tem a 
oportunidade de ganhar mais pontos. 



Materiais 

- Tabuleiro de jogo: O tabuleiro de jogo pode ser impresso ou replicado com diferentes 
tamanhos e com diferentes materiais; 

- Cartões de desafio: Os cartões podem ser impressos (a frente e verso pela margem mais 
curta) e recortados ou replicados com diferentes tamanhos. Os desafios podem também ser 
alterados, de acordo com as caraterísticas e as necessidades do grupo; 

- Cartões de pontos: Os cartões de ponto podem ser impressos e recortados ou replicados 
com diferentes tamanhos; 

- Cronómetro: Algumas tarefas têm tempo de realização e, assim, pode ser útil a utilização de 
um cronómetro; 

- Piões de jogo: Cada jogador ou equipa deve ter um pião de jogo para avançar nas casas do 
tabuleiro; 

- Dado: Dado numerado de 1 a 6; 

- Folhas brancas, lápis e canetas. 
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… Na família! … Na família! … Na família! 

… Na família! … Na família! … Na família! 

… Na família! … Na família! … Na família! 



 
Faz um desenho de algo  

que represente a  
“proteção da família” para os outros 

jogadores adivinharem o que é. 

 
Faz um desenho que represente “dar as 

mãos” para os outros jogadores 
adivinharem o que é. 

 
Faz um desenho que represente “abraço” 
para os outros jogadores adivinharem o 

que é.  

 
Só com gestos, exprime “gosto de ti” para 
os outros jogadores adivinharem o que é. 

 
Só com gestos, exprime “protegido” para 
os outros jogadores adivinharem o que é. 

 
Faz um desenho de algo  

que represente “conversar” para os 
outros jogadores adivinharem o que é. 

 
 

A tua irmã voltou a mexer  
nas tuas coisas. Indica qual a ideia que 

consideras mais correta. 
 

A. Já não há solução. Tens de gritar  com ela para 
ver se ela aprende. 
 

B. O melhor é não dizeres nada,  porque ela não 
vai mudar e a tua  mãe ainda se zanga contigo. 
 

C. Nenhuma das anteriores.  A melhor solução é… 

 
Só com gestos, exprime “feliz” para os 
outros jogadores adivinharem o que é. 

 
 

 
Faz-de-conta que estás a conversar com a 
tua mãe, depois da escola. Tenta manter a 

conversa fazendo, pelo menos, 3 
perguntas. Pede a ajuda de um jogador 

para representarem juntos esta situação. 
 

DESENHA DESENHA DESENHA 

MÍMICA OU FAZ-DE-CONTA MÍMICA OU FAZ-DE-CONTA  DESENHA 

 RESOLVE O PROBLEMA MÍMICA OU FAZ-DE-CONTA MÍMICA OU FAZ DE CONTA 



… Na família! … Na família! … Na família! 

… Na família! … Na família! … Na família! 

… Na família! … Na família! … Na família! 



 
 

A Rita chegou a casa e tinha de decidir se 
ia brincar ou se ia fazer os trabalhos de 
casa. Decidiu ir brincar e quando deu 

conta já não tinha tempo para fazer os 
trabalhos de casa. O que achas que a Rita 
deve fazer na próxima vez? O que significa 

para ti responsabilidade? 

 
 
 

O Diogo queria que os pais lhe dessem uma 
trotinete e um jogo , mas os pais este mês 

não podem dar. O que achas melhor o Diogo 
fazer? 

 

A. Fazer birra e atirar com as coisas. 
 

B. Ver os brinquedos que tem e brincar com eles. 
Se depois os pais puderem, dão-lhe. 
 

C. Encostar-se a um canto e chorar muito. 

 
 

Os teus pais discutiram e tu ficaste muito 
triste. Indica a ideia que consideras mais 

correta. 
 
 

A. Vais para o quarto e não falas sobre o assunto 
com ninguém. 
 

B. Deixas cair um copo no chão para eles 
desviarem a atenção e deixarem de discutir. 
 

C. Nenhuma das anteriores. A melhor solução é… 

 
Para mim a família é… 

 
 

Aquilo que mais gosto na minha família 
é… 

 
Sinto que cuidam de mim quando… 

 
 
 

Escolhe um jogador para fazer contigo um 
concurso de quem consegue escrever 
mais vezes a palavra “família”. Quem 
vencer este desafio, ganha 1 ponto. 

 

 
 

A ternura é muito importante na família! 
Tens 30 segundos para dizeres 3 formas 
de demonstrar carinho entre a família. 

 
 

Um momento divertido que tive com a 
minha família foi… 

RESOLVE O PROBLEMA RESOLVE O PROBLEMA RESOLVE O PROBLEMA 

COMPLETA A FRASE COMPLETA A FRASE COMPLETA A FRASE 

DESAFIO ESPECIAL DESAFIO ESPECIAL COMPLETA A FRASE 



… Na escola! … Na escola! … Na escola! 

… Na escola! … Na escola! … Na escola! 

… Na escola! … Na escola! … Na escola! 



 
 

Faz um desenho que represente “pedir 
desculpa” para os outros jogadores 

adivinharem o que é. 

 
 
 

Pede a todos os jogadores para, juntos, 
formarem um coração. 

 

 
 
 

Tenta tocar várias vezes com a língua no 
teu nariz. Os outros jogadores também 

devem fazer o mesmo.  
 

 
 

Faz um desenho que represente 
“respeitar a vez” para os outros jogadores 

adivinharem o que é. 

 

 
 

Faz um desenho que represente uma 
“regra na sala de aula” para os outros 

jogadores adivinharem o que é. 

 
 

Faz um desenho que represente “estar 
em silêncio” para os outros jogadores 

adivinharem o que é. 

 
 

Representa, com o jogador à tua 
esquerda, a seguinte situação:  

No recreio, vês alguém a bater num 
colega. 

 
 

Utilizando apenas gestos, faz-de-conta 
que estás a ter uma discussão com um 

colega e a seguir “fazem as pazes”. Pode a 
outro jogador para representarem juntos 

esta situação. 

 
 

Faz-de-conta que um colega te conta o 
que lhe aconteceu no fim-de-semana. 
Mostra o que dirias ou farias para ele 

perceber que estás a ouvi-lo. 
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DESENHA DESENHA DESENHA 

MÍMICA OU FAZ-DE-CONTA MÍMICA OU FAZ-DE-CONTA MÍMICA OU FAZ-DE-CONTA 



… Na escola! … Na escola! … Na escola! 

… Na escola! … Na escola! … Na escola! 

… Na escola! … Na escola! … Na escola! 



 
 
 

O João chegou pela primeira vez à escola. 
Indica a ideia que consideras mais correta. 

 
A. Os colegas nem olham para ele. 

 

B. Os colegas estão com atenção  à professora. 
 

C. Os colegas e a professora tinham uma festa 
preparada para ele. 

 

 
 
 

O Pedro não fala com ninguém na escola.  
Indica qual a ideia que consideras  

mais correta. 
 

A. Os meninos e as meninas da turma  também 
não falam com ele. 
 

B. Todos os dias, cada colega tem uma  tarefa para 
acompanhar o Pedro na escola. 
 

C. Os meninos e as meninas da turma fazem-lhe 
uma partida. 

 
 
 

Dois alunos estão sentados no corredor 
da escola e não  consegues passar. Mostra 

o que poderias dizer ou fazer para 
conseguires passar. 

 

 
 

Três coisas importantes que aprendi na 
escola foram… 

 
 

Um colega com quem não te dás bem, 
empurra-te quando estão a entrar na sala 

de aula. O que fazes? 

 
 

A Margarida mentiu à mãe sobre o seu 
comportamento na escola, mas a mãe 

descobriu a verdade e está muito zangada 
com ela. O que pode a Margarida fazer 

para melhorar a situação? E para a 
próxima vez? 

 
Na escola sinto-me… 

 
 

Para ajudar um colega novo a integrar-se 
na turma, posso…  

 
 

O que mais gosto de fazer na minha 
escola é… 

RESOLVE O PROBLEMA RESOLVE O PROBLEMA MÍMICA OU FAZ-DE_CONTA 
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… Na escola! … Na escola! … Na escola! 

… Na escola! 
… No grupo de  

amigos! 
… No grupo de  

amigos! 

… No grupo de  
amigos! 

… No grupo de  
amigos! 

… No grupo de  
amigos! 



 
 

Imagina que a tua cadeira acabou de ficar 
tão quente que está quase em brasa! 

Pede a cada um dos jogadores que tente 
sentar-se nela e, por fim, faz tu várias 

tentativas! 

 
Pede a todos os jogadores para darem um 

abraço em grupo! 

 
Forma uma pequena orquestra com os 

sons da floresta! Pede a cada jogador para 
imitar um som diferente (vento, folhas, 

pássaros, etc.) e tu serás o maestro. 

 
 

Faz um desenho que represente “ouvir” 
para os outros jogadores adivinharem o 

que é.  

 
 

Faz um desenho que represente 
“amizade” para os outros jogadores 

adivinharem o que é. 

 
 
 
 

Pede a todos os jogadores para ficarem 
imóveis, incluindo tu. Quem conseguir 
ficar sem se mexer durante um minuto 

ganha 1 ponto. 
 

 

 
 

Num conflito com um colega,  
em que ele te está a ofender, representa o 
que poderias dizer ou fazer para ele parar. 

 
 
 
 

Faz um desenho que represente 
“diferente” para os outros jogadores 

adivinharem o que é. 

 

 
 

Faz um desenho que represente “união” 
para os outros jogadores adivinharem o 

que é. 

DESAFIO ESPECIAL DESAFIO ESPECIAL DESAFIO ESPECIAL 

DESENHA DESENHA DESAFIO ESPECIAL 

MÍMICA OU FAZ-DE-CONTA DESENHA DESENHO 



… No grupo de  
amigos! 

… No grupo de  
amigos! 

… No grupo de  
amigos! 

… No grupo de  
amigos! 

… No grupo de  
amigos! 

… No grupo de  
amigos! 

… No grupo de  
amigos! 

… No grupo de  
amigos! 

… No grupo de  
amigos! 



 
 

Diz a frase: “Desculpa ter-te magoado” 
como se não te importasses. Achas que 

devemos dizer assim? Se não, como 
devemos dizer? 

 
 

Faz de conta de conta que estás no 
parque e reparas num rapaz (ou rapariga) 

que te parece simpático e que está a 
brincar sozinho. Mostra como poderias 

fazer para brincar com ele(a). 

 
 

Faz-de-conta que não concordas com a 
ideia de alguns dos teus amigos de gozar 

com as calças de outro amigo. Mostra 
como poderias dizer, de forma calma, que 

não concordas com a ideia.  

 
 

O Carlos não gosta de jogar futebol.  
Indica a ideia que consideras  

mais correta. 
 

A. Alguns meninos não brincam com ele. 
 

B. Algumas meninas acham-nos estranho. 
 

C. O Fernando e a Madalena têm sempre um 
jogo preparado para brincar com ele. 

 
 

O teu melhor amigo está a chorar. O que 
fazes? 

 
 

A Marta e a Sara eram boas amigas e costumavam 
almoçar juntas no refeitório. Como a Marta saía 

primeiro das aulas, guardava sempre um lugar na 
mesa para a Sara. Um dia, quando a Sara ia toda 
contente ter com a amiga, ficou muito admirada. 
O lugar dela estava ocupado. Logo que a Marta a 
viu, começou a rir e a dizer segredinhos à colega 

que estava com ela na mesa. O que farias se fosses 
a Sara? Porquê? 

 
 

Senti que ajudei um amigo quando… 
 

 
Uma maneira de eu fazer amigos é… 

 
Achas que um amigo tem de gostar das 
mesmas coisas que tu gostas? Porquê? 

MÍMICA OU FAZ-DE-CONTA MÍMICA OU FAZ-DE-CONTA MÍMICA OU FAZ-DE-CONTA 
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… No grupo de  
amigos! 

… No grupo de  
amigos! 

… No grupo de  
amigos! 

… No grupo de  
amigos! 

… No grupo de  
amigos! 

… No grupo de  
amigos! 

… Na comunidade! … Na comunidade! … Na comunidade! 



 
 
 

Quando alguém é amável connosco, 
sentimo-nos bem. Também devemos ser 
amáveis com os outros! Mostra que és 

capaz disso e faz um elogio sincero a cada 
jogador!  

 

 
 

Quando um amigo meu está triste, 
posso... 

 
 
 

Quando os meus amigos querem que eu 
faça uma coisa que não desejo fazer, 

posso… 
 

 
 

A alegria faz bem e é contagiante! Tens 1 
minuto para fazer rir os outros jogadores.  
Podes contar uma anedota, fazer caretas, 

cantar, dançar… Usa a imaginação! 

 
 

Salta ao pé-coxinho à volta dos outros 
jogadores, enquanto fazes uma cara 

engraçada. 

 
 

Pede a cada jogador para fazer ou imitar 
um riso diferente. 

 
 

Faz um desenho que represente “ajudar” 
para os outros jogadores adivinharem o 

que é. 

 
 

Faz um desenho que represente “sorrir” 
para os outros jogadores adivinharem o 

que é.  

 
 

Faz um desenho que represente 
“igualdade” para os outros jogadores 

adivinharem o que é. 
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… Na comunidade! … Na comunidade! … Na comunidade! 

… Na comunidade! … Na comunidade! … Na comunidade! 

… Na comunidade! … Na comunidade! … Na comunidade! 



 
 
 
 

Usando apenas gestos e palavras, mostra 
como podes transmitir, de forma calma, 
que não concordas com uma situação e 

que a mesma te incomoda. 
 
 

 
 
 

Faz-de-conta que os restantes jogadores 
falam uma língua que não conheces. 

Utilizando apenas gestos, o que farias 
para mostrar que não os entendes? 

 

 
 

Faz um desenho que represente 
“cumprimentar” para os outros jogadores 

adivinharem o que é. 
 

 
 

Todos devemos ter as  
mesmas opiniões, a mesma religião, o 

mesmo clube de futebol preferido. 
Verdade ou falso? Porquê? 

 

 
 

Faz-de-conta que estás a discutir com 
alguém. Mostra, com a ajuda de outro 

jogador, como poderias terminar a 
discussão de forma calma e falando de 

outra coisa. 

 
Utilizando apenas gestos representa a tua 
atividade de tempos-livres preferida para 
os outros jogadores adivinharem o que é. 

 
 

Quando vais ao parque, um menino está 
sempre a chatear-te! Persegue-te, goza 
contigo e tenta bater-te. Sempre que o 

vês foges ou tentas esconder-te. 
 

A. Sim. 
 

B. Não, o que devo fazer é… 

 
Alguém, depois de ter magoado muito a 
Joana, ameaçou-a para que não contasse 
nada a ninguém. Se fosses a Joana, como 

reagirias? 

 
 
 

Imagina que vais jogar com um grupo 
onde não conheces ninguém. O que 

podes fazer para te sentires integrado? 

 

MÍMICA OU FAZ-DE-CONTA MÍMICA OU FAZ-DE-CONTA DESENHO 
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… Na comunidade! … Na comunidade! … Na comunidade! 

… Na comunidade! … Na comunidade! … Na comunidade! 

… Na comunidade! … Na comunidade! 



 
Para mim partilhar é… 

 
 

Respeitar as diferenças nos outros quer 
dizer que… 

 
 

Uma atitude que posso tomar para que o 
mundo seja um lugar melhor é… 

 
 
 

Escolhe uma canção que todos os 
jogadores conheçam. Cantem-na todos 

juntos!  
 

 
 
 

Pega no teu pião de jogo e tenta equilibrá-
lo na ponta do nariz. Os outros jogadores 

também devem fazer o mesmo. 

 

 
 

Ser justo é muito importante, porque… 
 

 
 
 

Faz uma careta. A seguir, finge que a retiras 
com a mão e a atiras para outro jogador. Esse 
jogador apanha-a e transforma-a num sorriso. 
Sorriso que finge retirar com a mão, atirando-

o para outro jogador que, por sua vez, o 
transforma numa careta. O jogo vai 

continuando até todos terem transformado 
caretas em sorrisos e sorrisos em caretas! 

 

 
 

Diz aos outros jogadores que vais fazer 
um discurso sobre os Direitos da Criança. 
Põe-te em cima de uma cadeira ou de um 

banco e, durante 1 minuto, faz o teu 
discurso! 
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