JOGO DE
TABULEIRO
Venha brincar e entender
melhor sobre o coronavírus!
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Contextualização:
Em função da pandemia, muitas atividades que antes eram realizadas na escola, agora estão sob
responsabilidade da família. Uma nova rotina foi estabelecida, e isto pode trazer ansiedade para a criança. Desse
modo, se faz necessário compreender a nova rotina e os novos cuidados necessários, e ainda fornecer
informações importantes acerca do coronavírus, assim como, os motivos pelos quais a criança não está indo para
escola. Assim, o presente jogo pode auxiliar os pais de crianças a partir dos 5 anos de idade, visto que cada
criança reage de forma diferente, alguns lidam com choro, tristeza excessiva ou voltam a comportamentos que já
superaram, como urinar na cama e outras condutas. O jogo pode contribuir para um momento de descontração,
em que a família irá conversar sobre o COVID-19 com as crianças, diminuindo o perigo de informações distorcidas
e manejar o estresse e ansiedade que se apresentar.
Objetivo:
Este recurso lúdico tem como objetivo auxiliar as famílias no processo de adaptação das crianças de 5 a 11 anos
ao novo contexto do coronavírus, assim como fornecer uma possibilidade de atividade simples e gratuita para
promover a interação das famílias e apoiar o desenvolvimento saudável de uma criança. Jogar este jogo pode
ajudar crianças e suas famílias a compreender e significar a pandemia, bem como os processos de mudanças na
rotina. Pode ajudar a aliviar o estresse e fornecer estratégias de enfrentamento diante das situações difíceis, além
de promover momentos que podem ser além de educativos, de interação e de descontração em família,
fortalecendo os vínculos afetivos.
Materiais:
Em duas folhas de papel A4 ou outra de sua preferência, imprima o tabuleiro e as cartas disponibilizadas ao final
deste documento. Você pode colar depois em uma cartolina ou papel pardo. Cada jogador pode escolher, dentre
os objetos ou brinquedos disponíveis em casa, para ser a peça que irá representa-lo no jogo. Imprima e recorte
as cartas aqui disponibilizadas, assim como o dado disponível também neste documento.
Instruções e Regras:
Este jogo de tabuleiro pode ser jogado por até cinco pessoas. Para iniciar, cada jogador deve conter um objeto,
que represente o jogador, que pode ser um brinquedo ou objeto de sua preferência ou até mesmo uma
tampinha de garrafa pet. Para dar sequência à partida o jogador terá que jogar o dado. Este dado não é igual aos
demais. Ele possui a numeração um e dois, somente. Os jogadores devem jogar um de cada vez e repetir a jogada
até o final da partida. Em alguns momentos será solicitado que o jogador pegue uma carta, essa por sua vez,
conterá informações a respeito das orientações psicológicas que devem ser feitas durante o período da
quarentena. Tais orientações tomaram como base o material criado por Elena San Martín Suárez (2020), que é
educadora social e psicóloga. Após retirar e fazer a leitura da carta, o jogador deverá embaralhar novamente o
monte de cartas e voltar ao jogo.
Agora que você entendeu as informações, está pronto para jogar!
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Conte para os jogadores:

Como você se sente
usando ela?

Hora da Tarefa:
Demonstre como você
lava as mãos!

Parabéns!
Você alertou os seus avós
e grupos de risco sobre a
importância de se
prevenirem. Você sabe o que
significa grupo de risco?

Devemos manter a distância
física de 1 a 2 metros de
outra pessoa, para evitarmos
insirar góticulas de água.
Mostre para sua família qual
o tamanho desta distância!
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Início

Como é sua máscara?

É importante lavar as
mãos com água e
sabão.

Devemos ter cuidado ao tocar
A máscara
os olhos, a boca e o nariz com
Você lavou as mãos antes de deve cobrir o
as mãos, pois elas podem estar
nariz e a
jogar? Se sim, ande uma casa.
com o vírus.
Caso contrário, fique uma
boca!
Conte para os jogadores:
rodada sem jogar.
O que você faz antes de coçar
Conte para
o seu nariz ?

Converse com seus familiares:
Tem algum lugar que você gostaria de ir e
está fechado?

As escolas estão temporariamente
fechadas.

os jogadores:
Você já viu
alguém usar a
máscara de
forma
errada?

Devido a quarentena, você e seus
amigos, estão temporariamente sem
frequentar a escola..
Conte para os jogadores:
Quais as brincadeiras você e seus
amigos, cada um em sua casa, podem
fazer juntos?
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Quando alguém for tossir ou
espirrar, deve cobrir a boca
e o nariz com o antebraço ou
usar o lenço descartável.
Mostre para sua família
como você faz se for tossir!

Você não deve compartilhar
objetos pessoais para evitar o
contágio
Converse com os jogadores:
Quais são esses objetos
pessoais?
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Para evitar o aumento dos
casos de COVID-19, as pessoas
devem ficar em suas casas.
Converse com sua família: quais
atividades vocês podem fazer
em casa para se divertirem?

As máscaras de tecido
devem ser lavadas assim
que forem usadas. E as
descartáveis, devem ser
jogadas no lixo. Conte o que
você faz quando retira sua
máscara..

Quando
chegamos do
mercado,
devemos
limpar todos
os produtos
comprados.
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Compartilhe
com os
jogadores
porque isso
é necessário.

Converse com os jogadores:
:
iíl a
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Quais são os sintomas da COVID-19?
l
a
e
su qu cia
m
o
m
s
u
o
g a?
l
co be to
Se alguém da família tiver algum
a
d
i
n
u v
se sa e
o
r
sintoma, o que deve ser feito?
a
m
r
e
ê
u
e
v c cia
g s
n
o
o
n
o em
C V ta
ã
ç o
s
i
a
u ad
d
t
i
s iz
á nd
t
Muito be
Es pre
m
final do J , você chegou ao
a
ogo e ap
rendeu u
pouco m
m
a
i
s
s
o
b
re o
COVID-19
.
C
o
nte para
jogadore
os
s o que v
ocê acho
u!

Estamos
quase lá.
Retire uma
carta.!

1 à 2 metros
de distância

Cartas para serem retiradas

Instruções: Recorte as cartas para jogar.

Cartas para serem retiradas

Instruções: Recorte as cartas para jogar.

Recorte e monte cubo.

