
O jogo do dado é uma forma divertida de trabalhar com os clientes questões 
importantes e encontrar soluções para algumas dúvidas.  

Este jogo tem 5 partes: conhecimento, capacidades, normas e valores, materiais e os 
pontos de interrogação. É necessário um dado, os cartões e a caixa (de preferência com 
materiais reais). Após lançar o dado, escolhe-se o cartão de acordo com o símbolo que 
saiu, coloca-se a questão e inicia-se a discussão.

Este jogo pode ser jogado em pares, grupos ou individualmente. É necessário um 
professor, técnico ou especialista para coordenar o jogo. O participante lança o dado e 
depois apanha um cartão da caixa correspondente à imagem mostrada no dado.

Para jogar são necessários os seguintes materiais:



Utilize o molde que se segue para depois cortar, dobrar e colar. 

Construir o próprio dado:

 Escolher um material em  tecido, plástico ou madeira.

 Seguir o esquema.

 Preparar as imagens para colocar em cada um dos lados (conforme esquema).

 Colocá-las em cada um dos lados do dado.

 Se utilizar tecido, terá que utilizar enchimento para lhe dar forma.
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Imprimir os cartões com as perguntas  (deve haver 4 tipos de cartões). Existem alguns 

conjuntos de cartões em branco para que se possa acrescentar mais perguntas no caso de se 

considerar necessário. 

Os lados do dado onde constam os pontos de interrogação não possuem cartões.
Se o jogador acertar no ponto de interrogação, os participantes têm a oportunidade de fazer 
suas próprias perguntas, ou o coordenador pode prepará-las antecipadamente. É uma boa 
oportunidade para abordar questões reais, assuntos ou  temas que os participantes não 
entenderam.
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É necessária uma caixa com os itens que constam na lista.  
Os jogadores lançam o dado, quando surge a imagem da mão,  coloca-se uma 
questões dos cartões “Materiais” e retira o objeto correspondente. 
Como alternativa pode-se optar por usar fotos ou as imagens das páginas que se 
seguem e colocá-las dentro da caixa.

 Diferentes peças de roupa interior masculina e 
feminina. 

 Preservativos

 Penso higiénico e tampão 

 Escova de cabelo

 Elixir

 Pasta de dentes

 Pénis artificial

 Perfume e produtos de barbear (aftershave). 






