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Avance 
2 casas

Sou Bia! Sou surda e 
você falou  de frente 
pra mim e eu pude te 

entender.

Fique 1              
rodada 
sem jogar

Sou a Nina! Tenho 
deficiência visual e você 

deixou as cadeiras da 
sala fora do lugar e 

assim posso esbarrar 
nelas!

Sou o João! E Gosto 
quando você me 

convida para brincar 
no recreio!

Avance
para a 
casa 12

Sou a Ana! Vi sua 
bicicleta na frente da 
rampa e ficou difícil 

passar. Podes me 
ajudar? 

Volte para a 
casa que sua 
bicicleta
está.

Você está
indo muito

bem!!
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TRILHA DA INCLUSÃO





Olá!

Estamos vivenciando a semana da

pessoa com deficiência e preparei este

jogo para que a gente possa se divertir e

conversar sobre um direito que é de

todos nós: ESTUDAR!

Como jogar?

Recorte e monte o dado e os
jogadores. Convide uma ou duas pessoas
para brincar. Joguem o dado para ver
quem começa.

Durante a partida, leia o que os
amiguinhos estão dizendo para você. Eles
vão te ajudar até à chegada.
Divirta-se e lembre-se:

Nenhum de nós é tão bom,
Quanto todos nós juntos!

Com alegria, ____________
___/___/____
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Olá!

Estamos vivenciando a semana da

pessoa com deficiência e preparei este

jogo para que a gente possa se divertir e

conversar sobre um direito que é de

todos nós: ESTUDAR!

Como jogar?

Recorte e monte o dado e os
jogadores. Convide uma ou duas pessoas
para brincar. Joguem o dado para ver
quem começa.

Durante a partida, leia o que os
amiguinhos estão dizendo para você. Eles
vão te ajudar até à chegada.
Divirta-se e lembre-se:

Nenhum de nós é tão bom,
Quanto todos nós juntos!

Com alegria, ____________
___/___/____
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