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Jogo de cartas – perfil. 2.semestre 2014. 
 
Elaine Torres. 
Samantha Lopes. 
William Paniccia.  

 
Jogo Perfil Filosofia  

 

 

Jogo de perguntas e respostas, tendo como tema os três pensadores e seus 

conceitos abordados em sala de aula – Heródoto, Tucídides e Orígenes.  
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Gerais: Reforço de aulas expositivas previamente ministradas em sala de aula; 

Recreação.  

Específicos: Formular e aplicar perguntas e respostas, através de um jogo 

interativo, sobre o tema.  

 

- Fichas (11);  

- Nome e pontuação dos participantes na lousa;  

- Círculos de 1 a 6 na lousa (correspondente ao nº de dicas de cada ficha);  

- 2 grupos participantes.  

Como jogar: - Nome e pontuação dos participantes na lousa;  

- Círculos de 1 a 6 na lousa (correspondente ao nº de dicas de cada ficha);  

- 2 grupos participantes.  

Como jogar:  

O primeiro grupo começa (por sorteio) escolhendo a ficha a ser lida pelo 

professor (imparcial) para o outro grupo adivinhar. O próximo grupo escolhe a 

primeira dica mencionando um número de 1 a 6 e terá a oportunidade de dar 

qualquer resposta – correta ou não. Assim, o professor fica incumbido de 

marcar na lousa pintando o círculo do número escolhido, para eliminar as 

possibilidades, deixando-as visíveis a todos. Não havendo acerto, passa para 

o outro grupo, que escolherá outro nº dos que restaram de 1 a 6. Se não 

acertar a resposta, segue sucessivamente até que alguém consiga acertá-la. 

No caso de acerto, o grupo ganha 1 ponto a ser escrito na lousa. Se ninguém 

acertar a rodada, ninguém ganha ponto.  

O jogo acaba quando acabarem as fichas. O vencedor será o grupo que 

ganhou mais pontos, ou seja, aquele que adivinhou mais respostas das 11 

fichas prontas. 
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