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Habilidades priorizadas: Coletar informações relevantes de forma sistemática; considerar a 
incerteza ao planejar ações; tomar decisões de forma consciente e planejada.

Objetivos de ensino: Promover reflexões sobre riscos e tomada de decisões; apresentar o jogo 
Let’s Go!.

Atividade do jogo Let’s Go!
Carga horária sugerida: 2 horas (tempo para leitura dos textos, realização das atividades propostas, 
confecção do jogo e momentos de jogo em família).

1. Contextualização – a vida é cheia de riscos

Já dizia o poeta:

“Viver é correr o risco de morrer.
Confiar é correr o risco de se decepcionar.

Tentar é correr o risco de fracassar.”

Sêneca

A vida é cheia de riscos. Estamos a todo momento nos arris-
cando a sofrer acidentes em praticamente tudo o que faze-
mos. Ao nadar, podemos nos afogar. Ao brincar, pular, 
andar de bicicleta, corremos o risco de cair. Ao nos relacio-
narmos com outras pessoas, podemos nos magoar. Até 
comendo, podemos nos engasgar! O que dizer então dos 
esportes radicais?

Mat Hoffman, campeão de BMX (Bicycle Motocross), 
provavelmente sofreu os piores acidentes da história do BMX. Ele passou por mais de 50 cirurgias, levou 
500 pontos e quebrou quase todos os ossos do corpo. Isso é parte do preço que ele pagou para ganhar 
10 Campeonatos Mundiais de BMX Vert e duas medalhas de ouro nos X Games.

E o parkour? Já viu como os adeptos dessa prática saltam 
entre prédios, muros e outros obstáculos? É de arrepiar! 
Você se arriscaria a saltar de um prédio para o outro? Por 
que existem pessoas que se arriscam? O que você acha que 
elas fazem para diminuir os riscos? Elas treinam muito, se 
preparam e tomam uma série de cuidados. Mesmo assim, 
ainda há o risco de acidentes. Atividades perigosas só 
devem ser feitas por quem possui treinamento e preparo. 
Você certamente não pularia de um barco em alto-mar se 

não soubesse nadar. E sabendo nadar, somente faria numa área conhecidamente segura e com equipa-
mentos adequados. Isso é agir com prudência.

É preciso levar em consideração que os riscos não resultam só em problemas, mas também podem 
resultar em benefícios. Nadar é bom, andar de bicicleta é muito bom, e comer é ótimo e vital! Os espor-
tes radicais proporcionam prazer, emoção e saúde.
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Diante dos riscos da vida, precisamos tomar decisões, saber quando vale ou não vale a pena arriscar. 
Alguns riscos são graves, como arriscar a vida, outros são leves, mas não menos dignos de cuidado, 
como pular corda. Portanto, se for preciso arriscar, devemos minimizar ao máximo os riscos com conhe-
cimento, preparo, cuidado e consciência.

Nessa atividade, vamos conhecer e praticar um jogo que nos ensina a avaliar bem os riscos e treinar 
nossa habilidade de tomar boas decisões. É o jogo Let’s Go!.

2. vamos criar o jogo let’s go!

Para criar as peças e o tabuleiro do jogo, siga as instruções abaixo. Peça ajuda de alguém da sua 
família. Aproveite para usar a sua criatividade!

Componentes do jogo: 1 tabuleiro com 11 colunas. Cada coluna tem sua própria quantidade de casas.

Desenhe o seguinte esquema (atenção aos números nos topos das colunas e às diferentes quantida-
des de casas):

1

3 pinos: Separe três objetos que caibam nas casas desenhadas no tabuleiro para servirem de pinos. 
Eles serão posicionados em pé no tabuleiro.

2

2 12

3 11

4 10

5 9

6 8

7

exemplo: tampas de tubo
de creme dental
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Faça 36 peças com bolinhas de papel ou outro objeto pequeno que servirão de marcadores das casas 
do tabuleiro (9 peças verdes, 9 amarelas, 9 azuis e 9 vermelhas):

3

Construa 4 dados comuns com as faces de 1 a 6. O número 2 fica numa face oposta à do número 
5, o 3 é oposto ao 4 e o 1 oposto ao 6. Ou use dados prontos que você possui de outros jogos. 
Também existem dados virtuais de aplicativos de celular ou sites da internet! Escolha a opção que for 
mais fácil pra você.

4

3. É hora de jogar!

Objetivo do jogo: Ser o primeiro jogador a chegar ao topo de três trilhas (colunas).

Preparação para o jogo:
1. Cada jogador escolhe uma cor e pega todas as peças desta cor (marcadores).
2. Os jogadores lançam dois dados. Quem tirar a maior soma inicia o jogo, que segue em sentido horário.

Regras do jogo:
1. Jogo para 2 a 4 jogadores.
2. Cada jogador tem três alpinistas em sua equipe (3 pinos). Eles são chamados de "alpinistas livres" 
antes de começarem a subir.
3. Há 11 trilhas de escalada numeradas de 2 a 12. As trilhas possuem diferentes quantidades de casas.
4. Cada jogador pode jogar várias vezes em uma rodada, até decidir parar.

5. Na sua vez de jogar:
• Quatro dados são jogados. Agrupe-os em dois pares da maneira que preferir. A soma de cada par 
corresponde ao número de uma das trilhas.

Por exemplo: se você sortear os números 2, 3, 4, 5 você pode combinar 2 + 3 e 4 + 5 e subir nas trilhas 
5 e 9, ou combinar 2 + 5 e 3 + 4 e subir duas vezes na trilha 7 (com o mesmo alpinista), ou combinar 
2 + 4 e 3 + 5 e subir nas trilhas 6 e 8.
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2 12

3 11

4 10

5 9

6 8
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opção 1

2 12

3 11

4 10

5 9

6 8

7

opção 2

2 12

3 11

4 10

5 9

6 8

7

opção 3

2 12

3 11

4 10

5 9

6 8

7

opção 1

2 12

3 11

4 10

5 9

6 8

7

opção 2

2 12

3 11

4 10

5 9

6 8

7

opção 3

• Você sempre deve escalar pelo menos uma trilha por rodada. Sempre que possível, você deve utilizar 
as duas somas obtidas (você não pode dispensar um par, se ele for possível). No exemplo anterior, você 
teve que escolher entre subir nas trilhas 5 e 9, subir duas vezes na trilha 7 (com o mesmo alpinista), ou 
subir nas trilhas 6 e 8. 

Se você escolheu a primeira ou a última opções, ficou com apenas um alpinista livre. Se no próximo 
lançamento dos dados você sortear os números 1, 1, 1 e 2 vai poder combinar 1 + 1 e 1 + 2 para subir 
com o alpinista livre restante em uma das trilhas (2 ou 3) e dispensar a outra.

Se você escolheu a segunda opção, ficou com dois alpinistas livres. Se no próximo lançamento dos 
dados você sortear os números 1, 1, 1 e 2 vai poder combinar 1 + 1 e 1 + 2 para subir com os alpinistas 
livres restantes nas trilhas 2 e 3.

• Depois de subir, você precisa decidir se deseja marcar o seu progresso e terminar a rodada ou jogar 
outra vez, correndo o risco de perder todo o progresso desta rodada.

6. Subindo:
• Se você não tiver nenhum marcador em uma trilha (e você tem um alpinista livre), ele vai começar a 
subir a partir da base dessa trilha.
• Se você já tem um alpinista em uma trilha, ele irá avançar para as casas acima.
• Se você já tem um marcador (de rodada anterior) em uma trilha (e você tem um alpinista livre), ele 
continuará subindo a partir do marcador.
• Assim que um alpinista começa a subir, ele deve continuar na mesma trilha pelo resto da rodada.
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• Depois de subir, você precisa decidir se deseja marcar o seu progresso e terminar a rodada ou jogar 
outra vez, correndo o risco de perder todo o progresso desta rodada.

7. Fim da jogada:
• Uma jogada pode terminar quando o jogador decide passar a vez e parar de lançar os dados. Nesse 
caso, os marcadores da sua cor serão colocados no ponto onde os alpinistas terminaram a rodada.
• Uma jogada também pode terminar quando não for possível subir com qualquer uma das combina-
ções dos dados. Nessa situação, o jogador perde a vez e todos os progressos daquela rodada são perdi-
dos.
• O jogador perde a vez quando todos os seus alpinistas estão nas trilhas, mas nenhum deles pode avan-
çar com os números sorteados, ou se todas as trilhas possíveis já foram completadas.
• Quando você perde a vez, você também perde todo o progresso da rodada atual.

8. Completando uma trilha:
• Um jogador conquista uma trilha ao chegar à última casa dela (casa que contém o número no topo 
da trilha). Para isso, o jogador deve chegar com o alpinista e decidir encerrar sua jogada.
• As peças dos demais jogadores que estiverem nesta trilha voltam aos seus donos.
• Ao completar uma trilha, ela é sua e ninguém mais pode subir nela (nem mesmo você).

Fim do jogo: O vencedor é o primeiro jogador a completar três trilhas.

Convide as pessoas para jogarem com você. Leiam juntos e entendam bem todas as regras, mais de 
uma vez se for necessário. Voltem a elas sempre que surgirem dúvidas. Leiam também o quadro com 
perguntas frequentes sobre o jogo. Agora é hora de jogar! Façam os cumprimentos e divirtam-se!

Perguntas frequentes sobre o jogo:

1. Fiz uma combinação dos dados e tenho 2 alpinistas fora do tabuleiro. Posso usar somente a
soma de um dos pares de dados?
Resposta: Não! Após realizar a combinação dos dados, você é obrigado a usar tudo o que for 
possível.
2. Há uma forma de combinar os dados que vou usar para um alpinista e uma forma que vou 
usar para os 2 que estão fora. Devo usar qual?
Resposta: Você decide! Você é completamente livre para escolher como combinar os dados. 
Depois de escolhidos é que você deve usar o máximo que puder. Atenção: se não conseguir usar 
ao menos uma das somas, você irá perder toda a escalada dessa rodada.
3. Se eu não conseguir combinar os dados para dar nenhum dos números das trilhas que tenho
alpinistas, perco todos meus marcadores?
Resposta: Não, apenas o que havia subido e não havia salvo em rodadas anteriores.
4. Qual o número máximo de vezes que posso jogar sem passar a vez para meu oponente?
Resposta:Você joga quantas vezes quiser na sua vez, mas lembre-se que se não for possível usar 
nenhuma das combinações dos dados para escalar, você perderá todo seu avanço e será a vez do 
próximo jogador.
5. Se eu conseguir realizar uma combinação que já tenho marcadores, eu posso subir com os 
marcadores mesmo que não tenha nenhum alpinista?
Resposta:Não! Marcadores sozinhos não são capazes de escalar, apenas os alpinistas.
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4. Refletindo sobre o jogo

1. Qual foi a sua tendência durante o jogo: seguir por trilhas mais curtas e arriscadas ou aquelas 
que você sabia que eram mais longas, mas que eram mais fáceis de conseguir combinar os números?
2. Você costumava parar ou continuava jogando até ser obrigado a parar por ter perdido tudo?
3. Qual é o objetivo do jogo? Como o jogo termina?
4. Em quais trilhas você poderá subir se tirar nos dados os seguintes números? Mostre as combinações.

5. Quantas combinações de dados permitem subir na trilha de número 12? E na trilha de número 
7? Mostre as combinações dos pares de dados.
6. Como um jogador pode conquistar uma trilha?
7. O que acontece se um jogador atingir o topo, lançar os dados novamente e perder?
8. O que você pensava para tomar suas decisões entre parar ou continuar jogando? O que você 
deve fazer primeiro para decidir sobre a sua próxima jogada? Por quê?

2 5 6 4

COMPARTILHE CONOSCO SUAS ATIVIDADES EM FAMÍLIA!

POSTE EM SUAS REDES SOCIAIS COM #MLEMFAMÍLIA OU NOS MANDE WHATSAPP.
MLBR.COM.BR / WHATS (11 96447-0332) E NÓS REPOSTAREMOS NOS CANAIS OFICIAIS DA MIND LAB!


