
Atividade do jogo Ratinhos - Parte 1
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

Um mundo sem ratos

“Se não existissem ratos, o mundo seria bem menos nojento” – essa é a 
opinião de muita gente. Mas pense bem: as consequências ruins seriam 
maiores do que as boas. Lembre-se das aulas na escola sobre equilíbrio 
ecológico. Ratos são elos fundamentais da cadeia alimentar. Na cidade, a 
falta desses bichos talvez não causasse tanto sofrimento a curto prazo. 
Doenças como a leptospirose e a peste bubônica, transmitidas por ratos, não 
seriam mais um problema. “Até a telefonia seria mais eficiente, já que os cabos 
não seriam mais roídos por ratazanas”, diz Francisco Zorzenon, pesquisador do 
Instituto Biológico de São Paulo. Esse paraíso seria seriamente ameaçado pelo 
desequilíbrio ambiental. Uma das previsões mais apavorantes diz que, sem esses 
animais, outros tomariam o lugar deles nas cidades – morcegos, pombos e 
gambás são os mais prováveis. 

https://super.abril.com.br/ideias/e-se-baratas-ratos-moscas-e-mosquitos-fossem-exterminados/)
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Habilidades priorizadas:  Autoconhecimento e conhecimento do outro; gerenciamento de 
risco em grupo; colaboração e cooperação; utilização consciente dos métodos e estratégias; 
reconhecimento de situações de ameaça nas relações interpessoais.

Objetivos de ensino: Dar continuidade à exploração do tema “investimento de recursos”; 
refletir sobre a utilização dos métodos e estratégias estudados em “Ratinhos” nas relações 
interpessoais. 

Exercícios – Reflita e responda 

1. Que emoções o jogo Ratinhos desperta? 
2. É mais fácil de lidar com quais emoções? 
3. E quais emoções são mais difíceis de lidar?

2. É HORA DE JOGAR!  

Objetivo do jogo: Fazer o maior número de pontos possível. Marcam-se pontos quando o rato de um jogador 
consegue chegar ao queijo, ou quando um rato do oponente é capturado.
Coponentes do jogo: 1 tabuleiro, 42 ratos (7 de cada cor, numerados de 1 a 7), 6 cartas (nas mesmas cores 
dos ratinhos), 1 dado comum e1 dado de 0 a 5.
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Atividade do jogo Ratinhos - Parte 2
Carga horária sugerida: 2 horas (tempo para leitura dos textos, realização das atividades propostas, 
confecção do jogo e momentos de jogo em família).
 
1. Vamos jogar novamente

Antes de iniciar o jogo é importante lembrar 
que, embora no jogo vocês sejam oponentes, o 
respeito uns pelos outros deve permanecer. 
Desta forma, antes de começarem a jogar 
desejem uns aos outros um “bom jogo!”

Agora, vamos jogar? 

Preparação do jogo:
1. Cada jogador escolhe um grupo de ratos de mesma cor e os coloca nas primeiras sete casas do tabuleiro, 
na pista de mesma cor.
2. Os jogadores podem olhar os valores dos seus ratos e posicioná-los da forma que desejarem. É permitido 
olhar os valores dos próprios ratos a qualquer momento da partida.
3. Cada jogador coloca à sua frente a carta da cor dos seus ratos.

Regras de movimentação do jogo:
1. Cada jogador, na sua vez, joga os dois dados. Ele deve mover dois de seus ratos de acordo 
com as quantidades mostradas em cada um dos dados.
2. Se um dos dados mostra o lado vazio, apenas um rato poderá se movimentar.
3. Se um jogador tiver apenas um rato no tabuleiro, deve jogar os dois dados, mas usar apenas 
o de maior valor.

Regras de captura:
1. Se o rato de um jogador passar por um dos ratos de outro jogador, ou parar na mesma casa que ele, o rato 
do oponente deve ser retirado do tabuleiro. 
2. O seu valor será revelado e mantido até o final do jogo para fins de pontuação; o rato permanece sobre a 
carta de identificação do jogador que realizou a captura, com o valor exposto.
3. Um jogador pode capturar seu próprio rato. Caso isto aconteça, não se revela o valor do rato e sua pontua-
ção não entrará no total deste jogador; o rato permanece com o valor “fechado” fora da carta de identificação.
4. Quando um dos ratos chega ao queijo, é retirado do tabuleiro. Seu valor deve ser revelado e mantido para 
contagem final; o rato permanece sobre a carta de identificação do jogador com o valor exposto.

Fim do jogo: 
1. O jogo termina quando um dos jogadores não tiver mais ratos no tabuleiro. Isto pode ocorrer de duas 
maneiras: quando o último rato de um jogador chega ao queijo ou quando o último rato de um dos jogadores 
for capturado.
2. Quando o último rato de um jogador é capturado, o jogador que realizou a captura ganha também, como 
bônus, o valor de seu próprio rato.
3. Os valores dos ratos que sobraram no tabuleiro não são computados.

3. Refletindo um pouco  

Leia o texto da página 67, “Trocando ideias”, no seu Livro do Aluno e reflita sobre as questões apresentadas.

mlbr.com.br/ratireg

VÍDEO DA REGRA
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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!

mlbr.com.br/ratiestc

VÍDEO DA ESTRATÉGIA

2. Que tal estudar métodos e estratégias?

No jogo Ratinhos, o Método do Espelho nos ajuda avaliar a posição dos ratos no tabuleiro. 
Essa é uma avaliação necessária porque nos leva ao Gerenciamento de Risco que é, na 
verdade, a organização das peças no início da partida. Também fomos estimulados a utilizar 
o Método Árvore do Pensamento e a avaliar nossas ações frente aos riscos para perceber-
mos a disposição flexível do grupo e, assim, tomarmos decisões pensando em todas as 
possibilidades. Em outro momento do jogo, estudamos o Método das Aves Migratórias e 
abordamos, no jogo “Ratinhos”, questões referentes à área privada e à área pública, e como essas localiza-
ções são importantes para que tenhamos o controle dos pontos-chave e a equipe alcance o seu objetivo.

3. Reflexões em família  

Que métodos podem ajudar você a tomar decisões mais adequadas e conscientes, levando-se 
em conta os possíveis riscos envolvidos? Dê um exemplo mostrando como pelo menos dois 
métodos poderiam ser utilizados. 

Como última atividade do jogo “Ratinhos”, agora que você jogou com sua família, apren-
deu e utilizou alguns métodos e estratégias, que tal aproveitar para realizar o Desafio da 
Família que está no Livro da Família, nas páginas 30 e 31?


