


Recomenda-se que o tabuleiro seja
impresso, para que todos possam
jogar!  
As cartas  e painel podem ser
impressos ou observados em uma
tela. 

Todos os participantes iniciam na
casa indicada com início. O
primeiro jogador lança o dado para
andar pelas casas.  

Ao parar em casa com este
simbolo,  o mediador lê para
o jogador uma  das cartas
com perguntas. Resposta
correta: recebe um ponto.
Respostas incorretas: não
recebe nada. 

Cartas atitude, o jogador
deve indicar no painel para os
outros jogadores uma atitude
que pode tomar para
combater o mosquito
trasmissor da dengue.
Quando indicar uma atirude
correta, o jogador recebe
dois pontos, mas caso não
saiba responder, ou
responder incorretamente,
perderá um ponto. 

O jogador lê uma carta
sorte. As pontuções
respectivas estão
descritas em cada carta. 

O jogo acaba quando um dos jogadores
atingir 25 pontos. 
Mas nós sabemos que luta contra o
mosquito está muito além do
tabuleiro, não é mesmo? 

  Todos devem respeitas as regras e
obedecer as instruções de cada casa.
Juntos aprendemos e podemos
combater a dengue!

O mediador tem a responsabilidade de
ler as cartas perguntas para os outros
jogadores (pois estas contém as
respostas) e deve anotar a pontução de
cada jogador. Caso o mediador também
seja um participante, quando parar em
uma casa de pergunta, outra pessoa
deverá ler a carta para este jogador.         





Qual dessas características
nos ajuda a identificar o

mosquito Aedes aegypti?

Listras brancas pelo
corpo

Asas amarelas

Corpo branco

 Qual desses objetos de casa
precisamos ficar de olha para não

se tornar um criadouro da
dengue?

Chinelos

Casaco

Garrafas sem tampa

Para evitar a reprodução do
mosquito, ao sair de casa é

sempre importante
verificar…

Se nosso animal de
estimação está bem! 

Verificar se estamos levando
repelente 

se o lixos estão bem tampados 

O mosquito gosta de se
reproduzir em locais ...

com água parada 

com muita terra

que tenham lixo
reciclável 

 No jardim devemos verificar

Se regamos as plantas todos
os dias!

Se os pratos das plantas não
estão acumulando água

Se a árvore já está dando
frutas! 

Além da dengue, o mosquito
pode transmitir outras

doenças como

Diabetes

Zika

Tétano

Se temos pneus usados em
casa, onde devemos guardá-

los? 

No jardim, junto com o lixo
descoberto 

embaixo de árvores

Em locais secos, que não
acumulem água

Qual desses sintomas é
característico da dengue? 

Dores nos olhos

Febre e dores de cabeça

Pele amarelada

Em um jardim, vemos que os
pratos das plantas estão com

areia, mas há mosquitos no
jardim! Onde ele pode ter se

reproduzido?

Em plantas que acumulam água,
como bromélias e copos de leite.

Embaixo de pedras

No alto das árvores



Como o vírus da dengue é
transmitido?

Pela picada de besouros
com listras brancas

Pela picada de mosquitos

Pela picada de um
mosquito Aedes aegypti
contaminado

Como o mosquito transmite a
dengue?

Quando senta em nossa
pele

Pela picada

Quando tomamos a água
onde ele esteve

A doença dengue, é causada
por um...

vírus

mosquito

bactéria

Você foi a casa de seu amigo e viu
que na calha haviam muitas

folhas. Por que isso está errado?

Pois o mosquito deposita seus
ovos nas folhas

Pois a sujeira pode impedir a
passagem da água, a qual vai
acumular.

Uma calha suja é feio!

Limpar o lixo acumulado no
quintal é importante porque,
além de ajudar a natureza…

A água não pode se
acumular lá

Não tem nenhuma outra
importância

Pássaros não pegam o lixo
para montar seus ninhos

O que podemos fazer quando
encontrarmos um foco do

mosquito em uma praça
pública?

Pedir para um responsável ligar
para algum órgão da prefeitura

Gritar bastante!

Tentar limpar os focos por
conta

O que devemos fazer quando
temos uma piscina em casa,
mas não usamos faz tempo? 

Deixá-la sempre bem cheia,
o mosquito gosta só de
pouca água

Não enchê-la mais

Limpá-la muito bem e ficar
de olho se há água parada

Um vizinho seu está com
dengue. O que fazer para que
mais ninguém fique doente? 

Isolar o vizinho e não deixar
ninguém encostar nele

Procurar focos do mosquito pela
vizinhança e destruir os que
encontrar

Nada, porque o mosquito deveria
estar só na casa desse vizinho

Qual é o nome do mosquito que
transmite a dengue? 

Mosquito- Palha

Aedes aegypti

Mosquito-onça



Quem são as pessoas
habilitadas a lidar com o
mosquito e seus focos? 

Os agentes comunitários
de saúde

A polícia

Os médicos e enfermeiros
das Unidades Básicas de
Saúde

Vendo que havia garrafas sem
tampa em seu quintal, você as

virou de boca para baixo, para não
acumularem água.

 
 

Você ganhou 2 pontos
 

Você foi muito responsável e se
lembrou de verificar a tigela de
seu animalzinho, aproveitando

ainda para limpá-la!
 
 

Você ganhou 1 ponto
 

Em uma caminhada pela cidade,
você encontrou focos do mosquito
e lixo em lugares públicos. Assim,
pediu para a mamãe denunciar os

focos aos órgãos competentes
para que a cidade ficasse segura! 

 
Você ganhou 1 ponto

 

Você encontrou, dentro das
florzinhas de sua casa, um

pouco de água parada, e logo
limpou para evitar que se

tornasse a casa do mosquito!
 

Você ganhou 2 pontos
 

Seus pais trocaram os pneus do
carro e iriam deixar os usados no
quintal, mas você lembrou a eles
que o correto é guardar em um
lugar seco e coberto até poder

levar a um ponto de coleta.
Parabéns! 

 
Você ganhou 1 ponto

 

Estava muito calor e foi montada
uma piscina em sua casa. Porém,

todos os dias mesmo sem sol você
verificou se ela estava bem limpa,

para evitar que se tornasse um
foco do mosquito.

 
Você ganhou 2 pontos

 

Vendo que havia lixo no
quintal e que isso poderia

acumular água, além de poluir
o meio ambiente, você limpou
direitinho e ainda se atentou
a separar o lixo. Parabéns! 

 
Você ganhou 5 pontos

 

O que devemos fazer quando
temos uma piscina em casa,
mas não usamos faz tempo? 

Não enchê-la mais

Deixá-la sempre bem cheia, o
mosquito gosta só de pouca
água

Limpá-la muito bem e ficar de
olho se há água parada



Oh não! Haviam muitas
garrafas destampadas fora
de casa e você esqueceu de
virá-las de boca para baixo.

Que pena! 
 

Você perdeu 1 ponto
 

Seus pais compraram pneus
novos para o carro e

deixaram os antigos no
quintal, sem nenhuma

cobertura e acumulando água
parada. 

 
Você perdeu 1 ponto

 

Você deixou a lixeira de casa
destampada.

 
Você perdeu 1 ponto

 

Sabendo que havia lixo no
quintal, não só acumulando
água mas também poluindo,

você não fez nada.
 

Você perdeu 1 ponto
 

Você viu larvas do mosquito e
não avisou seus responsáveis!

Que perigo! 
 

Você perdeu 10
pontos

 

Quando visitou um amiguinho,
viu vários focos do mosquito

na casa dele, mas perdeu a
chance de ensiná-lo.

 
Você perdeu 5 pontos

 

Sabendo dos perigos do Aedes
aegypti, você ainda assim não

conversou com seus pais sobre o
que poderia ser feito na sua casa,

para evitar que o mosquito
apareça. Que pena! 

 
Você perdeu metade de

todos os seus pontos
 

Você viu uma planta cheia de
água parada, com alguns

focos do mosquito lá, e não
fez nada. 

 
Você perdeu 2 pontos

 

Parabéns! Você viu um
pratinho de plantas e o

encheu de areia. Continue
assim!

 
 

Você ganhou 2 pontos.



 Recorte as formas
(inteiras)
 Pinte cada peão de
uma cor!
Dobre as linhas
pontilhadas para
formar a base do peão 
 Cole as pontas
(cabeça dos peões)
 Pronto!

1.

2.

3.

4.

5.



 Piscina. - Pode eser um foco se não for bem tratada , limpa e
coberta quando você vai viajar
Flores no jardim que podem acumular água 
Pneus que não são guardados em locais secos, podendo acumular
água 
Latas de refrigerante, se não jogadas fora no local correto podem
acumular água. 
Lixeiras mal tampadas
Sacolas de lixo abertas também são foco do mosquito 
Brinquedos no quintal podem acumular água, sendo focos da
dengue
O pote dos animais de estimação deve estar sempre limpo, para
não se tornar um foco 

1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

9. As calhas das casas devem sempre estar bem limpas, para que não
acumulem água suja.
10.Os pratos dos vasos de planta devem estar cheios de areia. 
11. Garrafas de vidro ou garrafas PET devem estar tampadas ou com
a boca virada para baixo. 
12. Algumas espécies de flores podem acumular água, estas sempre
devem ser verificadas!


