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O que é?

O Pack Ensino é uma das atividades do projeto InclusivTUR.

Este Pack Ensino destina-se aos três ciclos do ensino básico e será distribuído gratuitamente 

um, por cada Agrupamento da CIMAC (18). 

O Pack Ensino tem várias valências para ajudar a formar “Guardiões da Inclusão”: um jogo 

de tabuleiro com várias atividades e uma Web APP com perguntas e respostas sobre a 

deficiência e acessibilidade, um Manual de Apoio ao Professor e acesso a um curso de 

formação online “Educação Inclusiva”
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O que é?



Sensibilizar crianças e jovens para o 
tema da diversidade, da deficiência e 
da  inclusão;

Desmistificar preconceitos e 
estereótipos sobre as pessoas com 
deficiência ou algum tipo de 
característica diferenciadora;

Formar crianças e jovens para serem 
“Guardiões da Inclusão”, não só na 
escola, como em casa e na sociedade, 
em geral;

Disponibilizar ferramentas para os 
professores abordarem este tema de 
forma natural e divertida!
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Objetivos



Jogo de 
Tabuleiro



O Jogo de Tabuleiro é composto 
por:

• 1 Tabuleiro
• 6 Peões
• 100 Cartas de Perguntas
• 100 Cartas de Atividades
• 6 Cartas de “Sorte”
• 7 Cartas de “Azar”
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Antes de iniciar o jogo é necessário formar equipas (até um total de 6).

Não existe um número máximo de jogadores por equipa e, por isso, a turma toda poderá jogar 
em simultâneo. 

Cada equipa, além de definir um nome, deverá também escolher um peão para a representar! 
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Limitação Motora 
Limitação Visual

Limitação Motora 
Limitação 
Intelectual

Limitação Auditiva
Seniores



Cada cor / símbolo da carta representa uma atividade diferente do jogo.

“Perguntas”
Os jogadores terão de 
responder a diferentes 
perguntas sobre a 
temática da deficiência / 
acessibilidade / inclusão.

O objetivo é: aprender
sobre o tema. 

“Atividades”
As equipas serão desafiadas 
a realizar diferentes jogos 
que simulam alguma 
limitação.

O objetivo é: sensibilizar
sobre o tema. Criar 
empatia.

“Azar”
Estas casas atrapalham o jogo. 

“Sorte”
Ao contrário das casas de 
“azar”, estas casas servem para 
facilitar o jogo.
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Exemplos de cartas| Perguntas

Existem um total de 100 cartas de perguntas com diferentes graus de dificuldade. Como 
não existem duas turmas iguais, sugerimos que seja o professor a definir quais 
perguntas mantém por jogo (precisa apenas de 35 cartas). Desta forma, o jogo também 
poderá ser jogado várias vezes porque existirão sempre perguntas novas!

As perguntas poderão ser de 
Verdadeiro/Falso ou de 
Escolha Múltipla 
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Exemplos de cartas| Atividades

Existem um total de 100 cartas de atividades com diferentes graus de dificuldade. À 
semelhança das cartas anteriores, sugerimos que o professor defina quais mantém ou 
retira do jogo (precisa apenas de 34 cartas). Além disso, existem desafios que têm limite 
de tempo e nas turmas dos mais pequenos, o professor poderá optar por não colocar 
tempo. 
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Exemplos de cartas| Sorte e Azar

As cartas de Sorte e Azar têm o 
número da casa que 
representam. Assim, se a 
equipa cair na casa 9, terá 
sofrer a consequência da carta 
com o mesmo número!
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Web APP





























Ranking



Apoio
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Formação Online

Plataforma

E-Learning



Sensibilização para Professores 
do Ensino Regular



E-Book
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Anexos



Check List – Avaliação das condições de acessibilidade do 
estabelecimento de Ensino

(…)



910 933 414 |918 210 771

TELEFONE

info@accessibleportugal.com
saraduarte@accessibleportugal.com

EMAIL

www.accessibleportugal.com/inclusivTUR

Contactos

mailto:anagarcia@accessibleportugal.com
mailto:saraduarte@accessibleportugal.com
http://www.accessibleportugal.com/AccessTUR

