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São jogos mais elaborados usando recursos 

técnicos mais incrementados. 

Tem efeitos, músicas e outros recursos artísticos. 

Alguns Games acabam se transformando mais em 

Show do que Game. 

Quem comanda a atividade tem que ter um perfil 

mais diversificado, um verdadeiro Show Man ou 

Show Woman. 

A proposta é que seja uma atividade dinâmica e 

muito divertida. 

  

  Essa atividade pode ser feita usando recursos de 

computador feito em powerpoint ou usando apenas papel e 
caneta. 

Quem aplica a atividade escreve num pedaço de papel ou 

no computador, alguns itens como cantor, cantora, ator, 
atriz, cor, carro, doce, revista etc., dobra o papel ao meio e 

escreve dentro ou na próxima tela do computador, o que ele 
quiser, correspondente ao item descrito antes. 

Cada equipe dá seu palpite (um de cada vez) e marca 

ponto quem acertar a palavra escolhida. 
O monitor pode dar dicas se estiver muito difícil de acertar a 

palavra escolhida. 
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  Essa atividade pode ser feita usando recursos de 

computador feito em powerpoint ou usando apenas papel e 
caneta. 

Quem aplica a atividade escolhe 13 perguntas com 03 

alternativas de respostas nas colunas 1, do meio e coluna 2. 
Os participantes recebem um volante com as colunas 

numeradas e escrevem suas respostas nesses volantes. 
O monitor recebe os volantes respondidos, corrige-os e 

quem marcar mais pontos vence. Se houver empate, pode-

se decidir com uma pergunta extra ou sorteio entre os 
ganhadores. 

  

  
Essa atividade pode ser feita usando recursos de 

computador feito em powerpoint ou apenas em papel. 
Quem aplica a atividade escolhe várias perguntas com 03 

alternativas de respostas nos portais A, B e C. 

Os participantes ao ouvirem a pergunta escolhem a 
alternativa que acham que é a correta e encaminham-se até 

o portal com a letra escolhida. 
O monitor dá a resposta correta. Quem acertou continua no 

jogo e quem errou fica assistindo e retorna na próxima 

partida. 

  

  
Essa atividade pode ser feita usando recursos de 

computador feito em powerpoint ou apenas em  papel. 
É um jogo de perguntas e respostas com variantes 

divertidas. 

As equipes são divididas em homens e mulheres. 
O importante nesse Game é a diversão de todos, ficando o 

placar e o vencedor totalmente em segundo plano.. 
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Essa atividade pode ser feita usando recursos de 

computador feito em powerpoint ou apenas em papel. 
É um jogo de perguntas e respostas com variantes 

divertidas. 

É uma satirização do Programa Show do Milhão. 
As equipes escolhem um representante para responder as 

perguntas que pode consultar a equipe sempre que quiser 
ou precisar. 

Quem comanda o jogo faz uma caricatura do Silvio Santos e 

os monitores de apoio fazem o Lombardi e o Roque. 
Nesse Game a diversão de todos é o mais importante. 

  

  
Essa atividade pode ser feita usando recursos de 

computador feito em powerpoint ou apenas em  papel. 
É um jogo de perguntas e respostas com variantes 

divertidas. 

Tem como base do jogo a música. Podemos usar CDs ou 
produzir um na sequência das perguntas para facilitar. 

As equipes escolhem um representante para responder as 
perguntas, e ele(a) pode consultar a equipe sempre que 

quiser ou precisar. 

Nesse Game a diversão também é mais importante do que 
quem ganha o jogo. 

  

  
Essa atividade pode ser feita usando recursos de 

computador feito em powerpoint ou apenas em papel. 
É um jogo de perguntas e respostas com variantes 

divertidas. 

Tem como base do jogo o cinema. Podemos usar DVDs ou 
produzir um na sequência das perguntas para facilitar. 

As equipes escolhem um representante para responder as 
perguntas, e ele(a) pode consultar a equipe sempre que 

quiser ou precisar. 

Nesse Game a diversão também é mais importante do que 
quem ganha o jogo. 


