
Escolha o personagem 
para representar 

a sua equipe!

Alice

Pedro

INSTRUÇÕES:

Para jogar, convide seus 

amigos. Cada personagem 

representa um jogador 

ou uma equipe. Recorte e 

monte os personagens.

Use a imaginação: você pode 

colar as figuras em tampinhas 

de garrafa pet ou 

bolar algo bem legal!

Para iniciar o jogo, cada 

jogador ou equipe deve jogar 

o dado. Aquele que tirar o 

número maior começa o jogo.

A cada jogada com o dado, o 

personagem  vai se movendo 

pela trilha. No caminho, serão 

encontrados alguns 

obstáculos e muita 

informação legal pra toda 

turma aprender!

Siga as instruções e divirta-se!

Quem concluir  a trilha 

primeiro, ganha o jogo!

Este é o jogo  

“Trilha da Cidadania”. 

Você vai se divertir e 

aprender junto 

com seus amigos!
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O Programa de Educação Fiscal do Rio Grande do Sul  - 
Aprendendo a Ser Cidadão apresenta o jogo que vai 

ensinar às crianças a importância da cidadania. 

vamos lá
galera!!

Venha brincar e aprender!

e começa
a partida!

O PRIMEIRO A 

CHEGAR VENCE A 

PARTIDA!

Acompanhar o 
orçamento público 

é um direito de 
todo cidadão.

Xiiii, você COMPROU 
SEU BRINQUEDO 

SEM NOTA FISCAL.
Volte PARA início 

da partida.

Cite rápido duas 
obras públicas 

importantes que são 
construídas e mantidas com 

o dinheiro público:
se acertar, ande 3 casas.
se errar, volte 3 casas.

Você jogou 
lixo no cháo!

Volte 5 
casas.

Por que devemos exigir 
a nota fiscal ao 

comprar um produto?
Se você acertar, ande 3 casas.
Se você errar, volte 3 casas.
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O bom cidadão obedece 
às leis e se preocupa com sua 
comunidade, pois tudo que é 

público, é nosso!

Você é um aluno 
exemplar e respeita 

seus colegas e 
professores.
Ande 3 casas.

Responda rápido: 
o que é ICMS?

Se você acertar, 
ande 2 casas.
Se você errar, 
volte 2 casas.

Você economizou 
sua mesada para 

comprar um 
brinquedo.

Ande 3 casas.

Todo cidadão 
deve se informar

sobre seus direitos 
e deveres para ter 
uma vida melhor!
Avance uma casa!

Você acompanhou e 
cobrou do governo 
a boa aplicação dos 

impostos.
Jogue mais uma vez.

Com o dinheiro 
dos impostos, o 

governo consegue 
oferecer uma vida 

melhor para 
todos nós!

avance uma casa.

Uhu!!
avance duas 

casas

Você tem 
dinheiro para 
comprar um 

brinquedo e foi na 
loja que dá nota 
fiscal! Parabéns!

Jogue mais 
uma vez.

Êpa! O governo da sua 

cidade não investiu 

corretamente 

o dinheiro dos impostos 

nas obras públicas!

Fica uma rodada 

sem jogar!

Você 
estacionou sua

bicicleta em 
cima da faixa 

de segurança!
Fica uma rodada 

sem jogar.


