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O nome  é uma brincadeira com a expressão “Voto Sim”, que tanto pode se referir ao voto a favor quanto 
à afi rmação que reforça o direito de votar. Assim como para os cidadãos eleitores, o voto é, para os parla-
mentares, o poder decisório. Neste jogo, os estudantes experimentarão os desafi os e as responsabilidades 
associadas a tão grande poder.

Projetos de Lei da Coligação de Artes

Artes

4

3

Em cada bairro, uma esco-
la será escolhida para se 
transformar numa Escola 
Cultural. Acontecerão aulas 
de artes visuais, música, 
dança e produção de víde-
os, tanto para alunos quan-
to para a comunidade. 

Projeto Escola Cultural

Educação
Física

3

2

Compra de Equipamentos 
de Esportes

Aquisição de equipamen-
tos novos para as aulas 
de Educação Física, para 
a renovação de materiais 
antigos e danifi cados.

Linguagens

3

2

Criar Editora da Escola

Fundação de uma edito-
ra da escola, que publi-
cará livros escritos por 
alunos e professores.

Humanas

1

2

Os melhores alunos de 
História serão monito-
res da matéria, dedi-
cando 2 horas de sua 
semana a ensinar os 
alunos em difi culdade.

Monitoria de História

Exatas

3

3

Novo Laboratório 
de Ciências

Construção/moderni-
zação do laboratório de 
ciências, incluindo com-
pra de equipamentos.

Eventos
Positivos

Eventos
Negativos

CPI

O Plenário vota se a coli-
gação do atual Presiden-
te deve perder 2 Pontos.

Projetos de Lei da Coligação de Educação Física

Projetos de Lei da Coligação de Exatas Projetos de Lei da Coligação de Humanas Projetos de Lei da Coligação de Linguagens

Cartas de Eventos Positivos Cartas de Eventos Negativos

Campanha de Marketing

O Presidente escolhe 
uma coligação para 
ganhar 2 Pontos.
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Lista de Componentes
10 Cartas de Projetos de Lei de Artes
10 Cartas de Projetos de Lei de Educação Física
10 Cartas de Projetos de Lei de Exatas
10 Cartas de Projetos de Lei de Humanas
10 Cartas de Projetos de Lei de Linguagens
5 Cartas de Eventos Positivos
5 Cartas de Eventos Negativos

Ficha Técnica
Número de Jogadores: Acima de 5, sem número máximo

Tempo: 90 a 180 minutos

Idade: 8 a 14

Idioma: Português-BR

Objetivos
Voto Sim é um jogo de simulação das etapas de discussão e votação de projetos de lei nas casas legislativas 
- em especial, na Câmara dos Deputados.

O jogo foi concebido para a sala de aula e cada um dos jogadores representa um legislador do parlamento 
da escola. Juntos, os participantes são responsáveis por defender determinadas ideias e fazer os acordos 
necessários para que elas sejam aprovadas.

O objetivo principal é promover o debate e a articulação entre as coligações. Durante a partida, os parla-
mentares mirins devem aprovar uma série de projetos de lei que garantem “pontos políticos” necessários à 
conclusão do jogo. Cada lei aprovada, no entanto, tem um custo a ser observado, que será descontado do 
orçamento geral da escola.

Para que a turma/parlamento saia vitoriosa, é preciso que:

1. Todas as coligações e cada grupo conquistem os 5 “pontos políticos” que constam na tabela de apro-
vação dos projetos;

2. O orçamento não acabe antes da aprovação dos projetos.

O Condutor 
Para ser jogado, Voto Sim precisa de um condutor. Na maioria das vezes, o educador, uma vez que o jogo 
foi projetado para a sala de aula.

É fundamental que o condutor leia este manual na íntegra e que conheça bem todas as regras. 

O condutor deve manter a partida organizada, mediar confl itos e guiar os jogadores.

As responsabilidades do condutor são:

•  Arbitrar: O condutor é o guardião das regras do jogo. Ele será o responsável por fazer com que os 
jogadores as cumpram e, também, por adaptá-las quando julgar necessário.

•  Organizar as Votações: Nas casas legislativas, essa tarefa seria do presidente. No caso do Voto Sim, 
caberá ao condutor fazê-lo em função da importância de se estar constantemente apontando para 
os participantes os objetivos educativos do jogo. 

•  Promover Debates: Também é função do condutor fazer perguntas sobre as atitudes dos jogadores, 
de modo a chamar a atenção para o que têm de semelhante com a vida real, sobre como as enxer-
gam e se aceitariam que um político de verdade agisse assim.  

 Para se jogar Voto Sim, será ne-
cessário um quadro negro\branco 
com giz\caneta e apagador, ou uma 
folha de papel com lápis e borracha.
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O Jogo

Organizando os grupos
A primeira etapa do jogo é organizar os jogadores em 5 grupos. Aqui, recomenda-se deixar que os partici-
pantes escolham livremente aquele a que desejam pertencer. O importante é garantir que este processo 
não tome tempo demais. 

Com essa liberdade, é provável que os jogadores se organizem baseados em motivos pessoais - amizades e 
afi nidades. Isso não é um problema. Também não há necessidade que os grupos tenham a mesma quanti-
dade de membros. 

Cada grupo representa uma coligação cujo nome coincide com uma disciplina curricular ou com um con-
junto de disciplinas (linguagens, humanas, exatas, artes e educação física). A defi nição do nome que cada 
coligação receberá pode fi car a cargo do condutor ou ser feita por meio de um sorteio.

Depois de organizadas as coligações e defi nidas as áreas que as caracterizam, cada uma tem que escolher quem 
será seu líder. Escolhidos os líderes, um sorteio deve determinar quem é o presidente da primeira rodada. 

Os presidentes das rodadas seguintes são defi nidos pela ordem alfabética das coligações - artes, educação 
física, exatas, humanas, linguagens e voltando para artes. 

As rodadas 
O jogo é dividido em 3 rodadas e cada rodada é composta por uma fase de defi nição de pauta, seguida por 
uma fase de votação de projetos.

Defi nição de Pauta

1. O presidente compra 5 cartas de projeto de lei (uma de cada baralho de cada coligação) e as revela 
para a turma.

2. O presidente escolhe um dos projetos para descartar e organiza os outros 4 da forma que preferir.

Votação de Projetos

Os 4 projetos são votados na sequência defi nida pelo presidente.

Cada projeto aprovado adiciona pontos políticos para uma ou duas coligações e subtrai o valor correspondente 
do orçamento. Essas informações e seus valores podem ser conferidos na carta do projeto de lei.

Final da Rodada e Posse de um Novo Presidente

Ao fi nal da rodada, o presidente atual sai do cargo e um novo toma posse, seguindo a regra da ordem alfa-
bética das coligações. Exemplo: se o primeiro presidente sorteado for da coligação de humanas, o segundo 
será de linguagens e o terceiro de artes e assim sucessivamente. 

As Cartas
Cartas Projetos de Lei - Divididas em 5 baralhos, um para cada coligação (artes, educação física, exatas, hu-
manas e linguagens). Cada carta do baralho representa um projeto de lei que viabiliza uma nova atividade 
ou compra na escola.

•  O número verde, na parte superior esquerda da carta, representa o custo do 
projeto. Quanto ele impactará no orçamento se aprovado.

•  O número colorido na parte central inferior da carta representa quantos pontos 
políticos a coligação “dona” do projeto de lei ganhará, caso ele seja aprovado. 

•  A cor da parte inferior da carta indica qual coligação se benefi ciará do proje-
to de lei (roxo = artes, amarelo = educação física, azul = exatas, vermelho = 
humanas e laranja = linguagens).

2
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Comprar Livros

A escola comprará 
novos livros para o 
acervo da biblioteca.
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•  Algumas cartas benefi ciam 2 coligações. Nesse caso, o custo será único (núme-
ro verde no canto superior esquerdo) e duas coligações receberão pontos políti-
cos (dois números coloridos na parte central inferior da carta). 

•  O número de pontos que cada coligação receberá se o projeto for aprovado não 
necessariamente será o mesmo, o condutor deve consultar a carta para descobrir.

Cartas de Evento - Divididas em 2 baralhos, um para os eventos 
positivos e um para os eventos negativos, as cartas de evento são 
ferramentas que podem ser usadas apenas pelo condutor. Elas 
têm um layout simples, basta ler o texto para entender seu efeito. 

Elas podem ser usadas durante a fase de votação: depois de vo-
tar os dois primeiros projetos pautados e antes dos dois últimos 
dois. Sua função é equilibrar o jogo, criando situações de crise 
que precisam ser imediatamente resolvidas pelo presidente.

Para usar uma Carta de Evento, o condutor primeiro deve esco-
lher entre o baralho de eventos negativos e o de eventos positivos. Em seguida, deve pedir para que o pre-
sidente compre uma carta do baralho escolhido e a resolva o problema imediatamente.

As cartas de eventos negativos foram concebidas para desestabilizar as votações. Elas podem ser especial-
mente úteis na primeira metade da partida, caso o condutor perceba que os estudantes estão sendo con-
sensuais demais. Devem servir para estimular a discussão.

As cartas de eventos positivos servem para facilitar o jogo. Se o condutor notar que a partida está “muito 
difícil”, que os jogadores precisam de mais oportunidades para ganhar, mas suas chances não estão boas, 
elas podem ser usadas.

Orçamento e Pontos Políticos
O condutor deverá usar um quadro negro/branco ou 
um pedaço de papel para acompanhar o orçamento 
e os “pontos políticos” de cada coligação.

Orçamento
O orçamento começa em 25 pontos. Ao longo do 
jogo, conforme os projetos forem sendo aprovados, 
o orçamento diminuirá. Os pontos nunca poderão ser superiores a 25 ou inferiores a zero.

Pontos Políticos
Cada coligação começa com zero pontos políticos e 
poderá chegar a um limite de 5.

Fim de Jogo
O jogo termina ao fi nal de 3 rodadas ou se o orça-
mento acabar. Se uma ou mais coligações não tive-
rem atingido os 5 “pontos políticos”, todos os jogado-
res perdem. 

Se todas as coligações tiverem conquistado 5 “pontos políticos”, todos os jogadores ganham.

3

2

Feira Cultural

As obras de arte dos alu-
nos serão expostas numa 
feira cultural aberta a 
toda a comunidade.

1

CPI

O Plenário vota se a coli-
gação do atual Presiden-
te deve perder 2 Pontos.

Pontos Políticos

Linguagens

Exatas

Educação Física

Artes

Humanas

Orçamento

Campanha de Marketing

O Presidente escolhe 
uma coligação para 
ganhar 2 Pontos.
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Observações para o Condutor

Os objetivos educacionais do jogo 

Por que um parlamento escolar?

Voto Sim não quer promover discussões ideológicas, mas sim uma experiência política e democrática. A 
fi m de aproximar-se do dia a dia dos estudantes, o jogo está contextualizado em um ambiente escolar, não 
numa casa legislativa. 

Da mesma forma, os participantes não pertencem a partidos políticos ou bancadas, mas a coligações. Os 
projetos de lei, por sua vez, têm como temática as matérias do currículo escolar.

O importante é estimular o exercício do debate, da articulação necessária para a aprovação de uma deter-
minada proposta, além de promover uma refl exão sobre as habilidades que deve ter um legislador. 

O objetivo pedagógico do jogo

Voto Sim foi criado para preparar os estudantes para o que experimentarão em Brasília - que é, em certa 
medida, o que acontece nas casas legislativas.

Como representantes de segmentos diversos da população, é normal que os parlamentares discordem e 
que haja confl itos de interesses. O mesmo vai acontecer entre os estudantes das diferentes coligações - e 
não há nenhum problema nisso. A discordância é natural e desejável, desde que ocorra de forma respeitosa. 

Por outro lado, para que as Casas cumpram o seu papel de legislar e de democraticamente tomar decisões 
que benefi ciem a população em geral, é preciso que os parlamentares entrem em consenso por um bem 
maior. É também o que se espera dos participantes do jogo - a compreensão de que precisam entrar em 
acordo para que todos saiam ganhando.

Pensando nisso, as mecânicas do jogo foram projetadas para estimular confl itos saudáveis na primeira me-
tade da partida e estimular a cooperação na segunda.

O que fazer se...

- Os jogadores decidirem cooperar desde o início da partida: estimular o confl ito saudável entre as coliga-
ções, apontando o poder que cada uma tem de favorecer seus interesses em detrimento dos outros. Isso 
porque esta é uma situação indesejável por deixar o jogo excessivamente fácil, e também por ser irreal, já 
que os parlamentares de verdade difi cilmente concordam integralmente.

- Os jogadores continuarem muito competitivos após a metade da partida: chamar a atenção para o 
orçamento, para a necessidade de apoiar uma coligação com menos projetos aprovados. Do contrário, 
todos sairão perdendo.

A aprendizagem com o jogo se concretiza quando os participantes conseguem superar confl itos e cooperar 
para um “bem maior”. O que se quer promover são refl exões e debates que permitam compreender a im-
portância do respeito à opinião divergente e do trabalho em prol do bem comum. 

O condutor pode modifi car as regras aqui propostas ou improvisá-las durante as partidas, sempre que jul-
gar conveniente para garantir a aprendizagem durante o jogo. 

A organização da votação
O objetivo do jogo não é simular realisticamente os ritos de votações usados pelo Congresso Nacional. Por 
esse motivo, sugerimos que o condutor adote o seguinte procedimento de votação, criado com o objetivo 
de ser claro e mais facilmente compreendido:

•  Antes de começar a votação, o condutor deve deixar bem claro em que projeto os jogadores está 
votando, repetindo, tantas vezes quanto for preciso, o conteúdo do projeto de lei.

•  O condutor deve anunciar, de maneira extremamente clara, o início da votação.
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•  Os jogadores que concordarem com o projeto de lei devem ser orientados a levantar a mão e perma-
necer com ela levantada enquanto o condutor realiza a contagem de votos.

•  Jogadores que não concordarem com o projeto de lei devem ser orientados a permanecer de 
braços abaixados.

•  Se houver qualquer tipo de problema durante a contagem dos votos, é recomendável que o condutor 
refaça a votação.

•  Durante a votação dos projetos, pode ser que alguns jogadores mudem seus votos ao observar 
os votos dos colegas. A princípio, não há problema nisso, o condutor pode ignorar a mudança, a 
não ser que algum fator indesejado esteja alterando o voto do jogador, como a pressão agressiva 
de outros jogadores. 

É natural que alguns jogadores, antes do início da votação de um projeto de lei, fi quem ansiosos e acabem 
antecipando seus votos. O condutor deve tomar cuidado para deixar o início da votação sufi cientemente 
claro, evitando que isso aconteça.

A explicação das regras
Como se trata de um jogo com objetivos educativos, recomenda-se que as regras do jogo sejam explicadas 
ao menos duas vezes antes do início da partida. É muito importante que os jogadores saibam o que se es-
pera deles, que tipo de experiência está em questão. 

Se, após múltiplas explicações, alguns jogadores ainda não tiverem entendido, é interessante que, mesmo 
assim, a partida comece. O jogo é relativamente simples e os jogadores podem compreender melhor as 
regras enquanto jogam.

A visibilidade das cartas e o tempo de leitura
O condutor deve organizar os baralhos em locais de fácil acesso para os participantes. Também é importante 
que seja feita uma programação de tempo de jogo de modo que todos possam ler as cartas e compreender o 
que elas propõem. Isso facilita a compreensão do que se está vivendo durante as partidas.

O tempo de articulação
Em diversos momentos durante a partida, os jogadores desejarão conversar uns com os outros. Essa articu-
lação é essencial para a dinâmica do jogo e deve ser estimulada.

Para ajudar a organizar a partida e evitar “confusão”, o condutor deve prever alguns momentos, de preferên-
cia entre 1 e 2 minutos, para que os jogadores possam se levantar, andar pela sala e conversar livremente.

Os momentos mais indicados para se conceder um tempo de articulação são durante a fase de Defi ni-
ção de Pauta, antes do Presidente tomar a decisão de qual projeto será descartado, e durante a fase de 
Votação dos Projetos.

O jogo pode ser barulhento 
O debate é uma das mecânicas essenciais do jogo. Em diversos momentos da partida, os jogadores serão 
incentivados a discutir ideias uns com os outros, e isso pode fi car barulhento. Assim, recomenda-se que 
Voto Sim seja jogado em um ambiente que permita conversas mais acaloradas, sem que isso represente 
um incômodo a outras classes. 

Abstração nos projetos de lei
Como dito anteriormente, as cartas que representam os projetos de lei não foram feitas sobre projetos reais. 
Por isso, caso os jogadores e/ou o condutor achem que algumas propostas não são tão pertinentes quanto 
poderiam ser, ou que têm custos incompatíveis com o que propõem, elas podem ser excluídas da rodada. Se 
houver interesse, elas podem ser reescritas para usos futuros. Caso isso aconteça, compartilhe conosco!

Agora, mãos à obra!


