




























Olá, internauta, tudo certo?

Nós,  professores  de  Cidadania  Digital  do  Colégio  Dante  Alighieri,

criamos,  tendo  como  referência  um  popular  jogo  de  cartas,  o

“Cittadino” (cidadão, em italiano), destinado a gerar reflexões acerca

de nossas atitudes e posturas enquanto cidadãos no mundo digital. 

No  Cittadino,  listamos  diferentes  situações  (on-line  e  off-line)

relacionadas  ao  tema,  além  de  algumas  sugestões  de  regras.

Pensamos o jogo da seguinte forma:

1. Cada partida com no mínimo três jogadores,  onde cada

participante deverá receber 6 cartas; 

2. Cada jogador descartará uma carta por rodada, devendo

comprar do monte quando não possuir na mão nenhuma

carta da mesma cor  ou número da que se encontra na

mesa;

3. Ao  se  ver  com  apenas  uma  carta,  o  jogador  deverá

anunciar em voz alta “Dino", antes que o próximo jogador

descarte; 

4. Caso esqueça de anunciar em voz alta “Dino", os outros

participantes  do  jogo  poderão  avisá-lo  de  que  precisa

comprar mais duas cartas;



5. O  vencedor  será  aquele  que  acabar  primeiro  com  as

cartas recebidas ou aquele que tiver menos cartas ao final

do tempo combinado. 

Estas são as nossas sugestões. Mas nada impede que você imprima

as  cartas  (frente  e  verso),  reúna  a  sua  turma,  leia  as  situações

descritas e crie suas próprias regras.

O layout do Cittadino foi desenvolvido pela Luiza Ribeiro. A Verônica

Cannatá,  que é coordenadora de Tecnologia Educacional  do nosso

Colégio, achou bem legal o jogo e sugeriu que ele fosse colocado sob

a licença  CC-BY-NC 4.0 Internacional, o que permite que ele seja

compartilhado para muitas pessoas. Isso quer dizer que agora você

tem o direito de compartilhar, copiar e redistribuir em qualquer suporte

ou formato e, ainda, adaptar, remixar, transformar e criar a partir dele

um outro jogo. Sua criatividade é o limite, mas fique ligado: jogo legal

é jogo seguro!

Um bom jogo pra você!

Adriano Leonel, Barbara Endo e Celise Correia 


