


Será que você conhece bem as pessoas com as quais convive? 

Às vezes a gente descobre que têm algumas preferências ou interesses dos outros 
sobre os quais a gente não tem a menor ideia! E isso pode valer até para as pessoas 
mais próximas! Filhas e filhos, mãe, pai, irmãs e irmãos, melhores amigas e 
amigos. O que será que você sabe ou não sabe sobre suas pessoas queridas? Esse 
jogo é uma maneira de dar boas risadas, descobrir informações curiosas ou 
importantes para quem você quer bem. Pode ser também uma forma de quebrar o 
gelo entre pessoas que não se conhecem bem, ou ser usado em dinâmicas em 
encontros de trabalho ou formativos.

Temos três opções de fichas já preenchidas e um modelo que você pode imprimir e 
completar com as perguntas que quiser. Imprima as fichas do jogo em papel 
Chamequinho 120g.
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Meu esporte ou jogo de
tabuleiro favorito:

Se eu só pudesse comer
uma fruta para o resto
da vida, qual seria:

Em um delicioso café da
manhã na cama, o que 
você levaria pra mim:

Qual cidade do Brasil
eu gostaria de morar,
e qual eu visitaria:

Qual é o meu meme
favorito:

Qual o dia da semana e
a hora do dia que eu
mais gosto:

Algo que gostaria
de estudar:

Banda, grupo, cantor
ou cantora preferida:

Prefiro mar ou rio:

Meu livro e filme
preferidos:

Uma habilidade artística
que gostaria de ter:

O programa preferido
para um domingo
de manhã:

Minha comida favorita:

A viagem que mais
amei fazer:

Um medo que tenho:

Com o que eu sonhava
trabalhar quando
era criança:

Do que tenho alergia:

Um lugar que quero
conhecer:
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