
Projecto “Pais e Amigos de Estrelas de Luz”. 

 
Jogo dos Sóis:  
 
A ideia deste jogo, surge vinda da explicação de uma acção efectuada, por uma mãe de 
“Estrelas de Luz”, durante o 1º Encontro de Pais de Crianças com Dislexia, promovido 
pela Clínica Dasein, a mãe em causa vai de certo compreender esta nossa divulgação e 
não vai levar a mal a adaptação da sua ideia. 
 
Ideia adaptada: 
 
Substituir as caras tristes, serias e alegres, inicialmente usadas pela mãe que explicou 
este jogo, de interactividade com as suas “Estrelas de Luz”, e substitui-las por símbolos 
deste projecto, nuvens de chuva, nuvens brancas e um Sol (a maior “Estrela de Luz” do 
nosso sistema planetário).   
 
Regras do jogo: 
 
5 dias da semana, cada dia com 3 itens de avaliação (escola, família, amigos). 
Por cada item, a ou as “Estrelas de Luz” recebem um símbolo que irá corresponder ao 
seu desempenho nas actividades escolares, no seu relacionamento com a família e a sua 
interacção com o meio social que o envolve (amigos).   
 
No fim da semana (6ª feira) soma-se a quantidade de símbolos obtidos e consoante a 
maioria de símbolos atingidos, as “Estrelas de Luz” terão um prémio bom, razoável e ou 
menor, não nos podemos esquecer que a conquista de objectivos é não só das “Estrelas 
de Luz” como também de todos os que os rodeiam. 
 
Se por exemplo os resultados forem maioritariamente nuvens de chuva, se calhar, o 
prémio deverá de ser uma reunião de família, onde se irá avaliar e quantificar o que de 
menos positivo ocorreu durante a semana e o que se pode fazer para melhorar 
resultados, nas semanas seguintes.  
 
Como dissemos este é um jogo que cremos ser de grande utilidade e com uma grande 
capacidade de envolver todas as nossas “Estrelas de Luz” na partilha de 
responsabilidades e na conquista de vitórias.  
 
Nota: Criem as vossas nuvens de chuva, nuvens brancas e Sóis, criem em grupo pais, 
"Estrelas de Luz", amigos, enfim usem mais esta tarefa como mais um momento de 
partilha e interactividade social. 
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