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Por estarmos em um contexto de incertezas, devido a Covid-19, e com a necessidade de per-
manecer em casa, propomos esse jogo visando oferecer uma dinâmica lúdica/ educativa 
para amenizar os efeitos de um isolamento social. 

Neste semestre, em 21 de Abril de 2020, será o aniversário de 60 anos de Brasília, uma das 
cidades mais estudadas no mundo em relação à arquitetura e planejamento urbano. A capital 
do Brasil se configura atualmente como a terceira maior cidade do país, compreendendo 33 
regiões administrativas, como Taguatinga, Samambaia, Gama, Ceilândia e muitas outras. 
Esse jogo de tabuleiro faz um recorte, em especial, sobre o projeto inicial da capital de Lúcio 
Costa e Oscar Niemeyer: o Plano Piloto. 

Esperamos que vocês se divirtam muito e aprendam com as perguntas! 

Bom jogo!

PÉ NO PLANO:

O JOGO  PÉ NO PLANO É 
COMPOSTO POR:

um tabuleiro (com o traçado do Plano 
Piloto)
4 pinos (pézinhos)
106 cartas com perguntas

Estão aqui as regras do Pé no Plano:
- A dinâmica consiste em um jogo de 
perguntas e respostas de 2 até 4 joga-
dores.
- Os jogadores iniciam a partida em 
cada ponta das Asas (dois de cada 
lado, caso sejam 4 jogadores)
- A medida que a pessoa vai acertando 
a resposta, pode andar uma casinha 
do tabuleiro por vez.
- Ganha o jogo quem conseguir andar 
12 casinhas até chegar no fim (Rodovi-
ária do Plano Piloto) primeiro!

REGRAS DO JOGO:

Se você preferir jogar apenas com uma 
outra pessoa (dois jogadores), pode 
tentar esse formato: inicie na Asa Sul e 
ponha como  FIM do jogo a ponta final da 
Asa Norte. Sinta-se livre! Depois fala pra 
gente qual maneira você gostou mais de 
usar o nosso tabuleiro :)

REDES SOCIAS:

QR CODE PARA AS REDES 
SOCIAS:

DICA DO PÉ:

penaestrada.fau

penaestrada.fau@gmail.com

penaestrada.fau

Site: penaestradafaunb.wixsite.com/penaestrada 



Brasília é uma das cidades 
com maior índice de poluição 
sonora gerada pela buzina. 

Verdadeiro 

No relatório do plano piloto a 
área das 700 estava prevista 

como: 

Habitação 
Geminada Parque 

Comércio 

O desenho das vias nas 
superquadras segue a/o: 

Desenho dos 
blocos  Vegetação 

Pedestre 

Opa! Você foi visitar o 
Congresso mas estava 
de short curtinho e 
chinela! Fique uma 
rodada sem jogar para ir 
trocar de roupa. 

Oba!!! A família veio de 
longe te visitar. Não faça 
descaso e mostre a 
cidade para eles. De 
presente você ganha 
uma rodada sem jogar 
para aproveitar o dia em 
família. 

A capacidade do Cine Brasília, no 
projeto, era de 1200 assentos. 

Falso 

O lago Paranoá é artificial. 

Falso 

Qual o ano de inauguração da 
Catedral? 

1972 

1974 1975 

Opa! Durante seu 
passeio de carro, um 
pedestre deu sinal de 
vida para atravessar a 
faixa. Para garantir que 
a pessoa atravessou 
com segurança, fique 
uma rodada sem jogar. 

Opa! O Conjunto 
Nacional está com 
promoção de natal em 
todas as lojas! Fique 
uma rodada sem jogar 
comprando 
presentinhos para a 
família. 

Em quantos dias o Catetinho foi 
construído? 

15 Dias 

20 Dias 1 Mês 

Atualmente o Cine Brasília 
comporta um total de 607 

assentos. 

Falso 



Qual o ano da inauguração de 
Brasília? 

1959 

1961 1962 

Quando Brasília foi inaugurada, 
quem era o presidente? 

Lula Jânio  
Quadros 

Getúlio  
Vargas 

O projeto inicial da rodoviária 
possuía caráter popular, assim 

como é hoje em dia. 

Verdadeiro 

A Capital Federal do Brasil recebeu 
o título de Patrimônio Cultural da 
Humanidade pela UNESCO em 

7/12/1987. 

Falso 

 Sua Brasília amarela 
ficou no prego! Vá até a 
oficina mais próxima e 
fique uma rodada sem 
jogar. 

É temporada de floração 
dos Ipês! Admire sua 
beleza e fique uma 
rodada sem jogar. 

 

Opa! Tirou várias fotos 
do céu de Brasília e 
agora tem que escolher 
uma para postar! Fique 
uma rodada sem jogar 
editando as fotos. 

Opa! Você ficou 
loucona/loucão em uma 
festa no Sub Dulcina!! 
Passe uma rodada de 
ressaca sem jogar! 
 

Compõem a praça dos três 
poderes: Palácio do Planalto, 
Supremo Tribunal Federal e ... 

Biblioteca 
Nacional Torre de TV 

Museu  
Nacional 

A Torre de TV de Brasília 
inaugurada em 1967 tem quantos 

metros de altura? 

80m 

1000m 1005m 

Brasília possui a segunda maior 
área tombada em todo o mundo 

Verdadeiro 

A maior bandeira do mundo está 
em Brasília 

Falso 



Ano de construção
    do Catetinho? 

Precisa pagar para entrar 
no Museu do Catetinho? 

Para visitar o congresso é 
imprescindível o uso do traje
             esporte fino

1956 1960

1962 1959

Tijolos Madeira 

Concreto Aço

Qual é o material principal utilizado 
     na construção do Catetinho? 

Asa Sul ParkWay

Guará Taguatinga

             Onde localiza-se o 
           Museu do Catetinho?

Lago norte Ceilândia

        Eixo 
Monumental Taguatinga

             Onde localiza-se o 
                  Memorial JK?

VERDADEIRO

FALSO

VERDADEIRO

FALSO

As cúpulas do Congresso 
 Nacional tem o mesmo 
             tamanho?

VERDADEIRO

FALSO

A ponte Jk e o Lago Paranoá 
foram construídos no ano de 
                    2002 

VERDADEIRO

FALSO

Opa! Chegou atra-
sado na Rodô e a fila 
do 110 tá ENORME! 
Fique uma rodada 

sem jogar.

Opa! Passou pela 
esplanada e tava 
tendo protesto 
contra o governo! 
Fique uma rodada 
presa no trânsito.

Hoje é o seu dia de 
sorte! Domingo é dia 
de churrasco com a 
sogra. Chame um 
jogador para acom-
panhar você nesse 
dia ensolarado e 
avancem uma casa. 

Opa! Fila do Calaf 
ENORME! Não fure a 
fila e fique uma 

rodada sem jogar!



Esplanada
   Setor 
Hoteleiro 
      

        Asa norte Setor Cultural
         Sul

             Onde localiza-se o 
           Espaço Lucio Costa?

Cruzeiro

Esplanada Setor Cultural
         Sul

Setor Cultural
       Norte

                 Onde localiza-se o 
Museu Nacional Honestino Guimarães?

Esplanada
      Eixo
Monumental
      

      Eixo
Monumental
      

      Lago Sul       Noroeste

             Onde localiza-se o 
             Panteão da Pátria?

Gama

       Sudoeste      Asa Sul

             Onde localiza-se o 
    Memorial dos Povos Indígenas?

A ponte  das Garças possui esse 
nome por conta da quantidade de
   pássaros que pousavam nas
                    estruturas

VERDADEIRO

FALSO

O Parque da Cidade é maior que 
o Central Park, em Nova York.

VERDADEIRO

FALSO

As vias no plano piloto seguem o 
   princípio de separação entre
          pedestre e automóvel

VERDADEIRO

FALSO

     A passagem subterrânea da 
   catedral não possui iluminação 
                por falta de verba

VERDADEIRO

FALSO

Está chovendo muito 
forte! As tesourinhas 
estão alagadas e o 
trânsito parado. 
Fique uma rodada 

sem jogar

Olha a agulhinha: 
avance uma casa! 

O trânsito está fluin-
do bem no Eixão: 
avance uma casa!

Errou a saída da 
tesourinha! Volte 2 

casas



      
      

GuaráTaguatinga

 Samambaia     Esplanada

  Portinari

Francisco 
  Galeno

 Athos  
Bulcão

 Alfredo Volpi

  das Garças do Bragueto

Marielle Franco

               Onde localiza-se o 
Museu Vivo da Memória Candanga?

Os afrescos originais da Igrejinha
     (Nossa Senhora de Fátima) 
     foram feitos por qual artista?

Qual foi a primeira ponte a ser 
        construída em Brasília? 

Quais são os 2 principais 
reservatórios de água do DF? 

  A topografia foi um importante
 fator para a criação do desenho
                   do plano piloto

VERDADEIRO

FALSO

Brasília possui vereadores e
                prefeitos.

VERDADEIRO

FALSO

 Quando Fernando Collor de Mello
  foi presidente a capital do Brasil
                    já era Brasília

VERDADEIRO

FALSO

     Brasília é uma cidade
               planejada

VERDADEIRO

FALSO

 JK

Três Marias e 
Capivara

Santa Maria e 
Rio Descoberto

Olhos d’água e 
Rio Descoberto

Santa Maria e 
Três marias

Tá rolando Festival 
de cinema no Cine 
Brasília! Fique uma 
rodada sem jogar e 
aproveite os filmes!

Você parou pra 
comer uma Pizza da 
Dom Bosco. Fique 
uma rodada sem 

jogar!

Olha o pardal!! Infe-
lizmente, você 
estava em alta velo-
cidade. Volte uma 

casa.

Opa! Você tentou 
cantar Faroeste 
Caboclo e se perdeu 
antes dos 10 minutos 
de música! Fique 
uma rodada sem 
jogar aprendendo a 

letra!



  

    

VERDADEIRO

FALSO

VERDADEIRO

FALSO

VERDADEIRO

FALSO

VERDADEIRO

FALSO

VERDADEIRO

FALSO

Os vitrais da Cadetral também 
são de autoria do arquiteto 

Oscar Niemeyer.

Qual arquiteto projetou o Memo-
rial Darcy Ribeiro, também conhe

cido como beijódromo? 

Oscar 
Niemeyer  Lelé

Paulo Mendes 
da Rocha Lúcio Costa

Qual dessas opções não 
fazem parte da paleta de 

cores dos Ipês de Brasília?

Roxo Branco

Amarelo Vermelho

 De quem é o projeto do jardim 
do Palácio do Jaburu?

Juscelino 
Kubitschek

Burle 
Marx

 Athos 
Bulcão

Lúcio 
Costa

Durante a ditadura militar, 
Brasília já era a capital fede

ral do país.

A UNB possui quatro campus: 
Darcy Ribeiro, Planaltina, 

gama e

Ceilândia

Taguatinga

Samambaia

São apenas 
três campus

Qual nome da residência 
oficial do  vice-presidente do 

país? 

Lar doce lar Palácio do 
Jaburu

Palácio do 
planalto

Casa do Vice

 A quantidade de aço usada na 
construção da ponte JK foi duas 
vezes maior que a utilizada na  

Torre Eiffel.

É comum, entre os brasilien
ses, chamar Brasília de:

Garça Gigante

OvoCapitalzinha

Brasília se localiza em qual 
estado?

Goiás Distrito 
Federal

Tocantins 
Minas 
Gerais

Renato Russo nasceu em 
Brasília.

(Falso, clima característico de 
Brasília é do cerrado.)

Brasília é famosa por ter 
um clima característico da 

caatinga.



 

    

Qual o bioma de Brasília?

Caatinga Mata 
Atlântica

Cerrado Floresta 
Amazônica

Opa! Foi na Batalha de 
Rap da Escada da UnB, 
mas ficou só olhando! 
Fique uma rodada sem 
jogar treinando as rimas 

pra próxima!

No RU da UnB do Campus 
Darcy, diariamente, atende 
uma demanda de 5000 alunos 

no horário do almoço. 

VERDADEIRO

FALSO 
(São 6000 alunos)

Quais são as "linhas" do 
sistema de metrô do Distrito 

Federal?

Azul e laranja Verde e 
rosa

 Verde e 
laranja

Laranja e 
rosa

Opa! Esqueceu que o 
preço do RU da UnB 
aumentou para R$5,20 
e levou só os famosos 
R$2,50 para o almoço! 
Fique essa rodada sem 
jogar para voltar para 

casa e comer.

O projeto pedagógico da UnB foi 
idealizado pelo antropólogo Darcy 
Ribeiro e pelo educador Anísio 

Teixeira e Olavo de Carvalho.

VERDADEIRO

FALSO

O que significa o W de W3? 

Wi-fi Wesley 
Safadão

Way (caminho 
em inglês)

West (Oeste 
em inglês)

A primeira turma de ingressantes, 
em 1962, tinha aulas nos prédios 

da Esplanada dos Ministérios.

VERDADEIRO

FALSO

Opa! Você saiu de casa de 
regata e short, mas come-
çou a chover. Fique uma 
rodada sem jogar e vá em 
casa buscar um casaco e 

um guarda-chuva.

Com o golpe militar de 1964, o 
programa educativo da UnB foi 

seriamente comprometido. 

VERDADEIRO

FALSO

Opa! Saiu para visitar o 
Museu da República e esque-
ceu que era segunda-feira e o 
museu está fechado! Fique 
uma rodada sem jogar para 

lembrar disso na próxima!

Qual alternativa dessas 
alternativas é considerada 

como “quadra modelo”:

107 Sul 108 Sul

307 Sul 308 Sul



O artista Athos Bulcão nasceu 
em Brasília, onde estão localiza-

das suas principais obras. 

Já ocorreu campeonato de vôlei 
no Teatro Nacional. 

Nos primeiros anos da cidade as 
ruas tinham nomes das pessoas 
importantes da construção de Brasí-
lia, depois as siglas foram adotadas.

  

VERDADEIRO

FALSO

VERDADEIRO

FALSO

VERDADEIRO

FALSO

VERDADEIRO

FALSO

    

VERDADEIRO

FALSO

VERDADEIRO

FALSO

De quem é o projeto da Torre de 
TV de Brasília inaugurada em 

1967?

Álvaro Siza

Luísa Sonza Athos Bulcão

O Parque da Cidade é o maior 
parque urbano do mundo.

Qual nome do engenheiro que fez 
os cálculos estruturais da 

Catedral?

Bob o 
construtor

Francisco 
Prestes Maia Lucio Costa

O projeto da ponte JK é mais um 
projeto do Oscar Niemeyer.

Opa! Saiu de casa e 
percebeu que esqueceu 
seu Passe Livre! Volte 
uma casa para ir buscar           
ele! 

Lucio Costa

Joaquim 
Cardoso

Palácio da 
Alvorada

Qual nome da residência oficial do 
presidente do país?

Catedral Palácio 
Central

Palácio do 
Jaburu

A asa norte e a asa sul foram 
construídas simultaneamente.

Poxa! Esqueceu os óculos 
em casa e acabou pegando
o ônibus errado. Volte uma 
casa.

(sempre foram utilizados siglas e 
números para a nomeação.)(Ele é do Rio de Janeiro.)

FALSO
(São 1.000 acima.)

(nos primeiros anos o espaço vazio da 
pirâmide serviu para diversas funções.)

Brasília é cerca de 10.000 metros 
acima do nível do mar.

VERDADEIRO



  

VERDADEIRO

FALSO

VERDADEIRO

FALSO

Qual o significado da sigla 
SQN?

Super quadrado 
norte

Superqua-
dra norte

Super quilome-
tragem norte

Sexto quintal 
nacional 

Às terças-feiras tanto o Museu da 
República como o CCBB (Centro 
Cultural do Banco do Brasil) estão 
fechados.

VERDADEIRO

FALSO

Qual era o nome da cidade 
submersa do lago paranoá?

A maior bandeira hasteada 
do mundo está em Brasília.

O maior Parque Urbano da 
América Latina localiza-se 

em Brasília.

Vila Planalto

Vila do IAPI

Vila 
Amaury

Vila Sarah 
Kubitschek 

Uma das livrarias mais famosas 
de Brasília fica no Ceubinho, 

Livraria do Chiquinho.

Brasília foi a primeira capital do 
Brasil.

Brasília é conhecida por não ter 
esquinas.

VERDADEIRO

FALSO

VERDADEIRO

FALSO

VERDADEIRO

FALSO

VERDADEIRO

FALSO

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

PEÕES:

A torre de tv foi inaugurada 
incompleta.

(A primeira capital foi Salvador 
em 1763.)

(a bandeira localiza-se na 
Praça dos 3 poderes)

(o Parque da Cidade de Brasília é 
um dos maiores do mundo.)

C= colar


