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O JOGO DO CLOZE 



 

 

 

Aos professores e professoras que forem aplicar este jogo em suas escolas, recomenda-

se que leiam este manual antes de jogá-lo com os alunos. 

 

 

JOGO DO CLOZE 

Jogo para 2 a 4 pessoas, com idades a partir dos 10 até os 13/14 anos que mistura 

leitura, habilidades de automonitoramento (metacognitivas) e um pouco de sorte. O jogo 

incentiva os participantes a ativarem seus conhecimentos prévios de mundo, assim como seu 

raciocínio, em busca da monitoramento de sua própria leitura, através de exercícios (cartas 

com sentenças) da Técnica do Cloze. 

O Tabuleiro apresenta 52 casas, de 4 cores distintas (17 verdes, 17 azuis, 8 vermelhas 

e 8 amarelas), sendo duas delas as de início e fim.  

O nome do jogo advém da Técnica do Cloze, desenvolvida por Taylor (1953), que 

consiste consiste em omitir algumas lacunas em determinado texto, tendo o leitor a tarefa de 

preenchê-las com uma palavra que se encaixe no contexto de forma apropriada, levando-se 

em conta a semântica e/ou a gramática.  

Jogue, leia e melhore seu nível de leitura!  

 

 

1 tabuleiro, 1 dado, 4 peões (azul, verde, amarelo e vermelho), 185 cartas (72 azuis, 72 

verdes, 33 vermelhas, 8 cartas-coringa amarelas), 1 tabela de pontuação (para fotocópia) e 1 

manual de instrução.  

 

 

 

 

O objetivo do jogo pontuar o máximo que puder, para que seu índice de leitura seja 

superior ao dos adversários, após chegar ao final do tabuleiro.  

 

 

 Distribuir 1 peão de cada cor para cada jogador, até o máximo de 4 jogadores. 

DICAS AOS ADULTOS 

APRESENTAÇÃO 

COMPONENTES 

COMO JOGAR 

OBJETIVO 

PREPARANDO O JOGO 



 

 Cada jogador deve colocar seus peões no ponto localizado como “início” no 

tabuleiro. 

 As 4 cores de cartas devem ser separadas de forma que cada cor fique em sua 

própria pilha. Certifique-se de embaralhar todas as cartas antes de colocá-las 

em suas respectivas pilhas. Todas as cartas devem estar viradas com a “face” 

(as frases) para baixo, de forma que ninguém veja o que está escrito nelas até o 

momento apropriado. As cartas também podem ficar com o professor, se assim 

quiser. 

 Distribuir 1 tabela de pontuação para cada jogador e providenciar ao menos 1 

caneta para anotações.  

 

 

Para começar, cada jogador joga o dado. O maior número, começa o jogo. Em caso de 

empate, os jogadores devem lançar os dados mais vezes até que ocorra o desempate.  

 

 

a) Cada jogador, de acordo com a ordem de cada um sorteada antes do começo da partida, 

joga o dado e anda o número de casas correspondente.  

b) Após parar na casa apropriada, o jogador irá tirar uma carta corresponde à cor da casa em 

que parou.  

c) O jogador realizará a leitura da frase contida na carta em voz alta e completará tal frase 

com a palavra que completa a lacuna. O jogador terá até 30 segundos para dar a resposta. 

d) Caso a carta seja a carta-coringa, o jogador a lerá e executará a ação descrita nela. 

e) Após lida a frase, o professor dirá se é aceitável ou inaceitável. O professor poderá 

consultar o gabarito como auxílio. Esta carta será colocada de lado, pois não poderá mais ser 

usada nesta partida   

f) O jogador, em sua tabela de pontuação, anotará quantos pontos vale aquela carta e se ele 

conquistou esses pontos. Cartas azuis valem 1 ponto; verdes, 2 pontos; vermelhas, 3 pontos.  

 

Veja um modelo a seguir: 

CLOZE 
Rodada 

1 

Rodada 

2 

Rodada 

3 

Rodada 

4 

Rodada 

5 

Rodada 

6 

Rodada 

7 

Rodada 

8 

Rodada 

9 

Pontos 1 (carta 2 (carta        

COMEÇANDO 

DESENVOLVIMENTO 



 

possíveis azul) verde) 

Pontos 

Alcançados 

1 

(acertou) 

0 

(errou) 

       

          

g) Após anotados os pontos, a vez passa para o próximo jogador.  

 

 

Após todos os jogadores chegarem ao final, calcula-se o percentual de acerto que cada um 

teve. Os resultados dos índices de compreensão leitora seguirão a Escala de Bormuth (1968): 

 

Níveis de Compreensão 

Nível de Frustração (até 44% de acerto) 

Nível Instrucional (entre 44,1% e 57% de acerto) 

Nível de Independência (acima de  57% de acerto) 

 

 

Será considerado o vencedor aquele que atingiu o melhor nível de compreensão leitora. Para 

promover mais diversão, o professor poderá, também, criar uma categoria na qual o jogador 

que chegar primeiro, ganha uma menção honrosa pela velocidade (sorte).   

 

 

Os gabaritos abaixo não têm a intenção de exaurir todas as possibilidades possíveis. Há, como 

dito antes, um critério de sinonímia que deve ser levado em conta, assim como os contextos 

semântico e gramatical. Durante a aplicação do jogo, incluímos os alunos nos debates sobre 

quais respostas se encaixam nas lacunas das frases, então as possibilidades abaixo foram as 

mais recorrentes elencadas por todos nós. Ainda assim, o professor deve sempre considerar 

outras respostas que por ventura apareçam no momento do jogo. 

 

 

Cartas azuis: 

Cartão 1: [o, um, aquele (+ outros 

pronomes demonstrativos que façam 

sentido)] 

Cartão 2: (uma)  

Cartão 3: (os, uns, alguns, dois, três etc) 

Cartão 4: [o, aquele (+ outros pronomes 

demonstrativos que façam sentido)] 

FIM DE JOGO 

GABARITO 



 

Cartão 5: [a, uma, aquela (+ outros 

pronomes demonstrativos que façam 

sentido)]  

Cartão 6: [as, umas, aquelas, minhas (+ 

outros pronomes 

demonstrativos/possessivos que façam 

sentido)]   

Cartão 7: [o, aquele (+ outros pronomes 

demonstrativos que façam sentido)]  

Cartão 8: [a, aquela (+ outros pronomes 

demonstrativos que façam sentido)]   

Cartão 9: [as, minhas, suas (+ outros 

pronomes possessivos que façam 

sentido)] 

Cartão 10: [os, aqueles (+ outros 

pronomes demonstrativos que façam 

sentido)]  

Cartão 11 : (um) 

Cartão 12: (um) 

Cartão 13 : [os, seus, suas (+ outros 

pronomes demonstrativos/possessivos 

que façam sentido)]  

Cartão 14: [umas, algumas, duas + 

(outros numerais, pronomes indefinidos, 

etc que façam sentido)] 

Cartão 15: [a, aquela, sua + (outros 

pronomes indefinidos, possessivos etc 

que façam sentido)] 

Cartão 16: (um) 

Cartão 17: (a, pela)  

Cartão 18: (as, aquelas + (outros 

pronomes indefinidos, possessivos etc 

que façam sentido)] 

Cartão 19: [os, aqueles (+ outros 

pronomes demonstrativos que façam 

sentido)] 

Cartão 20: (o) 

Cartão 21: [os, aqueles (+ outros 

pronomes demonstrativos que façam 

sentido)]  

Cartão 22: [o, um, aquele (+ outros 

pronomes demonstrativos que façam 

sentido)]  

Cartão 23: [as, estas, suas, duas (+ 

outros pronomes demonstrativos, 

possessivos e numerais que façam 

sentido)] 

Cartão 24: [uns, alguns, duas + (outros 

numerais, pronomes indefinidos, etc que 

façam sentido)] 

Cartão 25: (Eu, ontem, nunca) 

Cartão 26: (Pronomes e substantivos são 

aceitos como resposta: mim, suco, Lucas 

etc) 

Cartão 27: (comigo, conosco) 

Cartão 28: (senhor) 

Cartão 29: (minhas, suas + outros 

pronomes possessivos) 

Cartão 30: (meu, seu + outros pronomes 

possessivos) 

Cartão 31: (seu) 

Cartão 32: (aquele)   

Cartão 33: (a, essa, aquela, uma) 

Cartão 34: (isso, isto)  

Cartão 35 : (quem) 

Cartão 36: (onde)  

Cartão 37: (quantos)  



 

Cartão 38: (que)   

Cartão 39: (onde) 

Cartão 40: (quem) 

Cartão 41: (você, ele, alguém, quem + 

alguns pronomes semelhantes podem 

seru usados também)  

Cartão 42: (algo + nomes de líquidos 

também podem ser possíveis)     

Cartão 43: (ninguém) 

Cartão 44: (minha, sua, nossa + outros 

pronomes possessivos são possíveis)  

Cartão 45: (só, sozinho, contigo, cedo + 

o monitor do jogo deve julgar se outras 

opções são possíveis, pois há inúmeras 

possibilidades)  

Cartão 46: (da, dessa, desta) 

Cartão 47: (aqui, agora, ontem, hoje) 

Cartão 48: (eu) 

Cartão 49: (a, aos) 

Cartão 50: (às) 

Cartão 51: (de) 

Cartão 52: (meus, seus, nossos + outros 

pronomes possessivos são possíveis) 

Cartão 53: (na) 

Cartão 54: (no, pelo) 

Cartão 55: (num)  

Cartão 56: (em) 

Cartão 57: (por, há) 

Cartão 58: (a, uns) 

Cartão 59: (Após) 

Cartão 60: (com)     

Cartão 61: (para) 

Cartão 62: (do) 

Cartão 63: (sem) 

Cartão 64: (de) 

Cartão 65: (em) 

Cartão 66: (para) 

Cartão 67: (contra) 

Cartão 68: (das) 

Cartão 69: (do) 

Cartão 70: (aos)  

Cartão 71: (em) 

Cartão 72: (para) 

 

Cartas verdes: 

 

Cartão 1: (casa)  

Cartão 2: (livros) 

Cartão 3: (roupa, saia, camisa, blusa) 

Cartão 4: (arco-íris) 

Cartão 5: (segunda, terça, etc) 

Cartão 6: (guarda-roupa, armário)   

Cartão 7: (acetona, algodão) 

Cartão 8: (chuva)  

Cartão 9: (quilo) 

Cartão 10: (tamanho, território) 

Cartão 11: (livraria, biblioteca)  

Cartão 12: (jardinagem, direito, etc)    

Cartão 13: (mãe)  

Cartão 14: (uvas, bananas) 

Cartão 15: (planeta)  

Cartão 16: (Brasil) 

Cartão 17: (Carnaval) 

Cartão 18: (Páscoa) 

Cartão 19: (cardume, monte) 

Cartão 20: (ninhada) 

Cartão 21: (frota) 

Cartão 22: (mesa, cadeira)  



 

Cartão 23: (cão, cachorro, animal)  

Cartão 24: (paz) 

Cartão 25: (corrupção, pobreza, 

desonestidade) 

Cartão 26: (saudade, nostalgia) 

Cartão 27: (aluno, estudante, menino, 

etc) 

Cartão 28: (artista, pintor(a)) 

Cartão 29: (vítima, testemunha) 

Cartão 30: (mosca, muriçoca) 

Cartão 31: (dinamites, explosivos) 

Cartão 32: (personagem, artista, 

protagonista, vilão, etc)  

Cartão 33: (dentes) 

Cartão 34: (chute, tapa, soco, murro etc) 

Cartão 35: (colher) 

Cartão 36: (honesta, altruísta, amiga, 

etc) 

Cartão 37: (e) 

Cartão 38: (nem) 

Cartão 39: (também) 

Cartão 40: (mas, entretanto, etc)  

Cartão 41: (Porém, contudo, porém, 

mas, etc) 

Cartão 42: (Porém, entretanto, mas, etc) 

Cartão 43: (ou) 

Cartão 44: (seja) 

Cartão 45: (então) 

Cartão 46: (logo, então, portanto, etc)    

Cartão 47: (pois, porque) 

Cartão 48: (porque, pois, etc)    

Cartão 49: (que) 

Cartão 50: (se)  

Cartão 51: (pois, porque, etc) 

Cartão 52: (desde) 

Cartão 53: (tão) 

Cartão 54: (que) 

Cartão 55: (para) 

Cartão 56: (fim) 

Cartão 57: (desde, agora) 

Cartão 58: (enquanto) 

Cartão 59: (quando, se) 

Cartão 60: (se) 

Cartão 61: (conquanto) 

Cartão 62: (embora)  

Cartão 63: (desde) 

Cartão 64: (como) 

Cartão 65: (quanto, como) 

Cartão 66: (segundo, conforme) 

Cartão 67: (segundo) 

Cartão 68: (quanto) 

Cartão 69: (medida) 

Cartão 70: (ora) 

Cartão 71: (mas, porém , etc)  

Cartão 72: (e) 

 

Cartas vermelhas: 

 

Cartão 1: (acordo, como, durmo, etc) 

Cartão 2: (dormia, trabalhava, etc)   

Cartão 3: (dividi, cortei)  

Cartão 4: (estudou, descansou, etc) 

Cartão 5: (vamos, iremos, viajaremos, 

etc) 

Cartão 6: (compraria, doaria, etc) 

Cartão 7: (entregue, termine) 

Cartão 8: (trabalhasse, poupasse, etc) 

Cartão 9: (chegar, estiver, etc) 



 

Cartão 10:. (dormindo, trabalhando, etc)  

Cartão 11: (guardado, colocado, etc) 

Cartão 12: (aqui) 

Cartão 13: (amanhã)  

Cartão 14: (melhor, pior)  

Cartão 15: (certamente, claramente, etc) 

Cartão 16: (não, nunca, etc) 

Cartão 17: (talvez)  

Cartão 18: (só, somente) 

Cartão 19: (muito, bastante, pouco, etc) 

Cartão 20: (já, não, etc) 

Cartão 21: (Primeiramente) 

Cartão 22: (lentamente, devagar, 

sorrateiramente, etc) 

Cartão 23: (gostoso, delicioso, grande, 

etc) 

Cartão 24: (muito) 

Cartão 25: (lenta, devagar) 

Cartão 26: (agressivo, inquieto, arisco, 

etc) 

Cartão 27: (macio, confortável, grande, 

etc) 

Cartão 28: (divertido, interessante, 

cômico, etc) 

Cartão 29: (lindo, dourado, brilhante, 

fashion, etc) 

Cartão 30: (lindo, alto, bonito, etc) 

Cartão 31: (grande, largo, espesso, etc) 

Cartão 32: (sujas, imundas) 

Cartão 33: (velha, ruim, etc) 

8 Cartas-coringa: 

Cartão 1: Escolha um(a) jogador(a) para 

avançar 2 espaços. 

Cartão 2: Escolha um(a) jogador(a) para 

avançar 3 espaços. 

Cartão 3: Escolha um(a) jogador(a) para 

voltar 2 espaços. 

Cartão 4: Escolha um(a) jogador(a) para 

voltar 3 espaços. 

Cartão 5: Avance duas casas. 

Cartão 6: Volte duas casas. 

Cartão 7: Fique uma rodada sem jogar. 

Cartão 8: Que sorte! Você poderá usar 

esta carta para jogar duas vezes em uma 

mesma rodada. 
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APÊNDICE A – Cartas do Jogo do Cloze. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

APÊNDICE B – Tabuleiro do Jogo do Cloze. 

 

 

 

 



 

APÊNDICE C – Dado do Jogo do Cloze. 

 

Instruções: imprimir o molde do dado abaixo. Cortar o molde seguindo as linhas, com tesoura 

sem ponta. Depois, dobrar as abas e colá-las com cola escolar (isopor, etc.). O dado está 

pronto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

APÊNDICE D – Peões do Jogo do Cloze. 

 

Caso o professor não tenha acesso a pinos (peões) para um jogo de tabuleiro, sempre há a 

possibilidade de imprimi-los ou de até mesmo utilizar outros objetos fazendo as vezes dos 

peões.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APÊNDICE E – Tabela de pontuação do Jogo do Cloze. 

 

CLOZE 
Rodada 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Pontos 

possíveis 

                    

Pontos 

Alcançados 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


