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O jogo 
Você foi ENCARREGADO de proteger dados 

pessoais na empresa em que você trabalha. 

Ganhar? É possível, mas o mais importante 

é aprender se divertindo. 

 

Montagem do jogo 
Imprima o tabuleiro, consiga um dado e um 

marcador diferente para cada jogador (pode 

ser um botão, tampinha ou outro objeto 

pequeno). 

 

Modo de jogar 
O jogador que tirar o maior número no dado 

será o primeiro a jogar. O próximo a jogar 

será o jogador à sua esquerda. 

O primeiro jogador lança o dado novamente 

e anda com seu marcador, casa a casa, de 

acordo com o número sorteado. 

Caso o marcador caia numa casa com uma 

ação descrita, o jogador deve realizar a 

ação. 

Se o jogador cair numa casa que indica 

“perdeu a vez”,  deve ficar sem jogar o dado 

na rodada seguinte.  

Dois jogadores ou mais podem ocupar a 

mesma casa simultaneamente. 

Os participantes podem decidir que a 

chegada ao ponto final só pode ser obtida 

por um número exato nos dados. Se o 

jogador tirar mais do que o necessário, ele 

vai até o fim e volta, tendo que aguardar 

sua próxima jogada. 

 

 

Vencendo o jogo 
Ganha o jogador que chegar ao fim do 

tabuleiro primeiro.  

 

Você sabia? 
Os casos do jogo são inspirados em boas 

práticas de proteção de dados e na Lei Geral 

de Proteção de Dados Pessoais - LGPD, que 

é a nova lei brasileira que dispõe sobre o 

tratamento de dados pessoais e que visa 

proteger os direitos fundamentais de 

liberdade e de privacidade e o livre 

desenvolvimento da personalidade das 

pessoas. Alguns cenários do jogo também 

foram inspirados em cases que resultaram 

em investigações e/ou penalidades de 

autoridades pelo mundo.  

 

O que é o LGPD Acadêmico? 

Iniciativa sem fins lucrativos, realizada por 

um  grupo  composto por voluntários do 

Brasil inteiro, apaixonados pelo mundo da 

privacidade e com objetivo comum: aprender 

e compartilhar. 

 

Os jogos LGPD foram desenvolvidos como 

uma forma de conscientizar e facilitar a 

assimilação de conceitos da LGPD de forma 

divertida. Aprenda e conscientize brincando!  

 

 

 


