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Olá, nós somos a ACELBRA, 
que surgiu como um grupo de 
pais em 1982, para trocar 
informações e se apoiar 
sobre o estilo de vida da 
pessoa celíaca. Hoje, nos 

empenhamos em publicizar o 
movimento e fazer valer os 
direitos da pessoa celíaca. 

Esse tem o objetivo de 
educar a pessoa celiáca, e 
ajudar a naturalizar as 

dificuldades do dia-a-dia.



Intruções

AJUDE PEDRO A LEVAR UMA VIDA SAUDÁVEL SEM GLÚTEN

OBJETIVO
Ser o primeiro jogador a levar o respectivo peão

até o espaço marcado “CHEGADA”.

QUEM PODE USAR
Terapeutas, educadores, estudantes nas clínicas

escolas, pais e ou responsáveis 

FAIXA ÉTARIA
 crianças de ambos os sexos, na faixa etária de

5 a 14 anos.

COMO JOGAR

 Os jogadores decidem entre si quem começará o
jogo.

O jogador lança o dado e avança o número de
casas indicado pelo dado.

Se o jogador cair na casa que represente um
alimento sem glúten o jogador avança uma casa. 

 Se o jogador cair na casa que representa não
contém glúten ele deverá responder uma carta

desafio (verde).

 Se o jogador cair na casa que representa o
Pedro ele  responder uma carta que outro jogador
lerá. Se acertar a pergunta ele continua no jogo
e o próximo jogador faz a sua jogada. Se errar a
pergunta ele deverá passar uma rodada sem jogar.
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Você está vivendo
uma vida sem glúten!

 

Parabéns, mas é

preciso também

fazer atividade

física, por isso faça

5 abdominais.

Você está vivendo
uma vida sem glúten!

 

Parabéns, mas é

preciso também

fazer atividade

física, por isso faça

faça 3 flexões.

Você está vivendo
uma vida sem glúten!

 

Parabéns, mas é

preciso também ter

qualidade de sono

por isso cante uma

canção para

embalar seu sono. 

 

Você está vivendo
uma vida sem glúten!

 

Parabéns, mas é
preciso também ter
qualidade de sono
por isso inspire e

respira
profundamente por

1 minuto. .

Você está vivendo
uma vida sem glúten!

 

Parabéns, mas é

preciso também

fazer atividade

física, por isso faça

10 polichinelos.

Você está vivendo
uma vida sem glúten!

 

Parabéns,mas é

preciso também ter

uma vida sem

stress, por isso dê

um beijo em

alguém.

Você está vivendo
uma vida sem glúten!

 

Parabéns,, mas é

preciso também ter

uma vida sem com

amor, por isso diga

o nome de dois

amigos.

Você está vivendo
uma vida sem glúten!

 

Parabéns, mas é

preciso também

fazer atividade

física, por isso faça

uma caminhada no

espaço.



Você está vivendo
uma vida sem glúten!

 

Parabéns, mas é

preciso também ter

uma vida sem

stress, por isso diga

duas qualidades

suas. 

Você está vivendo
uma vida sem glúten!

 

Parabéns, mas é

preciso também ter

uma vida sem

stress, por isso diga

duas qualidades

suas. 

Você está vivendo
uma vida sem glúten!

 

Parabéns, , mas é

preciso também ter

uma vida sem

stress, por isso dê

um abraço em

alguém. 

 

Você está vivendo
uma vida sem glúten!

 

Parabéns, , mas é
preciso também
fazer atividade

física, por isso faça
5 agachamentos.

 

Você está vivendo
uma vida sem glúten!

 

Parabéns, mas é

preciso também ter

uma vida sem com

amor, por isso diga

o melhor presente

que você recebeu.

 

Você está vivendo
uma vida sem glúten!

 

Parabéns,mas é

preciso também

fazer atividade

física, por isso faça

uma caminhada no

espaço.

 

Você está vivendo
uma vida sem glúten!

 

Parabéns, mas é

preciso também ter

uma vida sem

stress, por isso fale

de uma viagem

inesquecível.

 

Você está vivendo
uma vida sem glúten!

 

Parabéns, mas é

preciso também ter

uma vida sem

stress, por isso faça

uma pose de ioga.

 



Pedro vai ao mercado e o
pacote de biscoito que
ele quer não tem no
rótulo dizendo se contém
ou não glúten. 
O que Pedro deve fazer?
A – Não comprar esse
biscoito e levar outro
que no rótulo esteja
informando que é sem
glúten.
B – Comprar e comer
assim mesmo, depois
ele pode dizer que não
sabia por que no rótulo
não informava a
presença de glúten

Pedro foi convidado para

passar o dia na casa de um

amigo para fazer um trabalho

de escola e brincar um pouco. 

O que Pedro deve fazer?

A – Dizer que não pode ir e

fazer o trabalho sozinho.

B – Aceitar o convite e avisar

aos pais de seu amigo que

ele é celíaco e que vai levar a

sua alimentação sem glúten

separada na mochila

A tia de Pedro quis fazer uma

surpresa pra ele e fez um bolo

sem glúten, mas ela usou os

mesmos utensílios e o mesmo

forno que ela usa para fazer os

bolos com farinha de trigo.

 O que Pedro deve fazer?

A – Agradecer a tia pela

surpresa, mas explicar que

não pode comer por causa

da contaminação cruzada.

B – Comer o bolo assim

mesmo porque ela fez com

muito carinho.

Pedro vai passar o fim de

semana na casa de seus avós

e tios. 

O que Pedro deve fazer?

A – Comer todo o alimento

igual a todo mundo, pois é

só um fim de semana. Que

mal tem?

B – Ele deve levar na sua

mochila os seus alimentos

sem glúten junto com seus

utensílios e esponja para

lavar sua louça.

Pedro foi convidado para

uma festa de aniversário.

 O que Pedro deve fazer?

A – Ele vai à festa e leva sua

lancheira com bolo,

salgadinho e guloseimas

sem glúten para ele comer.

B – Ele não vai à festa, pois só

terá bolo, salgadinhos e

docinhos com glúten e ele

não vai poder comer nada.

Pedro foi convidado para ir

passear com os amigos no

shopping, ir ao cinema e

depois todos vão lanchar na

praça de alimentação do

shopping. 

O que Pedro deve fazer?

A - Ele recusa o convite dos

amigos e fica em casa.

B – Ele sai com os amigos e

leva uma lancheira com seus

quitutes sem glúten pra

comer na hora do lanche.

Pedro vai passar o fim de

semana na casa de seus avós

e tios. 

O que Pedro deve fazer?

A – Ele deve comer todos os

alimentos preparados para

todo mundo, pois será

somente um fim de semana.

Que mal tem?

B – Ele deve levar na sua

mochila os seus alimentos

sem glúten junto com seus

utensílios e esponja para

lavar sua louça.

Na hora da merenda na

escola um colega oferece

um quitute com glúten para

Pedro. 

O que Pedro deve fazer?

A – Recusar e dizer que ele

não pode comer alimentos

com glúten porque ele é

celíaco.

B – Aceitar e comer para

não passar vergonha ou

para não ser chamado de

fresco e chato.



Pedro está muito gripado
e os pais dele vão à
farmácia comprar os
remédios que o médico
passou. 
O que eles devem fazer? 

A – Comprar todos os
remédios sem olhar na
bula a composição dos
remédios pra saber se
contêm glúten.
B – Pedir ajuda aos
farmacêuticos e juntos
olharem as bulas
parasaber se os
remédios contêm glúten
na composição.

Pedro vai comprar shampoo,

condicionador, sabonete e

todos os produtos de higiene

pessoal que ele gosta de usar. 

O que Pedro deve fazer?

A – Comprar tudo sem olhar

a composição dos produtos

porque não são alimentos.

B – Olhar a composição de

todos os produtos e verificar

se eles não contêm glúten,

pois o contato com a pele

também pode ser prejudicial

ao celíaco.

Pedro vai ao mercado e o

pacote de biscoito que ele

quer não tem no rótulo

dizendo se contém ou não

glúten. 

O que Pedro deve fazer?

A – Não comprar esse

biscoito e levar outro que no

rótulo esteja informando que

não contém glúten.

B – Comprar e comer assim

mesmo, depois ele pode

dizer que não sabia por que

no rótulo não informava a

presença de glúten.

Pedro foi convidado para

passar o dia na casa de um

amigo para fazer um trabalho

de escola e brincar um

pouco. 

O que Pedro deve fazer?

A – Dizer que não pode ir e

fazer o trabalho sozinho.

B – Aceitar o convite e avisar

aos pais de seu amigo que

ele é celíaco e que vai levar

a sua alimentação sem

glúten separada na

mochila.

A tia de Pedro quis fazer uma

surpresa pra ele e fez um

bolo sem glúten, mas ela

usou os mesmos utensílios e

o mesmo forno que ela usa

para fazer os bolos com

farinha de trigo. 

O que Pedro deve fazer?

A – Agradecer a tia pela

surpresa, mas explicar que

não pode comer por causa

da contaminação cruzada.

B – Comer o bolo assim

mesmo porque ela fez com

muito carinho.

.

Pedro vai passar o fim de

semana na casa de seus avós

e tios. 

O que Pedro deve fazer?

A – Comer todo o alimento

igual a todo mundo, pois é

só um fim de semana. Que

mal tem?

B – Levar na sua mochila

todos os seus alimentos sem

glúten separado junto com

seus pratos, copos, panelas,

panos de prato e esponja

para lavar a sua louça.

Pedro foi convidado para uma

festa de aniversário. 

O que Pedro deve fazer?

A – Ele vai à festa e leva sua

lancheira com bolo,

salgadinho e guloseimas

sem glúten para ele comer.

B – Ele não vai à festa, pois só

terá bolo, salgadinhos e

docinhos com glúten e ele

não vai poder comer nada.

Pedro foi convidado para

passear com os amigos, ir ao

cinema e depois todos vão

lanchar na praça de

alimentação do shopping. 

O que Pedro deve fazer?

A - Ele recusa o convite dos

amigos e fica em casa.

B – Ele sai com os amigos e

leva uma lancheira com

seus quitutes sem glúten

pra comer na hora do

lanche.



Pedro vai passar o fim de
semana na casa de seus
avós e tios. 
O que Pedro deve fazer?
A – Ele deve comer
todos os alimentos
preparados para todo
mundo, pois será
somente um fim de
semana. Que mal tem?
B – Ele deve levar na sua
mochila os seus
alimentos sem glúten
junto com seus
utensílios e esponja para
lavar sua louça.

Na hora da merenda na

escola um colega oferece um

quitute com glúten para

Pedro. 

O que Pedro deve fazer?

A – Recusar e dizer que ele

não pode comer alimentos

com glúten porque ele é

celíaco.

B – Aceitar e comer para não

passar vergonha ou para não

ser chamado de fresco e

chato.

Pedro está muito gripado e os

pais dele vão à farmácia

comprar os remédios que o

médico passou. 

O que eles devem fazer? 

A – Comprar todos os

remédios sem olhar na bula a

composição pra saber se eles

contêm glúten.

B – Pedir ajuda aos

farmacêuticos e juntos

olharem as bulas para saber

se os remédios contêm

glúten na composição.

Pedro vai comprar shampoo,

condicionador, sabonete e

todos os produtos de higiene

pessoal que ele gosta de

usar. 

O que Pedro deve fazer?

A – Comprar tudo sem olhar

a composição dos produtos

porque não são alimentos.

B – Olhar a composição de

todos os produtos e

verificar se eles não contêm

glúten, pois o contato com

a pele também pode ser

prejudicial ao celíaco.




