
O Valor dos Valores
Jogo Educacional que incentiva o Desenvolvi-
mento Edição Internacional de Gestão por Valo-
res/Managing by Values Pessoal através dos 
Valores

O Valor dos Valores é um jogo Simples e Divertido que ajuda Crianças,
Adolescentes e Adultos a identificarem e avaliarem os seus Valores Pessoais.
Ao desenvolverem uma compreensão sobre os seus Valores e como estes
interferem na sua vida, nas suas acções, nos seus relacionamentos, os
participantes têm a possibilidade de atingir os seus objectivos de uma
maneira significativa e pertinente. Este jogo está orientado para facilitar 
um  diálogo aberto e seguro sobre Valores, através de uma  experiência 
inteligente e divertida, criando um ambiente interactivo e facilitando a 
comunicação entre todos  os participantes. Conduz os participantes 
a um processo de identificação e atribuição de  prioridade dos 
seus próprios Valores, analisando como estes interferem 
nas suas vidas e definindo um plano de acção com o objectivo 
de diminuir  a incongruência entre os seus  Valores centrais e 
seus hábitos de vida

O Valor dos Valores foi desenvolvido por Simon Dolan e Avishai Landau
e foi baseado no trabalho de académicos e pesquisadores. Este jogo

aplica também os conceitos e pesquisas do livro e best-seller 
“Gestão por Valores”, escrito por Prof. Simon Dolan e colaboradores

“ El juego me hizo cambiar. Me
gusta mi nuevo yo”
     10 años

“ El juego nos ayudó a desarrollar una cultura 
de la familia, lo que es importante para todos 
nosotros. Éste es un gran juego.” 
         Padre-Madre
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CONTATOS:

• Crianças, Adolescentes, e respectivas famílias 
ou adultosque lidam com crianças, sejam paren-

tes ou profissionais…
• Educadores, Formadores, Consultores, 

Coaches…

  • Um conjunto de cartas, 
   para 4 jogadores
• Instruções do jogo
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