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Combine bolas e cartas e conduza o
jogo como um verdadeiro maestro

Manual
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Manual
do jogo

Material:
• 1 dado
• 8 discos verdes
• 8 discos azuis
• 4 discos brancos
• 30 cartas de jogo

Dado:

Mão esquerda pega
a bola verde

Mão esquerda pega
a bola azul

Mão direita pega a
bola verde

Mão direita pega a
bola azul

Não pode utilizar as
mãos para mover a
bola

Repete a mesma
jogada
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Discos de Mesa

Verdes – colocar bola verde

Azuis – colocar bola azul

Brancos – Utilizados como STOP

As imagens que surgem no verso de alguns discos:

O jogador deve reproduzir um movimento à sua escolha que
envolva os dois braços ou as duas pernas, repetindo 3vezes.

Ex: Cruzar os braços atrás das costas; bater palmas com os pés

O jogador deve retirar mais dois discos da mesa.

O jogador deve recolocar dois discos da mesa.»2

+2



Cartas de jogo
As cartas de jogo indicam a sequência pela qual o jogador
deve reproduzir o movimento com as bolas.

STOP

V / V . A

Exemplo:

Regras de Jogo “Um depois do outro”
As cartas de jogo são baralhadas e o baralho colocado na mesa virado para baixo

Os discos colocados aleatoriamente sobre a mesa com a face colorida virada para cima.

Existem em jogo duas bolas verdes e duas bolas azuis.

Os jogadores devem definir a sua ordem de forma decrescente quanto à idade.

O jogador lança o dado para definir como deve utilizar as bolas. Caso no primeiro jogador
surja a face “como a última jogada”, deve voltar a lançar o dado.

Deve ser mostrada uma carta de jogo.

O jogador deve tocar com a bola no disco correspondente pela sequência indicada na
carta de jogo. Cada circulo onde toca deve ser virado para baixo.

Caso no verso do disco aparecer a SURPRESA Maestro o jogador deve de imediato cumprir
essa ordem, realizando um movimento (ver indicação verso do disco).

No final da jogada deve ser retirado um disco virado para baixo, cumprir possíveis
surpresas: +2 ou»2 e voltar os restantes discos com a cor para cima.

Caso surja um »2 e não existam dois discos disponíveis para repor perde essa
oportunidade, não pode ser colocado só 1 disco.

Concluída a primeira sequência o jogador passa a vez ao seguinte.

O próximo jogador começa apenas com os círculos de mesa que o anterior deixou.

Se na carta de jogo surgir um STOP, o jogador deve colocar a última bola utilizada num
disco branco e passar a vez ao próximo jogador (não retirando a bola do disco branco).

Ganha o jogador que conseguir completar a última sequência não deixando nenhum
disco na mesa ou o número de discos seja insuficiente para cumprir a próxima sequência.



Regras de Jogo “Frente a Frente”
As cartas de jogo são baralhadas e as primeiras 5 cartas colocado ao longo mesa viradas
para baixo.

Os discos colocados aleatoriamente sobre a mesa com a face colorida virada para cima.

Existem em jogo duas bolas verdes e duas bolas azuis.

Os jogadores devem definir a sua ordem de forma decrescente quanto à idade.

Iniciando o jogo pelos dois jogadores mais velhos.

Cada jogador lança o dado para definir como deve utilizar as bolas. Caso nos primeiros
dois jogadores surja a face “como a última jogada”, devem voltar a lançar o dado.

As 5 cartas de jogo são viradas para cima, iguais para ambos.

Os jogadores devem tocar com a bola no disco correspondente pela sequência indicada
na carta de jogo. Por cada carta de jogo finalizada deve ser retirado pelo jogador 1 disco
de mesa.

Caso no verso do disco aparecer a SURPRESA Maestro, +2 ou »2 o jogador deve de
imediato cumprir essa ordem (ver indicação verso do disco).

Caso surja um »2 e não existam dois discos disponíveis para repor perde essa
oportunidade, não pode colocar só 1.

Se na carta de jogo surgir um STOP, o jogadores devem colocar a última bola utilizada
num disco branco e voltar a lançar o dado.

Ganha o “frente a frente” jogador que mais rapidamente conseguir completar as 5
sequências e retirar todos os discos utilizados por si da mesa.

Caso existam mais jogadores, deverão o jogador perdedor dar lugar a um novo jogador e
assim sucessivamente. Sendo no inicio de cada “Frente a frente” repostos a totalidade de
discos e redefinidas as 5 cartas de jogo.

O vencedor será o jogador com maior número de vitórias no “frente a frente”.

Regras de jogo “Ritmos das bolas”
As cartas de jogo são baralhadas e colocadas as primeiras 6 cartas viradas para baixo.

À frente de cada jogador são colocados 1 disco verde, 1 dico azul e um disco STOP; é
entregue a cada jogador uma bola verde e uma bola azul.

Depois de posicionados os jogadores e discos de mesa, as 6 cartas de jogo são viradas
para cima.

É dado início à partida e os jogadores devem cumprir as 6 sequências, sem erros, no
menor tempo possível.

Cada erro, leva o jogador a recomeçar o jogo, voltando à primeira sequência.

Ganha o jogador que em menor tempo conseguir realizar a sequência composta por 6
cartas de jogo.

Nesta dinâmica (“Ritmos das bolas”) os jogadores devem tocar com a bola sobre os discos
de cor e levar a bola ao disco STOP sem lhe tocar.


