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Peças de jogo

Kit Sequência
10 crachás
10 cartas de jogo

Kit Posição
9 crachás
15 cartas de jogo



Regras de jogo “Sequência”

Para a realização deste jogo são necessários 5 ou 10 jogadores:

5 jogadores – 1 equipa

10 jogadores – 2 equipas

Cada jogador deve colocar um crachá ao peito. Devem organizar-se os jogadores de cada
equipa de igual forma, uma mesma sequência para ambas as equipas.

De seguida é apresentada uma carta de jogo e os jogadores devem organizar-se pela
sequência presente na carta no menor tempo possível.

Algumas regras que podem ser adicionadas
• Cada jogador só poderá mudar de posição 1 vez
• Apresentar a carta de jogo, esconde-la e só depois a equipa pode reposicionar-se
• Adicionar música às jogadas. Os jogadores devem movimentar-se enquanto a música

toca e quando a música para a carta de jogo é apresentada e os jogadores devem
colocar-se na sequência certa.

Pontuação
• Cada equipa ganha 1 ponto por cada elemento certo na sequência (máximo de 5

pontos)
• A equipa mais rápida soma 4 pontos
• Dois jogadores na mesma posição - desconta 3 pontos
• Iniciar a jogada antes do sinal – desconta 2 pontos

Exemplo:



Regras de jogo “Posição”
Para a realização deste jogo são necessários 9 ou 18 jogadores:

9 jogadores – 1 equipa

18 jogadores – 2 equipas

Cada jogador deve colocar um crachá ao peito.

O monitor deve indicar ao(s) grupo(s) que se organizem de acordo com a posição impressa
no crachá, formando um quadrado de 3x3.

O monitor deve apresentar a carta de jogo. Os jogadores comtemplados, devem assumir as
suas posições, os restantes devem ficar fora da área de jogo.

Algumas regras que podem ser adicionadas
� Podem colocar-se quadrados no chão e os jogadores devem entrar no quadrado que

lhes corresponde sempre que surja na carta a sua posição.
� Podem ainda sentar-se os jogadores em cadeiras posicionadas em 3x3 e os jogadores

com a posição constante da carta de jogo devem levantar-se.
� Apresentar a carta de jogo, esconde-la e só depois a equipa pode realizar a jogada.

Pontuação
• Cada equipa ganha 1 ponto por cada elemento certo na sequência (máximo de 3

pontos)
• A equipa mais rápida soma 4 pontos
• Dois jogadores na mesma posição - desconta 3 pontos
• Um jogador que se levanta sem ser a sua vez – desconta 1 ponto
• Iniciar a jogada antes do sinal – desconta 2 pontos

Exemplo:


