
MANUAL



Indicam quantas pessoas são necessárias para a realização de
cada desafio (1, 2 ou 3 pessoas), e quantos pontos se obtém pela sua
realização correta.

É pedido ao jogador que repita um movimento já executado por
outro jogador.

Carta que implica atividades

com um jogador apenas.

Carta que implica repetir um

movimento já realizado

anteriormente durante o jogo.

Carta que implica atividades

com 3 jogadores.

Cartas de movimento

Cartas de repetições



Modos de jogo

1. Em círculo - Baralho Completo

2. Equipas – Baralho Completo

Os jogadores devem sentar-se em círculo por ordem alfabética (A-Z).
Deve iniciar-se o jogo por 10 cartas de movimento retiradas aleatoriamente
do baralho. Segue-se o jogo com o restante baralho utilizado de forma
aleatória (cartas de movimento + cartas de repetição).

O jogador retira uma carta do baralho e deve executar o movimento
proposto.

A cada movimento bem executado o jogador ganha os pontos
registados na carta.

Ganha o jogador que somar mais pontos.

Deve dividir-se, aleatoriamente, os jogadores em grupos iguais
com 3 a 9 pessoas cada. Do baralho devem constar todas as cartas
de repetição até ao número de elementos de cada grupo (grupo com
4 pessoas, retirar carta de repetição do 5º ao 9º jogador).

Deve iniciar-se o jogo por 10 cartas de movimento retiradas
aleatoriamente do baralho. Segue-se o jogo com o restante baralho
utilizado de forma aleatória (cartas de movimento + cartas de
repetição).

O grupo com o elemento mais velho retira a primeira carta de
movimento que deve ser realizado pelos dois grupos em simultâneo. O
primeiro jogador que executa o movimento deve ser o mais novo,
seguindo-se a ordem crescente quanto à idade.

Sempre que saia uma carta de movimento individual (x1) todos
os elementos do grupo devem executar o movimento em simultâneo.

Ganha os pontos do desafio o grupo que realizar o movimento
correto mais rapidamente.

Nota: Pode optar-se por retirar todas as cartas de repetição.



3. STOP&GO - Baralho sem cartas de repetição
Nota: Esta dinâmica de jogo precisa de música.

Todos os jogadores devem circular pela sala enquanto toca a música. A
música pára e o Monitor indica qual o movimento proposto pela carta. Todos
os elementos devem replicar o movimento, organizando “duplas” ou “trios”
entre si e definindo quem executa o movimento. Poderá acontecer um
movimento que envolva todo o grupo em simultâneo.

A música retoma e os jogadores deverão voltar ao movimento pela
sala.

No caso das cartas individuais (carta x1) quando a música retoma, os
jogadores deverão replicar o movimento indicado até nova paragem na
música.

Neste jogo deverão ser contabilizados os pontos a todos os jogadores
que desempenhem corretamente os desafios. Ganhando o jogador que
obtiver, no somatório, mais pontos.


