
ASSOCIA CADA PERBUNTA 
COM A SUA RESPOSTA 

OJOGO 

Tire as folhas da caixa, e retire os furos de papel, destapando todos 
os orificios. Coloque só urna folha de cada vez, em cima da base, e 
comprove que ficou bem encaixada. 
Observe a folha atentamente e tente descobrir a resposta correcta: 
para isso, coloque um terminal num dos orificios laterais e procure 
com o outro terminal a que elemento corresponde ( os terminais 
devem ser colocados na vertical). Se tens acertado, urna luz 
acender-se-á conforme a resposta eleita é a correcta. Se nao for 
assim, deve tentar novamente. 
Nao é necessário seguir a ordem das palavras ou frases. 
Para jogar com vários jogadores, deve-se seguir o mesmo modo de 
jogar descrito anteriormente, mas por turnos. Em cada turno, o 
jogador vai respondendo sucessivamente as perguntas da folha. 
Quando nao acertar passa a vez ao jogador seguinte. As respostas 
correctas anotam-se num papel a parte e o vencedor será quem tiver 
o maior número de respostas correctas.

PARA PAIS E EDUCADORES 

Em cada folha há várias perguntas com as respectivas respostas. 
Nao é necessário esgotar todas as perguntas de urna folha antes de 
mudar. Os temas aqui ilustrados foram seleccionados atendendo a 
faixa etária recomendada. Contudo, dependendo de cada crianc;a, 
o interesse ou dificuldade de cada um pode variar. Se na o conhoce
alguna resposta, pode tentar encontrar ela aleatóriamente até acender
a luz do módulo conforme a resposta eleita é a correcta. É neste
momento que o contributo de pais e educadores é mais importante,
dando as explicac;oes necessárias.
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ATENÇÃO!
CONTRA-INDICADO PARA CRIANÇAS COM MENOS DE 3 ANOS.
PEQUENAS PARTES. RISCO DE ASFIXIA.
GUARDE ESTA INFORMAÇÃO PARA FUTURAS REFERÊNCIAS.
OS CONTEÚDOS DESTE JOGO PODEM VARIAR DOS APRESENTADOS
NAS FOTOGRAFIAS.
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