
Divertido jogo para se iniciar a aprendizagem das primeiras palavras. Construindo letra 
a letra os puzzles, os mais novos irão descobrir a imagem completa de uma situação do 
quotidiano, acompanhada do seu nome.

PARA UM JOGADOR

Antes de se começar a jogar é recomendável familiarizar-se as crianças com as imagens do 
jogo e os nomes associados a cada uma. Para tal, sugere-se olhar em conjunto e pergun-
tar-lhe: “Sabes o que é isto?” ou “Como se chama isto?”.
Quando a criança já conhece as imagens, podemos nomear as letras uma a uma, antes de se 
montarem os puzzles, e ler com elas, em voz alta, as palavras.
Em seguida, e de forma autónoma, podem montar os puzzles, observando como se formam os 
nomes correspondentes a cada imagem.

PARA VÁRIOS JOGADORES

    O jogo das perguntas 
Montam-se 3 puzzles por cada jogador, de forma a que todas as palavras tenham o mesmo 
número de letras. Depois, estes são desmontados e todas as peças são baralhadas e 
repartidas, em igual número, por todos os jogadores. Cada um deles coloca as suas peças 
atrás de si, se estiver a jogar no chão, ou atrás de um objeto que impeça que os outros 
jogadores as vejam (como a caixa do jogo), caso estejam a jogar numa mesa. O objetivo do 
jogo é completar o maior número possível de puzzles. Começa o jogador mais novo.
No seu turno, cada jogador faz uma pergunta a um dos outros jogadores, como por 
exemplo: “Tens o “a” de avião?”. Se esse jogador a t iver, deve entregá-la ao jogador que a 
pediu. Como recebeu uma peça, pode continuar a fazer perguntas a qualquer outro jogador 
até que não acerte. Nesse caso, o turno passará para o próximo jogador. O primeiro a 
completar todos os seus puzzles será o vencedor.

Nota: para facil itar o jogo aos mais novos, no verso das peças aparecem pequenas imagens 
dos objetos representados na parte da frente. Esta pista facil ita o jogo e permite-lhes 
aprender com maior rapidez através da associação.

   Corrida de palavras!
Montam-se ao centro da mesa 3 imagens por cada jogador. Depois, entrega-se a cada um a 
primeira peça de 3 dos puzzles e, quando terminado, desmonta-se o resto e baralham-se 
todas as peças, com a face voltada para baixo. Ao sinal do “já!” todos os jogadores 
começam, em simultâneo, a virar as peças para tentarem encontrar as que completam as 
suas palavras. Se a peça que viraram não servir, voltam a colocá-la, com a face voltada 
para baixo, na mesa. O jogador que mais rapidamente conseguir completar as suas três 
palavras será declarado o vencedor. Pode-se também jogar por turnos, virando uma peça 
de cada vez e seguindo as mesmas regras, mas com mais calma.

Conteúdo: 76 peças que formam 16 pranchas.
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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. O CONTEÚDO 
DESTE CONJUNTO PODE VARIAR DO QUE É MOSTRADO NAS FOTOGRAFIAS.


