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CONTEÚDOCONTEÚDO
• 378 Cartões • Temporizador • Folha de 
Autocolantes • Troféu de Melhor Representação 

OBJECTIVOOBJECTIVO
Ser a equipa que faz mais pontos a representar e a 
tentar adivinhar as palavras dos cartões.

MONTAGEMMONTAGEM
O Troféu: Dobra o troféu ao longo dos vincos. 
Depois volta-o para baixo e introduz a aba na 
ranhura, certificando-te de que a aba está em cima, 
como demonstra a figura. 

Colar os autocolantes no Temporizador: Primeiro, cola 
o logótipo “Gestos” 
na zona por baixo do 
braço do Temporizador. 
Depois, no lado oposto, 
cola os autocolantes 
às riscas no braço 
do Temporizador. Vê a 
figura no canto inferior 
direito. 

PREPARAÇÃOPREPARAÇÃO
Coloca o Temporizador numa superfície lisa e 
estável, juntamente com os dois baralhos.

FORMAR EQUIPASFORMAR EQUIPAS
Forma duas equipas (não faz mal se uma equipa 
tiver um jogador a mais). Um jogador de cada vez 
representa as palavras que estão nos 4 cartões, 
para que os seus companheiros de equipa as 
tentem adivinhar.

TEMPORIZADORTEMPORIZADOR
•  Serve para segurar os quatro cartões com as 

palavras que vais representar.

•  Serve também como temporizador. Actua 
rapidamente porque tens apenas alguns segundos 
para ajudar a tua equipa a adivinhar a palavra e a 
apanhar o cartão, antes que ele desapareça!

OS CARTÕESOS CARTÕES
Os cartões estão divididos em 2 categorias: Fácil 
e Difícil. A escolha dos cartões deve ser feita 
consoante a idade e a experiência dos jogadores. 
Mas lembra-te que com os cartões difíceis ganhas 
mais pontos!

ACÇÃO!ACÇÃO!
Decide qual é a primeira equipa a jogar e qual é o 
jogador dessa equipa que começa como actor. (O 
actor varia em cada jogada).

Na tua vez de jogar como actor segue Na tua vez de jogar como actor segue 
estas regras:estas regras:
1)   Preparação do Temporizador: Coloca o 

Temporizador à tua frente com o logótipo 
“Gestos” virado para o outro lado. Levanta o 
braço do temporizador, puxa o fecho para cima e 
gira a roda até ao fim.

2)  Retira e coloca os teus cartões: Retira 
quarto cartões aleatoriamente de qualquer um 
dos baralhos. Existem duas palavras em cada 
cartão por isso decide qual das duas palavras 
vais representar. Depois coloca os cartões nas 
ranhuras com a palavra que escolheste no topo. 

FechoFecho

RodaRoda

BraçoBraço

Cola aqui os Cola aqui os 
autocolantes às autocolantes às 
riscasriscas

Cola neste lado oCola neste lado o
autocolante do logótipoautocolante do logótipo

IDADES 8+
4+ Jogadores

04257i190.indd   104257i190.indd   1 28/04/2010   14:3928/04/2010   14:39



051004257190  Aa      GUESSTURES      Rules (PT)

3)  Fechar o Temporizador: Baixa o braço do 
temporizador até que o tempo comece a contar 
(cuidado para não empurrar os cartões para 
baixo) Começa a contagem!

4)  Começa a Representar! Começa a
representar rapidamente a palavra do primeiro 
cartão (primeiro da esquerda) para os teus 
companheiros tentarem adivinhar
(Vê o quadro das Regras de Representação). 
Apenas uma equipa tenta adivinhar. Não são 
penalizadas as respostas erradas.

    Apanha o cartão, assim que alguém da tua equipa 
grita a palavra correcta. Se o Temporizador 
“engolir” o cartão antes de tu o apanhares, 
tiveste azar! Em ambas as situações começa a 
representar rapidamente a palavra do próximo 
cartão.

    Em muitos casos são aceites palavras 
semelhantes: por exemplo aceita-se dizer 
“explosão” em vez de “explodir” ou “óculos” em 
vez de “óculos de sol”. Se não houver consenso 
ganha a maioria!
 

REGRAS DE REPRESENTAÇÃOREGRAS DE REPRESENTAÇÃO
• Não são permitidos sons.

•  Podes usar acessórios e apontar para objectos 
em teu redor.

•  É permitido dizer palavras sem som desde que 
não sejam a palavra do cartão.

•  Podes utilizar técnicas de mímica (como mexer 
na orelha para “ouvir”) Apenas não demores 
segundos valiosos a fazer tudo isto!

FIM DA TUA JOGADAFIM DA TUA JOGADA
Continua a jogar sempre que a tua equipa adivinha 
as palavras dos quarto cartões e sempre 
que tenhas tempo. Coloca todos os cartões 
que a tua equipa ganhou num baralho para 
serem contabilizados no fim do jogo. Retira do 
Temporizador, todos os cartões que não foram 
apanhados (estão no fundo) e coloca-os num
baralho de cartões usados. Pega no troféu se o 
desempenho da tua equipa for merecedor disso
(Vê Ganhar o Troféu à direita). 

GANHAR O TROFÉU 
Durante o jogo ganhas o Troféu de Melhor 
Representação se:

•  Adivinhares e apanhares os quatro cartões 
correctamente

 E

•  Pelo menos dois desses cartões forem do
baralho Difícil

Pega no teu troféu, mostra-o e sente-te orgulhoso 
até que alguém tire o teu título!

Agora é a vez da outra equipa.Agora é a vez da outra equipa.

PONTUAÇÃOPONTUAÇÃO
Joga até completares duas rondas ou seja, até que 
todos os jogadores tenham tido a oportunidade 
de representar duas vezes. (Se uma equipa tem 
menos um jogador, pode escolher um elemento para 
representar duas vezes em cada jogada). Depois 
junta os cartões ganhos e conta os pontos.

Pontuas:

• Um ponto por cada cartão Fácil.

• Dois pontos por cada cartão Difícil. 

Se no fim do jogo uma das equipas tem o Troféu, 
essa equipa tem o direito de pontuar dois pontos 
adicionais!

VENCEDORVENCEDOR
A equipa com mais pontos vence!
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