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O jogo
Esse jogo é uma adaptação da versão demo do jogo Dobble e é composto por 16 cartas.

Nessa adaptação, os alunos vão poder fixar os nomes de figuras e conceitos geométricos, além dos nomes
dos instrumentos utilizados na disciplina de Desenho. O jogo é muito simples e, mesmo quem nunca teve 

contato com a disciplina, poderá jogar lendo antes a legenda de figuras (página 2) com seus respectivos nomes.
O jogador precisa ter atenção e velocidade para ser o primeiro a identificar a figura comum entre as cartas em jogo.

Objetivo do jogo: 
Seja qual for o minijogo, você precisa ser sempre o jogador mais rápido a identificar a figura comum entre 

as duas cartas, dizer o nome da figura em voz alta e pegar, colocar ou descartar uma carta (de acordo com 
as regras do minijogo escolhido).
Quantidade de jogadores: 2 a 8.

Minijogo 1 - A torre do caos
 1) Preparação: Embaralhe as cartas. Coloque uma carta com a face virada para baixo na frente de cada

jogador e forme uma pilha de compras com as cartas que restarem. Esta pilha deve ser colocada no centro 
da área de jogo com a face virada para cima.

 2) Objetivo: Ser o jogador com o maior número de cartas da pilha de compras no fim do jogo.
 3) Como jogar: O jogo começa com os jogadores virando sua carta e deixando-a com a face virada para

cima. Os jogadores devem identificar o mais rápido possível a figura em comum entre a sua carta e a
primeira carta da pilha de compras. O jogador que conseguir identificar a figura em comum, diz o nome da 

figura em voz alta, pega a carta da pilha de compras e a coloca à sua rente, em cima da carta inicial. Quando
uma carta da pilha de compras é retirada, uma nova carta é revelada. O jogo continua até que todas as 

cartas da pilha de compras sejam compradas.
 4) O vencedor: Vence o jogador que comprou mais cartas.

Minijogo 2 - Batata quente
 1) Preparação: Em cada rodada, distribua uma carta para cada jogador. Os jogadores devem esconder a 

carta na mão sem olhar seu conteúdo (como na figura 1). Deixe as cartas que restarem de lado. Elas serão 
usadas nas rodadas seguintes.

 2) Objetivo: Livrar-se da sua carta o mais rápido possível.
 3) Como jogar: O jogo começa com os jogadores revelando suas cartas de modo que as figuras possam 
ser vistas por todos (Recomenda-se segurar a carta sobre a palma da mão, como na figura 2)). Assim que 
um jogador encontrar a figura em comum entre a sua carta e a carta de um adversário, ele deverá dizer o 

nome da figura em voz alta e colocar sua carta sobre a carta do adversário que, por sua vez, deverá 
encontrar uma figura em comum entre sua nova carta e as cartas dos demais jogadores. Se conseguir, ele 

entregará todas as suas cartas de uma vez ao ouro jogador.
 4) O perdedor: O último jogador (aquele que ficar com todas as cartas na mão) perde a rodada e coloca as 
cartas sobre a mesa. Os jogadores continuam a partida com as cartas restantes que foram separadas na

preparação do jogo, e uma nova pilha de cartas é formada com as cartas usadas, O jogo termina ao final da 
segunda rodada.

Dica de impressão:
Se puder, imprima as folhas que contêm as peças (páginas 3 e 4) num papel com gramatura maior, 

como uma cartolina ou um papel couchê de 120 g/m².

Após imprimir, recorte as cartas. Todas elas têm formato circular.
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Legenda de figuras

Quadrado

Retângulo 

Paralelogramo 

Trapézio 

Triângulo

Hexágono 

Pentágono 

Retas perpendiculares 

Retas paralelas 

Losango 

Octógono 

Círculo 

Semicírculo 

Trapezóide

Coroa circular 

Setor circular 

Circunferência 

Arco 

Circunferências 
tangentes 

Circunferências
secantes

Rosácea 

Polígono estrelado/
Estrela 

Linha poligonal 

Linha mista

Linha tracejada 

Ângulo agudo 

Ângulo obtuso 

Régua 

Esquadro 

Compasso 

Transferidor 
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