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PARA CADA JOGO
Utilizar tampinhas de garrafas pet, nas cores: 

amarelo, azul, vermelho, verde, azul, azul escuro, branco, preto, rosa, lilás,

conforme o jogo selecionado e o tabuleiro especificado.

Jogo A Bandeira com 3 listras horizontais, todas as listras devem ser pintadas, 2 cores, 

12 peças de cada cor, sem restrições.

Tabuleiro 12 x 12

Jogo B Bandeira com 2 listras horizontais, todas as listras devem ser pintadas, 3 cores,

 4 peças de cada cor: (VD,AM,VM) e (AZ,PR,BR). Não são aceitas  bandeiras

 pintadas com as duas listras de mesma cor.   Tabuleiro 8 x 8 

Jogo C Bandeira com 4 listras horizontais, todas as listras devem ser pintadas com

 cores diferentes entre si, 4 cores, 5 peças de cada cor: (VD,AM,VM, AZ) e

  (ROSA,PR,BR,AZ ESCURO).     Tabuleiro 10 x 10

Jogo D Bandeira com 4 listras horizontais, todas as listras devem ser pintadas, listras

adjacentes não podem ser pintadas com as mesmas cores, 4 cores, 4 peças

 de cada cor: (VD,AM,VM, AZ) e  e (ROSA,PR,BR,AZ ESCURO). 

Tabuleiro 8 x 10

Jogo E Bandeira com 4 quadrantes, todos os quadrantes devem ser pintados, mas

quadrantes com fronteira comum não podem ser pintados com cores iguais,

4 cores, 4 peças de cada cor: (VD,AM,VM, AZ) e (ROSA,PR,BR,AZ ESCURO).   

       Tabuleiro 8 x 10

Jogo F Bandeira em formato de um quadrado,  um círculo central e 4 regiões na área 

externa ao círculo e interior ao quadrado. Cada área deve ser pintada com uma 

só cor , áreas com fronteira comum não podem ser pintadas com as mesmas

cores, 5 cores, 6 peças de cada cor: (VD,AM,VM, AZ, BR) e 

(ROSA,PR,AZ ESCURO, MARROM, LILÁS).

Tabuleiro 12 x 12

Jogo G Bandeira com 4 listras horizontais, todas as listras devem ser pintadas, listras 

adjacentes não podem ser pintadas com a mesma cor; 1a e 3a listras pintadas 

 com a mesma cor bem como as 2a e 4a listras com a mesma cor; 4 cores, 5 peças 

de cada cor: (VD,AM,VM, AZ) e  e (ROSA,PR,BR,AZ ESCURO). 

Tabuleiro 10 x 10
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