
agora na ágora

passo 06

se o tipo de história escolhido 
foi o “continue”, todos 
participam! a pessoa começa 
uma história e pede para que 
os outros continuem até 
“fechar” uma narrativa. quem 
termina a história vai para o 
palanque.

passo 05

o jogador na supercasa terá 5 
minutos para contar a 
história, as demais pessoas do 
jogo deverão adivinhar qual o 
tipo de história contada.
quem conseguir adivinhar, vai 
para o palanque!

passo 07

o jogo continua até que todos 
passem pelo palanque ou 
tenham contado as histórias 
que quiserem.

agora você já sabe todos os 
passos! vamos jogar?

como jogar?

objetivo do jogo:
compartilhar histórias e 
narrativas, de acordo com os 
tipos de história da 
supercasa: de livro, do outro, 
minha, invertida, inventada, 
continue.

supercasa é o hexágono 
central com a borda em 
destaque. nesse jogo, é o 
palanque no centro da roda 
de conversa, onde estará a 
pessoa que está contando a 
história da vez.

este tabuleiro também pode 
ser usado para rodas de 
conversa, prática de exercícios 
físicos, para bate-papos.
antes de começar, atenção: 
duas pessoas nunca podem 
ocupar a mesma casa!

passo 01

cada pessoa se posiciona no 
centro de uma das casas que 
forma o anel. 
um participante se candidata 
a ir para a supercasa central, 
o palanque.

passo 02

na supercasa, os tipos de 
história estão escritos no 
chão. o participante escolhe 
(e não revela para ninguém) o 
tipo de história que deseja 
contar.

se quiserem, podem escolher 
um tema para a história, 
como um dos temas a seguir:  
natureza, cidade, sociedade, 
esse lugar, memória ou 
relações.

passo 03 passo 04

os jogadores também podem 
sortear um tema e um tipo de 
história pelo aplicativo! 
baixem e apontem o celular 
para o marcador na borda do 
hexágono para ver a realidade 
aumentada.
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baixe o aplicativo do jogo!

pequeno grande

número mínimo de jogadores

2 pessoas15 minutos

duração mínimatabuleiros




