
pinguela paralela

passo 02

você verá no chão a indicação 
do seu caminho de ida: o 
caminho do EU.
antes de começarem, 
escolham um tema para ser o 
tema da rodada. vocês 
comentarão sobre ele na ida e 
na volta.

passo 03

escolham também quais 
movimentos vocês farão para 
chegar ao lado oposto, com 
ações como:
. pular com o pé direto
. pular com o pé esquerdo
. pular com os pés juntos
. pular com os pés separados
. girar e pular
. pular e agachar

passo 04

vocês também podem sortear 
o tema e as ações pelo 
aplicativo! baixe e aponte o 
celular para o marcador na 
borda do hexágono para ver a 
realidade aumentada.

passo 05

no caminho da ida, conte 
sobre você: em cada casa que 
você passar, haverá uma 
palavra escrita no chão. diga 
algo sobre ela em voz alta! 
não se esqueça do tema da 
rodada.

passo 07

cada participante deverá falar 
o que o outro comentou 
sobre cada palavra do 
tabuleiro neste caminho da 
volta, fazendo os mesmos 
movimentos já combinados.

passo 06

escute também: fique atento 
para escutar o que a outra 
pessoa está comentando no 
caminho dela. quando chegar 
na outra ponta, se prepare: 
agora é hora de voltar pelo 
mesmo caminho sendo 
VOCÊ.

passo 08

a rodada termina quando os 
dois jogadores voltam para as 
suas supercasas de início.

passo 09

vocês podem jogar quantas 
vezes quiserem, mudando os 
temas para se conhecerem 
cada vez mais. 

agora você já sabe todos os 
passos! vamos jogar?

eu
você

passo 01

cada pessoa se posiciona em 
uma das extremidades do 
tabuleiro, no meio da 
supercasa.
neste jogo, as duas pessoas se 
movem ao mesmo tempo, 
caminhando em direções 
opostas.

como jogar?

objetivo do jogo:
conhecer mais o outro 
jogador conversando sobre 
um tema como: natureza, 
cidade, sociedade, esse 
lugar, memória ou relações.

supercasas são os hexágonos 
com a borda em destaque. 
em cada uma delas está 
escrito EU e VOCÊ, indicando 
os dois caminhos possíveis.

sempre comece pelo caminho 
do EU, chegando até VOCÊ na 
outra supercasa.
antes de começar, atenção: 
duas pessoas nunca podem 
ocupar a mesma casa!

número de jogadores

2 pessoas10 minutos

duração mínimatabuleiro

realização
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apoio inscreva-se no desafio! 
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baixe o aplicativo do jogo!




