
circuito cidadão

passo 02

definam em que ordem irão 
se movimentar: sentido 
horário ou anti-horário. 
escolham também a ordem 
dos jogadores.

passo 03

quando for jogar, escolha a 
pessoa mais próxima a você 
para disputar um jokenpô 
(pedra, pepal e tesoura) * e 
descobrir quantas casas você 
deve andar.

passo 04 passo 05

se você chegar em uma casa 
já ocupada por alguém, 
conquiste a casa para você! 
a outra pessoa deve ir para 
uma casa ao lado.
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se você perder: ande só 1 casa.

se der empate: ande 2 casas;

se você ganhar: ande 3 casas;
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passo 01

cada pessoa se posiciona no 
centro de uma das 
supercasas temáticas e se 
apresenta aos demais. 
os participantes que 
entrarem depois, também se 
apresentam. 

como jogar?

objetivo do jogo:
falar sobre a cidade, sobre 
você, compartilhar ideias, 
passando por todas as 
supercasas do jogo.

supercasas são os hexágonos 
com a borda em destaque. 
em cada uma delas está 
escrito um dos temas do jogo: 
natureza, cidade, sociedade, 
esse lugar, memória ou 
relações.

quando alguém chegar em 
uma supercasa, deverá 
realizar uma tarefa escolhida.
antes de começar, atenção: 
duas pessoas nunca podem 
ocupar a mesma casa!

passo 07

quando chegar em uma 
supercasa, cumpra uma 
tarefa escolhida pelos outros 
jogadores, relacionando com 
o tema escrito no chão da sua 
supercasa.
a tarefa pode ser fazer uma 
mímica, falar uma coisa boa, 
uma coisa ruim, cantar uma 
música, contar um sonho, 
um receio...

passo 06

se a casa ao lado estiver 
ocupada por outra pessoa, ela 
também deverá abrir espaço 
e mudar de casa.
esse é o grande desafio: 
conseguir seguir adiante 
passando por todas as 
supercasas, mesmo voltando 
para trás algumas vezes.

passo 08

você também pode sortear a 
tarefa pelo aplicativo! baixe e 
aponte o celular para o 
marcador na borda do 
hexágono para ver a realidade 
aumentada.
cumprida a tarefa, o 
participante pode se mover 
em direção à próxima 
supercasa do circuito.

passo 09

o jogo segue desta forma até 
que todos tenham passado 
por todas as supercasas, 
cumprindo as tarefas em 
cada uma delas.

agora você já sabe todos os 
passos! vamos jogar?

número mínimo de jogadores

2 pessoas15 minutos

duração mínimatabuleiro

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




