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CONTEÚDOS 
O jogo inclui 28 cartas fabricadas a partir de cartão espesso, robusto, resistente e de alta 
qualidade mais 1 dado grande fabricado em plástico reciclado. Há quatro cartas redondas, 
cada com uma ilustração de uma árvore numa estação do ano e 24 cartas com imagens 
reais de atividades típicas de cada estação.  

O cartão utilizado é ecológico e tem origem em florestas sustentáveis. Contém uma 
elevada percentagem de materiais reciclados e é 100% reciclável.  

CARATERÍSTICAS DAS CARTAS 

Cada estação do ano tem uma cor diferente para ajudar na respetiva associação: 

- Primavera: verde
- Verão: amarelo
- Outono: laranja
- Inverno: azul

GRUPO ETÁRIO RECOMENDADO 
Crianças dos 3 aos 8 anos. 

Este é um jogo de associação original para aprender sobre as diferentes atividades que 
pode fazer em cada estação do ano: primavera, verão, outono e inverno. As imagens reais 
incentivam as crianças a revisitar as estações uma e outra vez. 

Lance o dado e descubra qual é a sua estação favorita! 

OBJETIVOS EDUCATIVOS 
o Para aprender sobre as quatro estações do ano.
o Para descobrir as atividades de cada estação.
o Para compreender que todos têm uma estação favorita diferente, aprendendo assim a

respeitar a diversidade de opinião.
o Desenvolver competências de observação e de raciocínio lógico.
o Aumentar o vocabulário relacionado com as imagens apresentadas nas cartas.
o Aprender a respeitar a ordem de jogo.
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SISTEMA DE JOGO 

1. Coloque as quatro cartas redondas a mostrar as estações do ano viradas para cima 
no meio da mesa e distribua as outras cartas entre os jogadores.  

2. À vez, cada jogador lança o dado e dependendo da estação do ano que este 
mostre, utiliza uma das suas cartas para completar a estação correspondente. Se 
não tiver uma carta que corresponda À estação apresentada no dado, passa a vez 
ao jogador seguinte.  

3. O vencedor é o primeiro jogador a utilizar todas as cartas.  

Versão de grupo  

1. Coloque as quatro cartas redondas a mostrar as estações de face para cima no meio 
da mesa e, junto às mesmas, as cartas que mostram imagens reais típicas de cada 
estação bem baralhadas.  

2. À vez, cada jogador lança o dado e, dependendo da estação apresentada, pesquisa 
uma carta correspondente para essa estação na pilha de cartas. Se não houver mais 
cartas para essa estação, passa a vez para o jogador seguinte.  

3. O jogo termina quando as quatro estações ficam concluídas com todas as cartas. 

Outras notas:  

- Se for jogado uma cruz, o jogador perde a vez e passa o dado ao jogador seguinte.  

- O rebordo colorido das cartas serve como um sistema de autocorreção para rever a 
associação correta a ser feita. Além disso, a cor no dorso das cartas também corresponde à 
cor da estação correspondente. 
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