
“Descubra os 
continentes 
do mundo!”

Ref. 38995



 

       

PT 

Descubra os continentes do mundo! 
Ref. 38995 

    

CONTEÚDOS 
O jogo inclui 42 cartas fabricadas a partir de cartão espesso, robusto, resistente e de alta 
qualidade mais 1 dado grande fabricado em plástico reciclado.  

Há seis cartas redondas, cada uma das quais a apresentar um continente alargado e 
36 cartas com imagens reais de paisagens, tradições, alimentos, vida selvagem e cultura 
típicos de cada continente.  

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

DESCRIÇÃO DAS CARTAS 

Há vários modelos baseados em diferentes critérios para retratar os continentes do 
mundo. Dado o conteúdo do jogo, escolhemos incluir apenas continentes povoados.  

Cada continente tem um rebordo de cor diferente para que possa ser associado mais 
facilmente às cartas correspondentes.  

- África: laranja 
- América do Norte: azul 
- América do Sul: roxo 
- Ásia: verde 
- Europa: vermelho 
- Oceania: amarelo 

 

GRUPO ETÁRIO RECOMENDADO  
Crianças dos 3 aos 8 anos.  

Este é um simples jogo de associação para as crianças viajarem através dos continentes e 
familiarizarem-se com a respetiva localização geográfica e descobrirem imagens reais da 
enorme diversidade de paisagens, tradições e culturas do mundo de hoje.  

Dadas as dimensões das cartas e as respetivas imagens, este jogo é ideal para adultos e 
para crianças jogarem juntos. Lance o dado e comece a jogar! 

Descobrir o mundo é o primeiro passo para aprender a respeitá-lo! 
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OBJETIVOS EDUCATIVOS 
 

o Descobrir os continentes do mundo e familiarizar-se com a respetiva localização 
geográfica. 

o Aprender sobre as caraterísticas de cada continente. 
o Descobrir a enorme diversidade de paisagens, tradições e culturas do mundo atual.  
o Compreender que a diversidade enriquece a cultura do planeta e incentivar o diálogo 

sobre as caraterísticas comuns e as diferenças por todo o mundo. 
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. 

 

SISTEMA DE JOGO 

1. Coloque as seis cartas redondas a mostrar os continentes 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 do continente que este mostre, 
utiliza uma das suas cartas para completar o continente correspondente. Se não 
tiver uma carta que corresponda ao continente apresentado 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 seis cartas redondas a mostrar os continentes de face para cima no meio 
da mesa e, junto às mesmas, as 36 cartas que mostram imagens reais típicas bem 
baralhadas.  

2. À vez, cada jogador lança o dado e, dependendo do continente apresentado, 
pesquisa uma carta correspondente para esse continente na pilha de cartas. Se não 
houver mais cartas para esse continente, passa a vez para o jogador seguinte.  

3. O jogo termina quando os seis continentes ficam concluídos com todas as cartas. 

Outras notas: 

O rebordo colorido das cartas serve como um sistema de autocorreção para rever a 
associação correta a ser feita. 
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