
Este livro pertence à FAMÍLIA:

...................................................................................

Para começar, preencham  

a árvore genealógica das equipas,  

pondo os vossos nomes nos quadros. Os grandes  (pais, tios, tias, avós,  tartaruga, etc.)  do outro.

Os pequenos  

(filhos, primos, gat
o, cão, 

 

peixinho, etc.)  

de um lado.
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COMO SE JOGA? 
Joga-se em família, evidentemente.

Os pequenos contra os grandes, obviamente.
Se os grandes não quiserem, arma-se uma confusão.

Se a mãe quiser jogar na equipa dos filhos,  
a resposta é: «Claro que não!»

Nada de preocupações, os níveis foram adaptados  
em função da idade dos jogadores, eh!, eh!

QUANTOS  
PODEM JOGAR?

No mínimo, dois.
No máximo, depende...

Quantos são na  
vossa família?

ONDE SE SENTA 
CADA UM?

As crianças, todas à esquerda!
O tio à direita, a tia ao seu lado, e o avô e a  

avó e os pais e... quanto mais apertados  
ficarem melhor, as crianças ficarão mais  

à vontade para ganhar!

O QUE FAZER  
COM A PÁGINA  
SEPARADORA? 
Esta página evita que os pais copiem pelos filhos.  
Peçam-lhes para a segurar durante os jogos.

E PRECISO MAIS ALGUMA 
COISA PARA JOGAR? 
Sim! Um cronómetro ou uma ampulheta. Para poder meter  
os pais na ordem, demonstrando-lhes que levam demasiado  
tempo a concluir as tarefas.

Que ganhem os melhores e que os outros 
não chorem: bombons, bolos e guloseimas

PARA TODOS!

Frente a frente no sentido 
do comprimento.

Ou um em cada 
canto do livro.

Sozinho,  
e depois passa-se  

ao vizinho.

Ou frente a frente  
no sentido da altura.

Lado a lado.

´



A senhora Mistifório está sempre muito ensonada de manhã. 
Vejam só o estado da sua lista de compras.  

Entornou-lhe café em cima. Há letras trocadas.  
Outras desapareceram: é impossível decifrar a lista.  

Quem será o mais rápido a reconstituí-la?

Ainda não acabou! Compõe a ementa Mistifório.
Conseguirás ser mais criativo do que o teu vizinho?

A LISTA DE COMPRAS 
DA FAMÍLIA
MISTIFÓRIO

ADRUNOSPAGA

1 GANFRO

6 LABECOS

OTTAMES

2 NARJALAS

1 A-F-C-

ÃPO
ROUNECAS

SAMAS

10 PI--NT-S

M-Ç-S

jogador 
1

ENTRADA:.......................... raladas com ..........................
PRATO:........................ com todos e ........................ na grelha
Para adoçar a língua e a garganta:.............. e..............
SOBREMESA:.......................... no forno

Três garfos para

escreve aqui

jogador 2

Três garfos para

A senhora Mistifório está sempre muito ensonada de manhã. 
Vejam só o estado da sua lista de compras.  

Entornou-lhe café em cima. Há letras trocadas.  
Outras desapareceram: é impossível decifrar a lista.  

Quem será o mais rápido a reconstituí-la?

Ainda não acabou! Compõe a ementa Mistifório.
Conseguirás ser mais criativo do que o teu vizinho?

A LISTA DE COMPRAS 
DA FAMÍLIA
MISTIFÓRIO

SOPANADRAUG

1 FONGAR

6 C--O-A-

2 SANARJAL

1 CALEFA

OPÃ
C-N-UR-S

SASAM

10  PETMINOS

ÇASÃM

ENTRADA:.......................... raladas com ..........................
PRATO:........................ com todos e ........................ na grelha
Para adoçar a língua e a garganta:.............. e..............
SOBREMESA:.......................... no forno

escreve 
aqui


