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Atividades Desplugadas

Trinca de 
games
Vamos lá!
Este é o Trinca de Games, um jogo de cartas bem divertido com tema dos games mais conhecidos.

Para jogá-lo, imprima as cartas do baralho e pinte-as. Após colorir as cartas, cole-as em uma 
cartolina, para depois,  recortá-las. Isso fará com que as cartas fiquem firmes.

 ● Número de jogadores: recomenda-se de dois a quatro jogadores.

 ● Objetivo: ser o primeiro jogador a formar dois trios de cartas do mesmo tema.

 ● Como jogar: um jogador deve embaralhar as cartas e distribuí-las. Cada um recebe seis 
cartas.

O restante do baralho é deixado na mesa, com a face virada para baixo. A estas cartas damos o 
nome de “monte”.

O jogador que não distribuiu as cartas começa. Se houver mais de dois jogadores, quem inicia é o 
que está  à esquerda do que distribuiu, e o jogo deve seguir o sentido horário. Ele ‘compra’ (retira) 
uma carta do monte e a olha. Caso o jogador queira ficar com a carta que pegou do monte, isso é, 
se ele achar que poderá formar uma trinca (três cartas iguais) com ela, ele deverá descartar uma 
outra que possua. É possível descartar aquela que pegou do monte.

As cartas descartadas deverão sempre ser colocadas na mesa de forma com que todos os 
jogadores possam vê-las durante toda a partida. A este monte de cartas damos o nome de “lixo” 
ou “descarte”.

Quando houver cartas no monte de descarte, ou seja, as cartas com a face virada para cima, que 
o jogador tem interesse, ele poderá adquiri-la (apenas uma) e deverá descartar outra.

Resumindo, na sua vez, o jogador pode pegar uma carta tanto do monte, quanto do lixo, e todas 
as vezes que pegar, ele terá que descartar uma de sua mão. 

Além das temáticas, existe,  no baralho, o  Coringa. O Coringa pode substituir qualquer carta, 
sendo que só é possível utilizar um deles por trinca.

O jogo segue com rodadas até que um dos jogadores consiga “bater”, ou seja, formar duas 
trincas com imagens de dois games distintos. Quanto ao Coringa, é possível utilizá-lo da seguinte 
maneira: uma trinca composta por um coringa e outra trinca completa ou duas trincas compostas 
por coringas:
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          +         

ou

          +         

ou

          +         

Procedimento de confecção das cartas:
 ● Imprima as cartas em papel cartão A4 

 ● Pinte-as com lápis de cor, canetinha ou giz de cera

 ● Recorte as cartas no pontilhado
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Be
Happy.

happycodeschool.com


