
Nesta folha encontras todas as instruções necessárias 
para construir e jogar o Jogo da Breadboard. 

CONSTRÓI UM JOGO
DA BREADBOARD

COMO JOGAR

Usa o dado e os tokens de energia para jogar. Cada jogador escolhe um token de energia vinda 
das pilhas e decide-se em grupo quem começa a jogar. (Ex: começa o jogador mais novo.)

O tabuleiro é uma breadboard e o objetivo do jogo é, com os tokens de energia, viajar pela 
breadboard e chegar à última casa para acender o LED. 

Sempre que um jogador calha numa casa com �os condutores tem de viajar até à ponta contrária. 
Esta regra aplica-se para subir e para descer na breadboard.

Podes criar regras extra para as casas do tabuleiro que têm uma cor diferente.

Nas casas desta cor 

deves voltar à casa nº 1

Exemplo: ?
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COMO CONSTRUIR

1 Para construir a breadboard deves 
colar o tabuleiro 2 em cima do 1. 2 Recorta os �os condutores de forma a 

�cares com 5 tiras de �os. Dobra as 
pontas dos �os condutores.

5 Recorta o dado. Dobra-o pelas linhas a 
tracejado e cola as abas de forma a criar 
um cubo. 

6 Recorta os tokens e dobra-os ao meio 
para que se mantenham em pé.  

3 Recorta os riscos coloridos no tabuleiro. 4 Encaixa as tiras de �os condutores nas 
ranhuras. Se necessário, prende as 
pontas com cola no verso do tabuleiro.



Colar aqui o tabuleiro 2
Colar aqui o tabuleiro 2

1 2 3 4 5

12 11 10 9 8

13 14 15 16 17

24 23 22 21 20

25 26 27 28 29

35 34 33 32

1 2 3

12 11 10

13 14 15

24 23 22

25 26 27

35 34



Tabuleiro 2

5 6

8 7

17 18

20 19

29 30

32 31



TOKENS DADO


