PROJETO ECOVIVER
ENSINO FUNDAMENTAL 1
ATIVIDADE 7
JOGO: DOMINÓ DOS ODSs
Objetivo do jogo
Para jogar o Dominó dos ODSs são necessárias 34 peças retangulares. Cada peça está dividida em 2
espaços, em cada um deles aparece a imagem de um dos ODSs. Para jogar são necessários(as) 2, 3,
4, 5 ou 6 participantes. O objetivo do jogo é colocar todas as peças na mesa antes dos(as)
adversários(as).
Como jogar
Cada jogador(a) recebe cinco peças no início do jogo. As peças restantes ficam na mesa, com as
imagens viradas para baixo, para serem compradas. Faça um sorteio para decidir quem começa a jogar.
O(a) jogador(a) sentado(a) à esquerda é o(a) próximo(a) a jogar e assim por diante. O(a) jogador(a)
inicial escolhe uma peça de sua mão e coloca na mesa.
Na sua vez, cada jogador(a) deve colocar uma das suas peças em uma das duas extremidades abertas,
de forma que o desenho de um dos lados coincida com o desenho da ponta da peça que está sendo
colocada. Quando o(a) jogador(a) coloca sua pedra sobre a mesa, encerra sua jogada e passa a vez
ao(à) jogador(a) seguinte. Se algum(a) jogador(a) não tiver peças que coincidam com uma das
extremidades, deverá comprar uma das peças da mesa, sem olhar, e passar a vez. Se não houver mais
peças para comprar, o(a) jogador(a) só passa a vez.
Fim do jogo
A partida segue com os(as) jogadores(as) colocando suas pedras sobre a mesa até que uma das
situações abaixo ocorra:

•

Quando um(a) jogador(a) coloca sua última peça na mesa, ele(a) vence o jogo.

•

Caso aconteça de não haver mais peças para comprar e nenhum(a) jogador(a) tenha peças que
coincidam nas extremidades disponíveis, o(a) jogador(a) com menos peças ganha o jogo. Se mais de
uma pessoa tiver o mesmo número de peças, e ele for menor que o número de peças de outros(as)
jogadores(as), eles(as) compartilham a vitória.

Cole esta folha em um papel rígido (cartolina, cartão, papelão) e recorte as peças

