
Diga tudo em poucas palavras
Este é um jogo muito legal para brincar com os amigos e com a família, pois pode gerar

debates interessantes e divertidos.

O jogo consiste em perguntas que cada participante deverá responder o que faria em

determinada situação, mas usando em sua resposta um número limitado de palavras. Topa o

desafio? 

Você precisará apenas imprimir e recortar as cartas e o seu jogo já estará pronto.

Como jogar: com a face das cartas virada para baixo, cada participante deve escolher 1

carta desafio e 1 carta numerada. Escolha feita, agora é só se divertir e tentar sintetizar os

seus pensamentos da melhor forma.

Outro desafio divertido que vocês podem tentar é o de pedir para que os outros

participantes desvendem a partir da sua resposta a carta desafio tirada.



Toda a população da

terra desapareceu e

só restou você. O que

você faria?

Se você tivesse a

oportunidade de ir

para algum lugar

neste momento,

qual seria? O que

você faria lá?

Se você tivesse que

fazer uma dieta para

o resto da sua vida e

só pudesse comer 3

coisas não saudáveis.

Quais seriam?

O que você faria se

ficasse responsável

pelo pet do seu

vizinho e o

animalzinho

desaparecesse?

O que você faria se

achasse uma mala

cheia de dinheiro,

mas com pistas de

quem é o dono?



O que você faria se,

por acaso, descobrisse

um segredo de uma

pessoa fofoqueira?

O que você faria se  te

proibissem de fazer

algo que gosta muito?

O que você faria se

visse alguém

cometendo uma

injustiça?

O que você faria se

fosse um jogador

habilidoso, mas sem

fama?

O que você faria se

encontrasse com o

seu/sua ídolo?



Explique a sua ação

com apenas 

1 palavra

Explique a sua ação

com utilizando 

2 palavras

Explique a sua ação

com utilizando 

3 palavras

Escolha uma pessoa do

grupo e explique a sua

ação com quantas

palavras ela

determinar.

Explique a ação

coletivamente, de

modo que cada

participante diga uma

palavra


