MATERIAL DE INTERVENÇÃO

JOGOS INFANTIS

Carcassonne Junior
É um dia muito especial em Carcassonne: 14 de julho, o dia Nacional de França, em
que é tradição deixar à solta ovelhas, galinhas e vacas. Durante todo o dia as crianças
de Carcassonne divertem-se perseguindo e tentando apanhar os animais antes que
anoiteça. Conteúdo: - 32 figuras de madeira em 4 cores; - 36 peças de território.

Conteúdo do jogo:
- 32 figuras de madeira em 4 cores;
- 36 peças de território.

19,50 € + IVA (23%) ➔ 23,99€

Catan Junior

Catan Junior
O novo Catan Junior passa-se num conjunto de seis ilhas em que os jogadores
constroem esconderijos e encontram a misteriosa ilha encantada, onde vive o Capitão
Fantasma. Cada ilha gera um recurso específico: madeira, cabras, melaço ou espadas.
Os jogadores devem usar esses recursos para construir navios, alargar o seu domínio
e construir novos esconderijos de onde vão dominando o jogo.
Para: 2 a 4 jogadores
Duração: aprox. 30 minutos
Idades: +6 anos

24,38€ + IVA (23%) ➔ 29,99€
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Labirinto Mágico

Paf! ai! O pequeno mago esfrega os olhos com surpresa. Está um muro diante dele,
os aprendizes de mago exploram o Labirinto Mágico. Hoje têm uma tarefa importante
a cumprir: Procurar os símbolos mágicos! Isso seria muito simples se os magos
grandes não estivessem sempre a pregar partidas aos pequenos. Os caminhos vão-se
abrindo e fechando, como por magia... Cada jogador tenta ganhar ao labirinto com o
seu marcador e ser o primeiro a conseguir 5 símbolos mágicos.

Idades: A partir dos 6
Jogadores: 2 a 4
Duração: 20 a 30min
Idioma: Português

24,38€ + IVA (23%) ➔ 29,99€

A Torre Encantada em Formato
Lata

A torre encantada tem um novo visual! Apresentamos o jogo de sucesso para os
mais novos lá de casa agora no formato de uma atrativa lata. Mais transportável,
mais compacto, mais económico e ideal para levar na mala de escapadela de fim de
semana. Serão capazes de libertar a princesa da torre do malvado feiticeiro?

Duração: 15 a 25 Minutos
Número de Jogadores: 2 a 4 Jogadores
Idade: +5 Anos

9,76 € + IVA (23%) ➔ 12,00€
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Fantasma Blitz

Um jogo de reflexos rápidos para mentes atentas. Em cada turno
é desvendada uma carta e os jogadores devem agarrar
rapidamente o objeto que coincide em forma e cor com algum dos
objetos que aparecem na carta. O problema é que na maioria das
cartas não há nenhum objeto que encaixe nessa descrição...
Número de Jogadores: 2 a 8 Jogadores
Idade: +8 Anos
Duração: 15 Minutos

13,00€ + IVA (23%) ➔ 15,99€

O Monstro das Cores

O Monstro das Cores acordou confuso e não sabe bem porquê. Os seus sentimentos
estão todos atrapalhados e agora vai ter que separar as emoções, arrumando-as no
local certo. Será que pode ajudá-lo? Para o fazer, vai ter que pensar em coisas que o
fazem feliz, triste, zangado, com medo ou calmo e, depois, dizer a todos o que essas
coisas são. Com a sua ajuda e a do seu pequeno amigo, com certeza ele vai conseguir!
Conteúdo: 1 tabuleiro de jogo, 1 Monstro das Cores, 1 Menina, 1 dado, 8 frascos para
guardar as emoções, 2 prateleiras para os frascos, 5 contadores de emoções

24,38€ + IVA (23%) ➔ 29,99€
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