
 

PLAY2LEAD – EXTENSÃO DO JOGO DE TABULEIRO DOS SEDENTÁRIOS (PT)  

 

O jogo inclui: 

1 tabuleiro; 

4 peões; 

1 dado; 

15 ovelhas; 

45 cartões com perguntas (3 níveis diferentes). 

 

Regras do jogo: 

# Cada peão pode estar associado a um jogador ou a um grupo de jogadores; 

# Todos os peões têm de estar posicionados na casa inicial do jogo; 

# Cada peão desloca-se de acordo com o número que sair após o jogador ou o grupo lançar o dado; 

# Não se pode andar em direções opostas na mesma jogada; 

# Deslocar o peão até às casas numeradas; 

# De cada vez que o peão calhar numa casa numerada retirar um cartão (à sorte) com o número correspondente; 

# Os baralhos devem estar colocados no respetivo local do tabuleiro com os números voltados para cima; 

# O número do cartão corresponde ao número de pontos ganho caso acerte na resposta; 

# A resposta correta está sublinhada a amarelo; 

# Se acertarem na resposta ficam com o cartão. Caso contrário passa para o final do baralho correspondente; 

# A pessoa que lê a pergunta deve pertencer a outra equipa; 

# De cada vez que se complete um ciclo de jogadas (cada equipa lançar o dado uma vez), é retirada uma ovelha; 

# O jogo termina quando for retirada a última ovelha; 

# Vence a equipa que conseguir obter mais pontos no final das 15 jogadas. 

 

 

 



 

PLAY2LEAD – SEDENTARY PEOPLE BOARDGAME EXTENSION (EN) 

 

The game includes: 

 

1 tray; 

4 pedestrians; 

1 die; 

15 sheep; 

45 question cards (3 different levels). 

 

Game rules: 

# Each pawn can be associated with a player or a group of players; 

# All pawns must be placed on the starting square of the game; 

# Each pawn moves according to the number that rolls after the player or group rolls the die; 

# You cannot walk in opposite directions in the same move; 

# Move the pawn to the numbered squares; 

# Each time the pawn lands on a numbered square, draw a card (by chance) with the corresponding number; 

# Decks must be placed in their respective spot on the board with the numbers facing up; 

# The card number corresponds to the number of points earned if the answer is correct; 

# The correct answer is underlined in yellow; 

# If they get the answer right, they keep the card. Otherwise it goes to the end of the corresponding deck; 

# The person reading the question must belong to another team; 

# Each time a round of rolls is completed (each team rolls the die once), a sheep is removed; 

# The game ends when the last sheep is removed; 

# The team that manages to obtain the most points at the end of the 15 plays wins.  


