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REGRAS DO JOGO

O jogo Cinema na Mão foi desenvolvido pensando especificamente em 
estudantes de escolas do campo e pessoas leigas que tenham interesse 
em conhecer a história da sétima arte e sua linguagem cinematográfica. 
O jogo poderá ser jogado por grupos de 02 a 06 jogadores ou de 02 a 06 
grupos de jogadores.

INDICAÇÃO ETÁRIA
Maiores de 08 anos

COMPONENTES
• 01 Tabuleiro

• 200 Cartas sobre história do cinema

• 60 cartas sobre linguagem cinematográfica

• 150 fichas de cada cor (azul, branca, amarela, vermelha, preta e verde)

• 30 câmeras de cada cor (azul, branca, amarela, vermelha, preta e 
verde)

• 30 Claquetes de cada cor (azul, branca, amarela, vermelha, preta e 
verde)

• 01 Dado

• 01 Câmera filmadora (com seus acessórios e manual próprio)



OBJETIVO
Inserir o maior número de fichas possíveis no tabuleiro a partir da 
proposta do jogo

PREPARAÇÃO
Leitura prévia das regras para todos os participantes, conferência dos 
níveis de bateria da câmera.

COMO JOGAR
1 - Para iniciar a partida serão distribuídas 10 cartas sobre história do 
cinema para cada jogador (ou grupo), os participantes devem escolher 
quem será o primeiro a jogar e os que darão sequência. Poderão utilizar 
o dado para essa etapa.

2 - Após a distribuição das 10 cartas sobre história do cinema o jogador 
que dará início lançará o dado para colocar uma ficha de sua cor na casa 
correspondente ao valor sorteado no dado.

3 - Cada jogador terá fichas de sua cor para identifica-lo no tabuleiro, 
colocará uma ficha de sua cor na casa correspondente à sua jogada.

4 - Caso o jogador não tenha em sua mão a carta correspondente a casa 
onde caiu, deverá comprar uma no monte, se a carta comprada não for a 
correspondente à casa, o jogador deve retirar sua ficha do tabuleiro. Se 
outro jogador tiver a carta correspondente à referida casa, poderá após 
o jogador da vez retirar sua ficha introduzir uma de sua cor e descartar a 
carta no tabuleiro após efetuar sua leitura para os demais.

5 - Algumas casas terão a imagem de uma câmera, quando o jogador 
da vez cair em uma destas casas retirará uma carta de Linguagem 
Cinematográfica (LC) e colocará uma mini câmera de sua cor que o 
identificará no tabuleiro no local (na lateral da casa no tabuleiro), cada 
mini câmera equivale a 05 fichas, caso ele tenha a carta dessa casa 
deverá lê-la para o grupo, caso não tenha, ele perde sua mini câmera 
mas deve permanecer com sua carta de LC pois no final do jogo cada 
carta de LC equivale a 05 fichas e serão utilizadas para orientações na 
produção de vídeos em casas específicas.

6 - Do meio do jogo em diante teremos casas com a imagem de mini 
claquetes, quando cair nessa casa o jogador deverá posicionar em sua 
lateral uma mini claquete de sua cor que o identificará no tabuleiro 



(cada claquete equivale a 10 fichas), demarcando seu território como 
nas casas de LC, caso tenha a carta correspondente à casa poderá trocar 
qualquer peça do tabuleiro pertencente a um adversário por uma de 
sua cor. 

7 - A casa marcada com a claquete obriga o jogador a experimentar 
a produção fílmica utilizando a câmera que acompanha o jogo, para 
isso deverá aplicar ao filme as técnicas das cartas de LC adquiridas ao 
longo do jogo, ou seja, quando cair na casa com claquete o jogador 
deve filmar alguma situação que pode ser qualquer uma de sua escolha 
como: práticas culturais da região, paisagens, brincadeiras, trabalhos, 
costumes etc. O tempo mínimo de cada filmagem é de 30 segundos e o 
máximo de 01 minuto.

8 - Após a experiência de filmagem o jogador deve mostrar sua produção 
aos demais, qualquer tipo de produção será considerada. O jogador que 
se recusar a produzir o vídeo perderá sua claquete, mas permanecerá 
no jogo.

9 - Se um jogador cair em uma casa com câmera ou claquete de outro 
jogador terá uma de suas fichas substituída por uma da cor do jogador 
dominante daquela casa, se o jogador que domina a casa tiver alguma 
sequência completa de cartas da linguagem cinematográfica (como a 
sequência de Enquadramento de Plano Americano de I a III das cartas 
de LC) poderá trocar qualquer peça do jogador que caiu em seu domínio 
por uma de sua cor (fichas, mini câmeras ou claquetes). 

10 - O jogo termina quando um dos jogadores mediante o uso do dado 
conseguir percorrer todo o tabuleiro e cruzar a linha de chegada. Vence 
o jogo aquele que conseguir acumular a maior quantidade de fichas ao 
longo da partida.


