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Construir uma palavra
1. Retira da caixa estas 9 peças e 

coloca-as à tua frente.

2. Junta as peças para formar a 
palavra PATO.

3. Mistura as peças e forma a 
palavra RAIO.

4. Consegues descobrir outras palavras usando estas mesmas 
peças? Não é uma questão com rasteira, existem mesmo outras 
possibilidades.

Resumo do jogo
Para jogar ao Peça Palavra são criadas letras e palavras usando os 4 tipos de peças existentes na caixa.

Objectivo
Começando com um conjunto idêntico de peças, os jogadores vão durante 
cada desafio competir na construção de 6 palavras. Palavras mais longas 
dão mais pontos, mas quanto mais peças se tiver, maior é o risco de 
sobrarem peças e se perder os bónus da linha de descarte. O jogador 
com mais pontos somados após todos os desafios é o vencedor.

Como construir letras e palavras
Este jogo é baseado totalmente na construção de letras e 
palavras. É possível conseguir construir qualquer uma das 

letras do alfabeto usando no máximo 4 peças!

Construir uma letra
Usa o alfabeto de construção de letras disponível nas laterais da caixa como 
guia.

ouou

√X X

 não … não … sim!

Conta como 7 letras

Palavras válidas
•  Todas as palavras válidas têm de ser escritas com o alfabeto 

das peças que se encontram na lateral da caixa do jogo.

•  Palavras válidas incluem pelo menos uma nova letra. Não po-
des criar uma palavra simplesmente movendo letras da palavra 
que anunciaste anteriormente. Por exemplo, não podes cons-
truir a palavra APTO se já fizeste a palavra PATO.

•  Palavras válidas encontram-se tipicamente num dicio-
nário de língua portuguesa. Não são aceites 
nomes próprios (ex: João, 
França, MEBO), abre-
viaturas, calão ou 
palavras noutra língua 
que não português.

•  As palavras só são 
válidas se estiverem 
escritas sem erros.

Outra ronda de treino?

Recebe estas 8 peças 

Tenta encontrar uma ou mais palavras 

que consigas escrever com as mesmas 

em menos de 2 minutos.

 • Só existe uma forma 
de construir cada letra. 
Essa forma é a que está 
representada na caixa!

• É possível construir 
letras diferentes 
exactamente com as 
mesmas peças.

• Hífens são 
representados pela peça 
amarela e contam como 
uma letra.

 • Os jogadores podem decidir no início do jogo utilizar ou não acentos e 
cedilhas. Se decidirem utilizar os mesmos, uma peça amarela representa 
a cedilha e qualquer acento, não contando como uma letra extra.
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COMO JOGAR 
(de 1 a 4 jogadores)

Um jogo de Peça Palavra pode ser composto por 1 a 3 desafios, cada um com a construção de 6 palavras.

Os jogadores decidem em conjunto se vão jogar 1, 2 ou 3 desafios.

Preparação
Remove a tampa do jogo e coloca a parte debaixo da caixa no centro da 
mesa. Separa as peças nos diferentes 4 formatos e cores, colocando-as em 
cada um dos 4 espaços da caixa conforme mostra a figura.

Cada jogador recebe um lápis e 
uma folha de pontuação.

Cada folha de pontuação está divida em 3 zonas 
para cada um dos desafios e cada uma dessas 
zonas tem 6 linhas para o registo e pontuação de 
cada uma das 6 palavras.
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Conjunto de peças de cada jogador
No início de cada desafio um jogador qualquer lança os quatro dados duas 
vezes (se desejar usando o compartimento central presente na caixa).

Por cada lançamento, cada jogador tira para si peças de cor igual às que 
saíram em cada dado. Desta forma todos os jogadores começam o desafio 
com as mesmas 8 peças que colocam na sua área de jogo.

Desafio: Criar 6 palavras
Durante cada desafio, os jogadores vão criar e pontuar palavras uma de 
cada vez usando as peças, até se chegar à sexta palavra.

Após um jogador declarar uma palavra com sucesso, vai aguardar que os 
restantes jogadores façam o mesmo. Se estiveres a jogar sozinho, avança 
para a palavra seguinte. 

Adicionar novas peças
Antes de se começar a construir as palavras (incluindo a primeira), um 
jogador qualquer rola desta vez só 3 dados.

Se os 3 dados tiverem em simultâneo como 
resultado um jóquer (símbolo de uma estrela na 
face azul ou verde), os dados são relançados até tal 
não acontecer.

De seguida, todos os jogadores adicionam à sua 
área de jogo as peças vermelhas e amarelas que 
saírem nesses 3 dados.

Além disso, por cada jóquer que sair nos 3 dados,
os jogadores desenham um pequeno círculo
na primeira coluna e na linha correspondente à 
nova palavra que se vai escrever. Cada círculo destes 
permite ao jogador obter uma peça adicional à sua 
escolha (de qualquer forma e cor) se assim o desejar.

Em cada linha, os jogadores podem assim ter 0, 1 
ou 2 círculos, de acordo com número de jóqueres que saírem nos 3 dados 
(respectivamente 0, 1 ou 2).

2º lançamento1ª lançamento Área de jogo

O
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Descartar peças
Depois de teres escrito a tua palavra na tua folha, vais usar a linha de 
descarte da tua folha para este desafio.

Começando da esquerda para a direita, faz uma cruz por:

• cada peça que tenha sobrado, ou seja, não tenha sido utilizada na 
construção da palavra.

• cada círculo não riscado dessa linha onde escreveste a palavra.

Devolve para a caixa todas as tuas peças que tenham sobrado, ou seja, 
que não tenham sido utilizadas na construção da palavra.

O jogo é então retomado pelos restantes jogadores que ainda 
não tiverem escrito a sua palavra. Se apenas faltar um jogador, 
recomendamos ser iniciada uma contagem de tempo (por exemplo 1 
minuto), que será o tempo que esse jogador terá para finalizar a sua 
palavra.

DATA 
D-a-t-a 

OK ?

Objecções válidas
• A palavra declarada não é válida.

• A palavra declarada já foi escrita 
por alguém durante este desafio.

X Já usada!

√  Se ninguém colocar 
nenhuma objecção válida, o 
jogador escreve a palavra no seu 
bloco de pontuação na primeira 
linha que se encontra livre.

X Se é levantada uma objecção 
válida, o jogo é retomado e 

esse jogador volta também a 
tentar construir a sua palavra.

Começar a construir as palavras
Todos os jogadores, em simultâneo, começam a tentar construir uma 
palavra com as peças que têm na sua área de jogo.

Quando os jogadores precisam de uma peça 
adicional, retiram-na da caixa de jogo
e assinalam o mesmo riscando um dos círculos 
não usados dessa linha.

Nota: caso não haja a peça que pretende, escolha 
outra qualquer.

Declarar uma palavra
Quando um jogador descobre uma nova palavra 
válida, usando as peças da sua área de jogo, 
pode declarar a mesma dizendo em voz alta essa 
palavra. Para o fazer, teve de a escrever primeiro 
na sua área de jogo com as peças, de forma aos 
outros jogadores a poderem verificar. Se necessário o jogador poderá 
soletrar a palavra.

Podem sobrar peças após se escrever a palavra, sendo as mesmas 
descartadas depois.

Objecções
Após um jogador ter declarado em voz alta uma palavra, o jogo é 
parado e os outros jogadores verificam se a palavra é válida, podendo 
se quiserem levantar uma objecção.

O 

O  DATA 

Nova palavra
Após todos os jogadores terem escrito uma palavra, são novamente 
relançados os 3 dados correspondentes ao passo “Adicionar novas 
peças”, repetindo-se os passos para se iniciar a construção de uma 
nova palavra.

No caso de algum jogador não conseguir declarar nenhuma 
palavra válida com as peças que tem disponíveis, não marca 
nenhuma palavra, riscando a linha. Tem de assinalar 3 cruzes na 
linha de descarte da sua folha (até ao último espaço se necessário).

Em cada desafio só podes ter feito 12 cruzes na linha de 
descarte. Se isso acontecer, quando tiveres de descartar mais peças 
que sobrem, não fazes mais cruzes na tua folha.

No caso muito raro de todos jogadores não conseguirem declarar 
nenhuma palavra, o desafio termina. 
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CRÉDITOS

Final do desafio
Quando os jogadores escrevem a sexta palavra, o desafio termina e a 
pontuação do mesmo é contabilizada na folha de pontuação, na zona 
correspondente desse desafio.

Pontuação do desafio
Cada jogador:

1. Escreve, na coluna mais à direita, o número de letras que cada palavra 
que escreveram tem.

2. Soma o número de quadrados azuis da linha de descarte não 
riscados e escreve essa pontuação de bónus na coluna mais à direita 
dessa linha.

3. Escreve na caixa amarela presente na coluna mais à direita, a soma da 
pontuação do desafio resultante dos dois pontos anteriores.

Antes de se iniciar um novo desafio, todas as peças são colocadas nos 
espaços correspondentes na caixa do jogo.

Total de
pontos 
bónus

6x espaços
sem bónus

6x espaços
de 1 ponto bónus se 

não riscado

O  DATA 
4  DAMA 
4O

O MANGA                                           5O
O  LINCHAR 7O Divisível 9O
O salvado 7

X X X x x x x x x x   2
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Final do jogo
Após se terem jogado o número de desafios acordado entre os jogadores (1 
a 3), o jogo termina. Os jogadores somam os totais que obtiveram em cada 
desafio e registam-no no campo total situado no canto inferior direito da 
folha de pontuação.

O jogador com mais pontos ganha. Em caso de empate, os jogadores 
empatados em primeiro lugar partilham a vitória. Caso o jogador esteja a 
jogar em modo solitário, o objectivo é tentar bater o seu melhor resultado.

Diferentes níveis de jogadores
Se os jogadores têm níveis muito distintos (por exemplo crianças e 
adultos, jogadores iniciados e jogadores experientes), decidam no início de 
cada desafio quantos espaços na linha de descarte os jogadores mais 
avançados assinalam com cruzes, de forma a equilibrar o jogo.

Para mais diversão com peças e palavras…
Procura o DECIFRA em www.mebo.pt


