
Importante: 
 Já tem um ovo no sítio mostrado no dado? Então 

pode escolher se vai colocar ali o segundo ovo, ou se 
o vai colocar em um dos outros sítios indicados. 

 Não é permitido colocar o ovo debaixo da roupa ou 
prendê-lo de outra forma. 

Final do jogo: 
O jogo termina assim que um dos jogadores deixe cair um 
ou mais ovos. 
Os outros jogadores marcam um ponto por cada ovo de 
borracha, e dois pontos pelo ovo de madeira. 
Quem fizer mais pontos vence a dança dos ovos.  

Dados malucos! 
Este jogo implica rolar dados e ter reflexos rápidos. No 
entanto tenha cuidado! Quem deixar o dado cair ou o 
fizer cair da mesa terá que ir apanhar o dado, sem ajuda. 
Experimente: não é fácil apanhar um dado do chão 
quando se tem um ovo entre os joelhos, ou no queixo... 

 
... entre os joelhos 

 
... na curva do braço 

 
... entre o queixo e a 

bochecha 

 
Pode colocar o ovo em um 
dos outros sítios indicados. 

A Dança dos Ovos 

Um jogo de ovos barulhento e saltitante, 
para 2 a 4 jogadores, dos 5 aos 99 anos. 

Autor: Roberto Fraga 

Ilustrações: Martina Leykamm 

Conteúdo: 
1 ovo de madeira, 9 ovos de borracha saltitantes, 1 dado 
de acção vermelho, 1 dado de colocação branco, 1 livro de 
instruções. 

Objectivo do jogo: 
Quem vai conseguir guardar mais ovos e recolher mais 
pontos? Não vai ser fácil, pois os ovos pulam e saltam, e 
mudam constantemente de dono... mais a mais, o jogo 
termina logo que alguém deixe cair um ovo. 

Preparação: 
Coloque os dois dados na mesa. Coloque a caixa com os 10 
ovos na mesa. Mantenha o centro da mesa livre, pois os 
ovos vão andar por ali a saltitar. 
 
Cuidado: frágil! Os ovos são resistentes, mas retire 
quaisquer objectos frágeis da mesa antes de começar a 
jogar. Mantenha igualmente livre de objectos o espaço à 
volta da mesa, já que os jogadores vão correr por ali. 

Ei, que está um ovo de madeira a fazer neste jogo? 
Um precioso ovo de madeira encontra-se misturado com 
os ovos saltitantes! Vai valer dois pontos no final do 
jogo, enquanto um ovo saltitante só vale um ponto; por 
isso, é muito popular junto dos larápios de ovos. 



Como jogar: 
Quem conseguir saltar mais alto pode começar, lançando 
o dado vermelho. 
 
A próxima ronda será começada pelo jogador à esquerda. 
 
Que símbolo aparece no dado de acção vermelho? 

 

Pôr um ovo 
Que sorte de galinha! Faça �cocorocó� e 
tire um ovo da caixa. 

 

Ovo saltitante 
Tire um ovo de borracha da caixa. Segure-
o cerca de meio metro acima do centro da 
mesa e deixe-o cair. Os jogadores tentam 
agarrar o ovo � quem o apanhar primei-
ro, fica com ele. 
Cuidado: o ovo de madeira não pode ser 
usado aqui! 

 

Surripiar um ovo 
Todos os jogadores tentam agarrar o dado 
vermelho � quem o apanhar pode tirar 
um ovo da caixa. 

Cuidado: larápios de ovos! 
Se durante o jogo se acabarem os ovos da caixa, o jogo 
continua: o jogador activo indica um dos ovos de um 
jogador, que terá que lhe dar o ovo � sem resmungar! 

Onde colocar o ovo? 
Os ovos recolhidos não são simplesmente colocados à 
frente do jogador, sobre a mesa. Sempre que obtenha um 
ovo, terá que rolar o dado branco, que indica �onde 
colocar o ovo�. 
O símbolo mostra onde o colocar: 
 

 

Dança do ovo 
Agora as coisas começam a agitar-se! 
Todos os jogadores se levantam e correm à 
volta da mesa o mais depressa possível. O 
primeiro a regressar ao seu lugar pode 
tirar um ovo da caixa. 

 

Cantar de galo 
Hora de acordar os vizinhos! O primeiro a 
gritar �cocorocó!� tira um ovo da caixa. Se 
mais do que um jogador empatar, nin-
guém tira um ovo. 

 

Bico calado 
Veja com atenção: este símbolo é muito 
parecido com o �Cantar de galo�, mas 
nenhum som pode ser emitido. Quem fizer 
�cocorocó� terá que colocar um dos seus 
ovos de volta na caixa, isto se tiver algum, 
claro. 

 
... debaixo do queixo 

 
... debaixo de uma axila 


