jogos sem
Junta a tua equipa e testa os teus limites!
Fase Eliminatória
JOGO TIROLESA
Descrição de jogo
Cada equipa terá 12 bolas de ténis para tentar colocar dentro de um cesto.
Através de uma ponte suspensa em corda (Tirolesa), um elemento da equipa desloca-se até meio da mesma, no ponto de partida um outro elemento arremessa uma bola para o colega que está suspenso no meio da tirolesa, este terá que agarrar a bola e tentar coloca-la dentro de um
cesto que se encontra por baixo dele a uma altura aproximadamente de 8 metros. Depois de executar este procedimento terá de regressar ao
ponto de partida e tocar num sino, após o sinal, inicia-se o mesmo processo do lado contrário da tirolesa com os outros dois elementos da equipa,
e assim sucessivamente, até terminar as 12 bolas.
Objetivo de jogo / Critérios de pontuação
- 1º - Maior número de bolas introduzidas no cesto.
- 2º - Menor tempo gasto na realização da prova.
JOGO PISTA DE OBSTÁCULOS
Descrição de jogo
Cada equipa terá 8 tentativas, para, com um remate, colocar a bola dentro de um arco que se encontra na baliza futebol.
Um de cada vez, todos os elementos da equipa, terão que percorrer a pista de obstáculos. Iniciando no ponto de partida, o participante terá de
percorrer um percurso de obstáculos com barreiras, arcos, atravessar um insuflável (Pista de obstáculos), e finalizar com um remate à baliza.
Regressando ao ponto de partida, arranca o participante seguinte, e assim sucessivamente, até os quatro elementos da equipa terem realizado
duas vezes o percurso, terminando no local de partida.
Objetivo de jogo / Critérios de pontuação
- 1º - Maior número de bolas introduzidas no arco.
- 2º - Menor tempo gasto na realização da prova.
JOGO CORRIDA DOS TRADICIONAIS
Descrição de jogo
Neste jogo, em forma de estafeta, toda a equipa terá que realizar um percurso que inclui alguns jogos tradicionais.
O participante saí em corrida até ao local onde se encontra um saco, realiza um percurso em corrida de sacos, no fim deste, vai recolher uma
colher que a terá que transportar, descola-se até um arco onde encontra umas andas, fará um percurso de andas até outro arco onde as
deixará. Seguidamente, desloca-se em corrida a um outro arco onde encontra uma bola insuflável, em “slalom”, terá que a fazer rolar entre
cones até a colocar noutro arco. Recolhe uma bola de Ténis de Mesa, e equilibrando-a na colher, terá que a transportar até ao local de partida
sem a deixar cair. A prova termina, quando todos os elementos da equipa a tiverem realizado.
Objetivo de jogo / Critérios de pontuação
- Menor tempo gasto na realização da prova.
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Fase Final
JOGO ENIGMA DE LETRAS
Descrição de jogo
Cada equipa terá que recolher 8 letras e com elas decifrar a palavra enigma.
Cada elemento da equipa terá que percorrer um percurso de obstáculos, com barreiras, cones e arcos, até chegar a um insuflável Escalada, no
topo deste, estão 8 letras suspensas que terão que ser recolhidas pelos participantes. O percurso, terá de ser realizado duas vezes por cada
elemento da equipa, obtendo assim as 8 letras. Com as letras recolhidas, a equipa terá de “montar” a palavra enigma, terminando assim a prova.
Objetivo de jogo / Critérios de pontuação
- 1º - Palavra enigma correta.
- 2º - Menor tempo gasto na realização da prova.
JOGO AVENTURA DO PUZZLE
Descrição de jogo
Cada equipa terá recolher as 8 peças que se encontram no topo do rocódromo (parede de escalada), com as peças recolhidas terá que montar o
puzzle para concluir a sua prova.
Estarão colocadas 2 peças do puzzle em cada via de escalada, num total de 4 vias, cada elemento da equipa terá que escalar uma via, afim de
recolherem a totalidade das peças. Cada participante, só pode recolher uma peça de cada vez que escala a via, assim, para recolher as duas
peças terá que realizar a escalada duas vezes. Após os 4 participantes terem recolhido as 8 peças, a equipa, terá que montar o puzzle para
terminar a sua prova.
Objetivo de jogo / Critérios de pontuação
- 1º - Puzzle corretamente montado.
- 2º - Menor tempo gasto na realização da prova.
JOGO A TRAVESSIA
Descrição de jogo
Neste jogo, a equipa terá que realizar 4 etapas que vão solicitar aos participantes coordenação, destreza, equilíbrio e rapidez.
Com apenas 2 pranchas e 3 caixas, os participantes terão de fazer uma travessia sem colocar os pés no chão, apoiando as pranchas nas caixas,
todos os elementos em simultâneo, terão que fazer a travessia. Posteriormente, os 4 elementos de mão dada, terão que fazer-se passar por
dentro de um arco, até este chegar ao ponto de partida. Seguidamente, cada 2 elementos da equipa, terão que transportar uma bola sem poder
utilizar os braços e as mãos, realizando quatro vezes o percurso, totalizando 8 bolas por equipa. Numa nova etapa, os 4 elementos, terão de
fazer passar 4 paus entre si, sem poder os agarrar em simultâneo, e sem os deixar cair, até os mesmos chegarem ao ponto de partida. Para
finalizar a prova, terão que fazer de regresso a mesma travessia até ao ponto de partida.
Objetivo de jogo / Critérios de pontuação
- Menor tempo gasto na realização da prova

jogos sem

