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1. Baralha as 45 cartas Desafio d’O 
Bando.

2. Distribui as cartas pelos jogadores. 
No mínimo são dois a jogar, mas não há número 
máximo.

3. Como têm de ficar todos com o mes-
mo número de cartas é possível que sobrem 
cartas. Neste caso, as cartas que sobrarem são 
colocadas na mesa e fazem parte do Troféu da 
primeira ronda.

4. O jogador mais novo começa o jo- 
go e seguem no sentido dos ponteiros 
do relógio. Analisa o teu jogo, observa as cartas 
que são lançadas e define a estratégia da tua pró-
xima jogada! Quem vencer fica com as Cartas 
doTroféu, que guarda, num monte, junto a si.  
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Quem ganha a ronda começa a nova rodada,  
lançando uma carta.

5. É obrigatório jogar todas as rondas, não 
podendo nunca passar o jogo.

6. Como vencer a rodada?

a. Entre as cartas simples vence a car-
ta que tiver a pontuação mais alta.

b. As cartas poderosas ganham sem-
pre em relação às outras cartas. Duas 
ou mais cartas poderosas originam um em-
pate. Em caso de empate os jogadores que 
lançaram as cartas poderosas voltam a jo-
gar e o vencedor fica com o Troféu. Se o 
empate acontecer na última ronda, ninguém 
ganha o último Troféu.

c. Duas ou mais cartas venenosas originam 
um empate. O desempate é feito como 
indicado no ponto b.
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dores ficar sem cartas. Cada jogador conta as 
cartas do seu Troféu e quem tiver mais cartas, 
ganha o jogo.

8. Há cartas especiais:

a. A carta de expulsão, a Barata ver-
melha, se não for anulada por nenhuma car-
ta poderosa, expulsa todos os jogadores, 
dando o jogo por terminado. Nesta altura, 
cada jogador conta as cartas do seu Tro-
féu e quem tiver mais cartas, ganha o jogo.  
Se alguém jogou uma carta poderosa, vence 
a jogada, recolhe as cartas para o seu Troféu 
e o jogo continua.

b. As cartas venenosas envenenam as 
outras cartas, dando a vitória ao jogador que 
a lançou, exceto se existir uma carta pode-
rosa na mesa. Neste caso, mais uma vez,  
a carta poderosa dá a vitória a quem a lançou.
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c. As cartas gira-gira invertem o sentido 
do jogo.

As cartas simples são pontuadas em 
relação a Humor, Destreza e Sabedoria, 
numa escala de 0 a 9.

Diverte-te com o Bando! 
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Na Escola de Pedras Novas o Bando das ca-
vernas e o Bando Dos Que Têm a Mania Que 
São Bons mantinham a rivalidade e os recreios 
transformavam-se em autênticos campos de bata-
lha, o que enlouquecia cada vez mais a Dra. Didi. 

— Temos de arranjar uma solução para os 
intervalos! Eles têm de se entreter com alguma 
coisa útil! — refilava a diretora, cada vez mais mal-
-humorada.

O Professor Al Bert Ain Stáin decidiu aprovei-
tar as aulas de criatividade e, com a ajuda 
dos seus alunos, desenvolveu um jogo de estra-
tégia. Quando o professor Pi soube deste proje-
to também quis participar e mostrou-lhes que a 
matemática pode ser divertida. E assim 
nasceu o Desafio d’O Bando. Junta os amigos, 
põe os neurónios a trabalhar e usa a melhor es-
tratégia para conquistares o maior Troféu!
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Todos adoram o Tocha porque ele é mesmo 
espetacular! Ninguém lhe ganha em sentido de 
humor e destreza. É um amigo muito fiel, adora 
contar anedotas e adivinhas e está sempre pron-
to para a brincadeira, mas há uma coisa que leva 
muito a sério: a reputação do Bando! Por isso, 
quis provar que O Bando das Cavernas é o mais 
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fixe da escola e embarcou com os amigos em 
mais uma aventura. Pelo caminho, o Tocha des-
cobriu que O Desafio Ultra Mega Fixe era 
uma adaptação do tabuleiro de Xadrez, o jogo 
preferido do avô e do Sr. Piranha! Ao longo dos 
desafios aprenderam a pensar antes de agir e só 
não foram os primeiros a cruzar a meta porque 
voltaram para trás para apanhar o Kromeleque! 
Sim, porque para o Tocha o lema é: um por todos 
e todos por um! 
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A Ruby é o elemento feminino do Bando e é 
a única que consegue pôr os amigos na ordem. 
Não é chata nem marrona, mas é boa aluna, gos-
ta de ter boas notas e todos querem copiar por 
ela. É divertida e tem muito sentido de humor. 
Quando tem uma boa ideia — coisa que acon-
tece frequentemente — faz logo a sua carinha  
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da boa ideia, o que deixa logo os amigos descan-
sados porque é sinal de que a amiga encontrou 
uma boa solução para o problema que têm 
pela frente! Foi o que aconteceu quando com as 
boas ideias da Ruby foram até ao glaciar e ao vale  
Vi Valdi para trazerem gelo e fruta da época para 
o Sr. Picolino fazer os melhores gelados para 
enfrentar o calor do verão! 




