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Era uma vez um esqueleto que vivia sozinho num laboratório de experiências. Esse local era sombrio e assustador pois estava inutilizado. Havia teias de aranha por todo o lado, as paredes estavam ornamentadas com grandes fissuras e uma imensidão de pó cobria os
poucos móveis que havia. Era o cenário perfeito para uma festa de
bruxas.

O REGRESSO
DO CIENTISTA EGAS
Certo dia, o Esqueleto, farto de ali viver, porque já há muito tempo
que ninguém aparecia para cuidar dele, resolveu sair do laboratório e dirigiu-se ao primeiro edifício que encontrou. Era uma escola.
Deparou-se com muitas crianças que o olhavam de forma estranha
e assustada, pois era realmente muito esquisito ver um esqueleto a
passear pela escola.
O Esqueleto ignorou os olhares assustados e prosseguiu o seu caminho até à última sala de aula, onde entrou. Nessa sala, havia uma
turma que estudava o corpo humano. Os meninos ficaram muito surpreendidos ao verem o Esqueleto, mas como o tema da aula era esse,
acharam a sua visita muito interessante e conveniente.
— Olá! Quem são vocês? E o que fazem aqui? — perguntou muito
intrigado o Esqueleto.
O Afonso, que era o aluno mais atrevido da turma, logo respondeu:
— Nós somos os alunos do 3.º ano. Vieste na hora certa, porque estávamos agora mesmo a analisar cada um dos teus ossos! És mesmo
real?
Nesse instante, o Esqueleto adotou uma postura de elegância e de
bem-estar. Afinal de contas, era uma figura a ser observada pelos
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O jogador aplica as fórmulas erradas e
provoca uma explosão no laboratório,
por isso deve ficar de castigo. Só pode
jogar quando todos os outros jogadores
passarem por esta casa.

Arranja um dado e tantos pinos quanto
o número de jogadores.
Lança-te à aventura pelo corpo humano!

O jogador que cair nesta casa deve
recuar 10 casas (casa 25) e deverá
f ic a r a i m it a r u m c o r r e do r at é
à próx i ma j ogada , p orque comeu
demas iadas gu losei mas. Atenção:
Deve-se ter uma alimentação saudável!

Todos os jogadores lançam o dado.
O jogador que obtiver mais pontos é o
primeiro a jogar e assim sucessivamente.
Sempre que um jogador cair numa
casa “gota de sangue”, poderá lançar
novamente o dado.
O primeiro jogador a chegar à casa 62
é o vencedor do jogo. Parabéns!

O jogador que cair nesta casa tem a
bexiga cheia e como tem de ir à casa
de banho recua à casa 1. Atenção: A
bexiga nunca deve ficar muito cheia!

Recua 1 casa

Socorro, estamos perante um incêndio!
O a r é tóx ico e não conseg u i mo s
respirar. Recuamos à casa 51 para
respirar ar puro! Atenção: É muito
importante frequentar lugares ricos
em oxigénio!

Avança 6 casas
Recua para a casa “gota de sangue”
mais próxima e joga outra vez
Avança 2 casas

O jogador que cair nesta casa está
muito nervoso, por isso deve acalmarse, pelo que perde o direito a duas
jogadas. Atenção: Devemos viver com
tranquilidade e evitar o stress!

Avança para a casa consequência
mais próxima (casa 53)

Recua 2 casas
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