


ALVO COM NÚMEROS
 
DESCRIÇÃO DE PRODUTOS 
9 placas - 9 m²
Pisos: Soft 25 ou Soft 50
Cores em EPDM: Granada, Esmeralda e Lazuli.
Cores em Pigmentado: Terracota, Verde, Azul.
Os pisos SportGrounds tem cores ( 3 em EPDM e 3 Pigmentadas) definidas para base das placas.
 
DESCRIÇÃO·        
1 ou mais jogadores.
  
OBJETIVO 
Pular o mais distante possível até chegar ao centro do alvo, estimulando assim, habilidades
corporais como agilidade e equilíbrio.
  
DEFINIÇÕES        
Casa Inicial – Extremidades da placa em frente a numeração “1”.
Reta Final – O centro do Alvo.
 
O JOGO 1
No início do jogo o jogador estará no ponto de partida, ou seja, estará na casa inicial número 1. 
O jogador deverá saltar sentido ao alvo central.  Vence o jogador que mais se aproximar do alvo
central ou até ultrapassá-lo.
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CARACOL COM NÚMEROS
 
DESCRIÇÃO DE PRODUTOS 
9 placas - 9 m²
Pisos: Soft 25 ou Soft 50
Cores em EPDM: Granada, Esmeralda e Lazuli.
Cores em Pigmentado: Terracota, Verde, Azul.
Os pisos SportGrounds tem cores ( 3 em EPDM e 3 Pigmentadas) definidas para base das placas.

DESCRIÇÃO
1 Jogador

OBJETIVO
Estimular habilidades corporais básicas, desenvolver velocidade, agilidade e equilíbrio.
 
Definições
Casa Inicial – Casa Número 1
Reta final – Casa Número 16
 
O JOGO 
 No início o jogador se posicionará em frente a numeração “1” e iniciará uma sequência de saltos
alternados com um pé nas casas impares e dois pés nas casas pares até o centro do caracol com a
numeração “16”. No trajeto o jogador deve pisar dentro das casas sem tocar em nenhuma linha.
Caso isso aconteça, passa a vez para o jogador seguinte ou retorne ao início e comece novamente.
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KIT GINCANA

DESCRIÇÃO DE PRODUTOS 
9 placas - 9 m²
Pisos: Soft 25 ou Soft 50
Cores em EPDM: Granada, Esmeralda e Lazuli.
Cores em Pigmentado: Terracota, Verde, Azul.
Os pisos SportGrounds tem cores ( 3 em EPDM e 3 Pigmentadas) definidas para base das placas.

DESCRIÇÃO        
Tabuleiro onde as casas estão distribuídas em forma de cruz amarelas, vermelhas, verdes e azuis.
4 jogadores.
1 Dado de seis faces ou dinâmica de perguntas e respostas.
 
OBJETIVO 
Os jogadores deverão percorrer do ponto de partida (círculo maior colorido) até chegar ao ponto de destino (centro da
cruz). Para isso, deve-se dar a volta inteira no tabuleiro na região onde está a cor que o competidor optou e chegar antes
que os adversários. 
 
DEFINIÇÕES
Casa Inicial:
Circulo maior colorido, são as casas coloridas nos cantos.
Saída: São as casas coloridas que há junto a cada Casa Inicial.
Reta final: São as casas coloridas que se dirigem ao centro do tabuleiro até a casa final.
Casa final: Centro da Cruz 
 
JOGO 1
No início do jogo todos os jogadores estão na casa inicial de sua cor. A partir deste momento cada jogador, em sua
respectiva vez, deve jogar seu dado e efetuar obrigatoriamente a movimentação avançando de acordo com os valores dos
dados. Vence o competidor que chegar primeiro ao centro. Os Jogadores somente poderão sair de sua casa inicial até a
saída quando obter um 5 com o dado.   
Os competidores movem-se em sentido anti-horário começando pela casa inicial de sua cor até a casa final de sua cor.
Uma vez na casa final os jogadores não podem realizar mais movimentos. Vence o jogador que chegar primeiro a casa final.
 
JOGO 2
Jogo todos os jogadores estão na casa inicial de sua cor. A partir deste momento cada jogador, em sua respectiva vez, deve
responder perguntas feita pelo juiz e andar uma casa a  cada acerto. Os competidores somente poderão sair de sua casa
quando efetuarem respostas corretas.
Os competidores movem-se em sentido anti-horário começando pela casa inicial de sua cor até a casa final de sua
cor. Vence o competidor que chegar primeiro a casa final.
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LABIRINTO DOS MOVIMENTOS
 
DESCRIÇÃO DE PRODUTOS 
16 placas - 16 m²
Pisos: Soft 25 ou Soft 50
Cores em EPDM: Granada, Esmeralda e Lazuli.
Cores em Pigmentado: Terracota, Verde, Azul.
Os pisos SportGrounds tem cores ( 3 em EPDM e 3 Pigmentadas) definidas para base das placas.
 
DESCRIÇÃO
1 até 4 Jogadores 
 
OBJETIVO 
Os jogadores deverão encontrar o centro no labirinto sem pisar nas linhas. Desenvolver habilidades
corporais como agilidade, velocidade, equilíbrio e raciocínio rápido. 
 
DEFINIÇÕES
Casa Inicial: São as entradas do Labirinto.     
Reta final: O centro do Labirinto.
Barreira: Paredes (Linhas fechadas)
 
O JOGO 
No início do jogo todos os jogadores estão nas extremidades do labirinto em frente aos acessos
(aberturas). Todos os competidores deverão correr em direção ao centro, apenas acessando as aberturas
que existem no jogo. 
Vence o jogador que chegar primeiro ao centro.
 O jogador que pisar nas linhas fechadas perderá sua vez de competir e terá que voltar ao início.
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NÚMEROS E FORMAS
 
DESCRIÇÃO DE PRODUTOS 
8 placas - 8 m²
Pisos: Soft 25 ou Soft 50
Cores em EPDM: Granada, Esmeralda e Lazuli.
Cores em Pigmentado: Terracota, Verde, Azul.
Os pisos SportGrounds tem cores ( 3 em EPDM e 3 Pigmentadas) definidas para base das placas.

DESCRIÇÃO         
3 jogadores (2 competidores e 1 juiz).
 
OBJETIVO
Construir habilidades de associação, velocidade e raciocino rápido.
 
DEFINIÇÕES
Ponto de partida – Hexágono central
 
O JOGO 
 No início 2 jogadores se posicionaram no hexágono central em lados oposto, com isso, um jogador estará
na estação dos números e o outro na estação das formas. Enquanto isso o terceiro jogador, será o juiz e
ditará aos competidores em qual cor, forma ou número deveram pisa. 

O jogo acontece de forma simultânea, porém um jogador por vez reage ao que foi pedido, ambos
competidores devem ficar em alerta, pois eles só saberão de quem será a vez quando o juiz ditar.

JOGADA 1  
Caso o juiz dite apenas a cor ambos competidores devem reagir e se mover para a cor solicitada.

JOGADA 2 
Caso o juiz dite apenas a forma apenas o competidor que estiver na casa com formas deverá reagir e se
mover para a forma solicitada.

JOGADA 3
Caso o juiz dite apenas o número apenas o competidor que estiver na casa com números deverá reagir e se
mover para o numero solicitada.Perde o jogador que reagir a vez do seu competidor ou demorar para ter a
reação e se movimentar para a área solicitado.
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AUBICON@AUBICON.COM.BR.

11 2348 5555

DISTÂNCIA AO ALVO
 
DESCRIÇÃO DE PRODUTOS 
4 placas - 4 m²
Pisos: Soft 25 ou Soft 50
Cores em EPDM: Granada, Esmeralda e Lazuli.
Cores em Pigmentado: Terracota, Verde, Azul.
Os pisos SportGrounds tem cores ( 3 em EPDM e 3 Pigmentadas) definidas para base das placas.

DESCRIÇÃO 
Variação da amarelinha        
1 Jogador
 
OBJETIVO
Pular o mais distante possível até chegar ao centro do alvo. Estimar habilidades corporais como
agilidade, velocidade e equilíbrio.
 
DEFINIÇÕES 
Casa Inicial – Pezinhos.
Reta final – Centro do Alvo. 
 
O JOGO 
O ponto de partida são os pezinhos existentes na placa 1, o jogador deverá realizar os movimentos
básicos de arremessar, saltar com um e dois pés, girar e equilibrar-se, projetar e construir
sequências de movimentos levando em conta os seus limites corporais até chegar ao alvo central.
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