
Pontos de bónus
Ganhe pontos de bónus combinando certos 
tipos de cartas. Os cartões que deve combinar 
estão escritos na parte inferior de cada 
cartão. Ganha pontos para cada carta que 
corresponder. Os jokers não podem ser 
usados   para obter pontos de bónus.

* S: = Sujeito 
(parte inferior do cartão 
de substantivo)
Isto significa que o cartão 
de substantivo SÓ recebe 
o bónus SE for o 
ASSUNTO de uma frase 
que esteja a usar aquele 
cartão de verbo. 

Noun + Verb

Location + Noun

Location + Verb

Adjective + Noun

Adjective + Location

Noun + Extra

Extra + Location

A carta que RECEBE 
os pontos de bónus

A carta que DÁ os 
pontos de bónus.

*

Como Jogar

Deck Discard
Pile

Player 1 Player 2

Player 4
Dealer

Player 3

SET-UP

Depois de cada jogador ter um Turno, é o fim 
da 1ª Rodada. Os turnos continuam durante 3 
rodadas completas. No final das 3 rodadas, 
cada jogador lê a frase que fez. Conte os 
pontos e os pontos de bónus para a frase de 
cada jogador. O vencedor é o jogador com o 
maior total de pontos. O próximo crupiê é o 
Jogador 1 e assim por diante.

2: Retire o mesmo 
número de cartas do 

Baralho.

A mão do jogador
the monster

N1d S: skip/tease +5

3

the monsters 6

the hero

N1b S: play/help +5 

6

the heroes 3

D 5

vampire/magician
dance/play +3

on an island

L1c

1: Coloque 1, 2 ou 3 
cartas viradas para cima 

na Pilha de Descarte

Cada Turno

O jogo está desenhado para 2 a 6 jogadores.
Baralhe todas as cartas juntas. Escolha um 
crupiê. Distribua sete cartas a cada jogador, 
viradas para baixo. O resto das cartas são 
colocadas num baralho, viradas para baixo 
para que os jogadores as possam alcançar 
facilmente. Ao lado do baralho estará a Pilha 
de Descarte. Os jogadores irão descartar as 
cartas na sua vez e colocá-las aqui, viradas 
para cima.

O primeiro jogador fica à esquerda do crupiê 
e os jogadores jogam à vez, no sentido 
horário. Cada jogador olha para as suas cartas 
e organiza-as para formar uma frase completa. 
Use as sugestões de cores na parte inferior 
dos cartões e combine os símbolos para 
formar frases corretas.

Por sua vez, os jogadores podem descartar 
até 3 cartas e ir buscar novas cartas ao 
baralho. Use os novos cartões para adicionar 
ou alterar a frase. Os jogadores também 
podem jogar uma carta JcJ. Siga as instruções 
no cartão JcJ.

Se, por sua vez, o jogador puder usar todas as 
sete cartas para formar 1 frase, pode largar as 
cartas e esse jogador termina o jogo. As 
cartas JcJ “Jogue na Sua Vez” não podem ter 
como alvo esses jogadores.

Jogo

Configuração

Voltas

3 Rodadas

Socorro! Não tenho um substantivo ou verbo.
Se não tiver um substantivo ou um verbo, pode usar 
outra das cartas na sua mão como “Joker”. Vire o cartão, 
de forma a ficar com a face para baixo e coloque-o onde 
deseja que a(s) palavra(s) fiquem na sua frase. Esta 
carta marca 0 pontos e não conta para os pontos de 
bónus.
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Nota: Resolva qualquer carta JcJ Imediatas 
do jogo, antes do primeiro jogador começar.

Cartões de jogador versus Cartões JcJ

Use qualquer carta Jogar Imediatamente 
antes de começar o jogo e se a retirar do 
baralho..
Jogue apenas 1 carta JcJ na sua vez.
(As cartas de jogar imediatamente não contam 
como jogadas por si.)
Jogue uma carta JcJ antes ou depois de 
descartar e retirar do baralho.
Coloque as cartas JcJ à sua frente ao 
jogá-las. 
(Não descarte as cartas JcJ que usa)
Pode descartar as cartas JcJ que não deseja 
usar.

Leia as instruções nos cartões.

PvP02

doublepoints
Keep in your hand.

This card gives x2 points (NOT including bonuses) for ONE of the cards in your sentence.
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1) Na sua vez, os jogadores podem descartar e 
retirar do baralho... OU ... Trocar UMA carta da 
sua mão por UMA carta da pilha de descarte.
2) Distribua 5, 6 ou 8 cartas a cada jogador 
para iniciar o jogo.
3) Anote a sua pontuação e continue até que 
um jogador obtenha 200 pontos.
4) Se conseguir fazer uma frase usando todas 
as 7 cartas sem alterar nenhuma, ganha +5 
pontos.

Regras opcionais

O Mojo Family Fun é um jogo de frases. 
Os jogadores usam cartas para construir frases.
 Escolha o singular ou o plural nos cartões de 
substantivos. 
 Escolha palavras de ação nos cartões azuis e 
verdes.
 Escolha palavras de tempo em cartões laranja.
 Escolha palavras descritivas nos cartões roxos 
e amarelos.
Combine certas cartas para ganhar pontos de bónus.
Afete o jogo e outros jogadores com cartas especiais 
Jogador contra Jogador (JcJ).
Obtenha o máximo de pontos e ganhe o jogo!

TM

Misture bem todas as cartas.
Cada jogador recebe 7 cartas.
Os jogadores usam as cartas para fazer 1 frase.
Cada jogo tem 3 rodadas.
A cada rodada, cada jogador tem 1 turno.
A cada jogada, um jogador pode descartar até 3 
cartas e retirar o mesmo número de cartas do 
baralho.
Após 3 rodadas, leia a frase e conte os pontos.
A pontuação mais alta ganha o jogo.

Regras Rápidas:

Como Fazer
Frases

Comece com um cartão substantivo. 
Este é o ASSUNTO da sua frase. As próxi-
mas cartas podem ser: amarela, azul, rosa 
ou verde.

Na parte inferior de cada cartão, vai 
encontrar sugestões de cartões que 
podem ser colocados antes ou depois 
de cada cartão.

De seguida, coloque um cartão verde. 
Esta é a AÇÃO da sua frase. As próximas 
cartas podem ser: Local, Hora ou vermelho.

Combine o mesmo símbolo 
de tempo para usar 
palavras de tempo corre-
tas na sua frase.

Use um cartão azul para fazer coincidir 
com o símbolo cinza de tempo nos cartões 
laranja.

Os símbolos de tempo vazios significam que 
as palavras podem ser usadas com qualquer 
tempo: passado, presente ou futuro.

Combine rostos sorridentes para usar as 
palavras corretas nos cartões substantivos, 
azuis, verdes e amarelos.

Os cartões roxos e amarelos são descrições 
de substantivos como pessoas, animais, lugares 
ou coisas.

Combine esses símbolos em cartões puros e 
amarelos com os cartões de substantivo e 
localização.

Coloque um cartão laranja. 
É o TEMPO da frase.

Consulte a lista de regras, o nosso canal no 
YouTube ou mojoenglish.com para um guia mais 
completo para formar frases.
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Cartões que 
podem vir 

depois

Cartões que 
podem ir 
depois do 

substantivo.

O cartão verde mostra que um 
substantivo (singular ou plural), 

um cartão azul ou um cartão rosa 
podem vir antes dele.

O cartão verde mostra que um 
local, um cartão de hora laranja 
ou um cartão vermelho podem ir 

depois dele.
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N1a

10x Cartões de substantivos - uma pessoa, animal ou coisa

10x Cartões de verbo - a ação

6x Cartões de localização - onde a ação acontece

4x Cartões de preposição - fornece detalhes sobre a 
conexão entre o verbo e o substantivo (objeto)

4x Cartões de advérbio - modifica um adjetivo ou verbo

6x Cartões de informação extra - adiciona mais 
informações sobre um substantivo. Cláusula relativa

2x Joker - pode ser usado como qualquer tipo de cartão

T

3x Cartões de tempo - quando a ação acontece

5x Cartões de verbo auxiliar - o tempo da frase 

7x Cartões de adjetivo - 
descreve um substantivo

3x Cartões de conjunção - junta partes de uma frase

4x Cartões Jogador contra Jogador    
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(levar, pontos a dobrar, trazer de volta, ver a dobrar)

64 cartas

singular
plural

singular 
or plural

Nouns

Conjunto de Número

Código único

Tipo de Cartão

F Frequência

D Grau

com que frequência algo 
acontece, ou atividades 
recorrentes

descreve a 
intensidade de um 
adjetivo ou advérbio

(sujeito)

(tempo verbal)


