


Este jogo vai permitir que descubras o mundo dos dinossauros numa emocionante 
viagem no tempo, como um verdadeiro paleontólogo.
Tens diferentes ferramentas à tua disposição:
• As informações que vais encontrar nas páginas deste livro
• As cenas para reconstruir, divididas por período geológico
• Recortes de alguns dos dinossauros mais famosos e cartas com missões
para compará-los e analisar os seus esqueletos usando a lanterna UV
• Cartas de dinossauros para descobrir os nomes, características e hábitos
de 40 dinossauros dos períodos Triássico, Jurássico e Cretáceo.
Além disso, podes também desafiar os teus amigos para um jogo fácil e divertido 
com as cartas dos dinossauros! Descobre como jogar lendo as regras na página 7.

Competências
Este jogo ajuda a desenvolver as seguintes competências:
• Conhecimento e classificação de dinossauros
• Analisar esqueletos de dinossauros
• Aprender sobre a evolução dos dinossauros e sua extinção
• Desenhar uma linha do tempo da era dos dinossauros
• Seguir regras.

Inteligências envolvidas
A inteligência é a capacidade de adaptar o pensamento às circunstâncias em 
mudança, com a finalidade de atingir objetivos específicos.
Para ajudar a alcançar a independência, esta ferramenta didática promove uma
inteligência, que neste caso é a “naturalista”. Apesar disso, é claro que
alcançar a especialização numa área envolve e ativa outras inteligências
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A Era dos Dinossauros

Os dinossauros dominaram a Terra cerca de 186 milhões de anos, num longo 
período chamado de era mesozóica. A era Mesozóica pode ser dividida em três 
partes: o Triássico, de 251 a 200 milhões de anos atrás; o Jurássico, de 200 a 145 
milhões de anos atrás; e o Cretáceo, de 145 a 65 milhões de anos atrás, quando os 
dinossauros morreram.

Durante o Triássico, o primeiro período do Mesozóico, as espécies mais antigas 
de dinossauros apareceram. Nesse período, a Terra era muito diferente de hoje: os 
continentes foram unidos numa grande massa de terra conhecida como Pangeia, 
que se dividiu apenas muitos milhões de anos depois. No final do Triássico, a 
atividade vulcânica também aumentou, tornando o clima muito quente e causando a 
extinção de muitas espécies vivas.
Observa a era Triássica. Podes usar a lanterna UV para encontrar os nomes de alguns 
dos dinossauros que viveram neste período.

Durante o curso do Jurássico, o clima da Terra tornou-se um pouco mais frio
e mais húmido. Isso permitiu o crescimento e a propagação de plantas e árvores
e o desenvolvimento de numerosas espécies de dinossauros. Nesse período, os 
Saurópodes os dinossauros – com as suas caudas e pescoços muito longos – 
surgiram. Os seus longos pescoços permitiam que esses dinossauros comessem as 
folhas das árvores mais altas. Este período também assistiu ao aparecimento de outra 
família de dinossauros: os Tireóforos. Este era um grupo de dinossauros herbívoros 
com corpos cobertos de placas ósseas para se defender de predadores.
Algum dinossauro tinha placas ósseas nas costas? Observa a cena e usa a
lanterna UV para descobrir os seus nomes.
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Durante o período Cretáceo, outros grupos de dinossauros Ornitísquios evoluíram:
o Ornitópode e o Ceratopsiano. Os primeiros eram um grupo muito extenso
de pequenos dinossauros ornitísquios herbívoros. Tinham dentes curtos e afiados. Os 
Ceratopsanos também eram herbívoros, mas eram grandes em tamanho, e tinham 
chifres nas suas testas.
Observa a era do Cretáceo e usa a lanterna UV para descobrir os nomes dos dinossauros. 
Há também um exemplo de um Ceratopsiano. Como é que isso se chama? Usa a lanterna 
UV para ver o seu esqueleto também.

O Cretáceo durou cerca de 80 milhões de anos, durante os quais a Terra assumiu
uma aparência muito diferente dos períodos anteriores. Ao longo do Cretáceo,
os dinossauros evoluíram em todas as formas e tamanhos. Graças aos estudos 
realizados aos esqueletos fossilizados de dinossauros, é possível agrupar essas 
criaturas fascinantes em duas grandes famílias: Saurísquios e Ornitópodes.
Os dinossauros de Saurísquios são assim chamados porque os seus ossos pélvicos 
são semelhantes aos dos répteis. Os Ornitópodos, por outro lado, têm pélvis 
semelhantes aos dos pássaros. Os Saurísquios e Ornitópodos também podem ser 
agrupados noutras cinco subfamílias. Uma delas é a subfamília dos Tireóforos, 
um grupo de dinossauros predadores que andavam sobre duas pernas. Eram 
dinossauros carnívoros, com mandíbulas fortes e dentes muito afiados.

PELVIS DE SAURÍSQUIOS
Galimimo

PÉLVIS DE ORNITÓPODES
Iguanodon
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TERÓPODES   SAURÓPODES TIREÓFOROS ORNITÓPODES CERATOPSIANOS
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Enquanto os dinossauros governavam a terra, os Pterossauros eram os mestres 
do céu! Estes répteis voadores tinham ossos leves como os dos pássaros, apesar 
de alguns deles terem uma envergadura de até 11 metros. Os répteis marinhos 
também viveram no mesmo período – o Plesiossauros e Ictiossauros, que 
habitavam os oceanos e mares da Terra ao lado de peixes e moluscos como os 
Amonitas.
Observa a cena jurássica e descubre as criaturas aquáticas com a lanterna UV.
Olha para a cena do Cretáceo e descubre como é chamado o réptil voador!

A grande extinção

Os dinossauros dominaram o nosso planeta por muito tempo. Mas há 65 milhões 
de anos, um enorme meteorito atingiu a terra, fazendo com que essas criaturas 
morressem. O enorme impacto do meteorito na superfície da Terra causou uma 
série de terremotos, tsunamis e erupções vulcânicas, e uma gigantesca nuvem 
de poeira pairou no céu, bloqueando o sol por um longo período de tempo. Esta 
terrível catástrofe causou uma extinção em massa, que eliminou mais de 75% 
das espécies que existiam na época, entre eles quase todos os dinossauros e 
muitos invertebrados marinhos. Entre os sobreviventes deste evento desastroso 
estavam peixes, anfíbios, alguns répteis (crocodilianos, tartarugas e os dinossauros 
“aviários”, ou seja, as aves), alguns pequenos mamíferos, e invertebrados terrestres 
tais como os insectos.
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As cartas dos dinossauros

Se queres tornar-te um verdadeiro especialista em dinossauros, podes ler todas as 
informações dadas nas quarenta cartas, que podem ser agrupadas por período e 
por cor. Para cada espécie de dinossauro, cada carta diz: o período em que viveu, a 
sua duração, o seu peso, a sua dieta e a sua classificação.

As cartas de missão

Agora que sabes mais sobre os dinossauros, podes começar a comparar algumas
espécies observando os recortes de dinossauros e analisando os seus esqueletos 
com a lanterna UV. Começa com o Cartão de Missão nº 1 e lê as instruções.
Coloca os recortes de dinossauros indicados nas cartas nas ranhuras 
correspondentes às cartas de cena, e começa a observar os esqueletos. Continua 
com os cartões de missão até ao número 17. Podes usar os cartões de missão 
18-19-20 para inspecionar alguns detalhes adicionais das cenas que ainda não 
analisaste usando a lanterna.
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Peixinho (para dinossauros!) (2-4 jogadores)

Baralha as cartas de dinossauros e distribui cinco cartas para cada jogador. As 
cartas restantes são mantidas num baralho virado para baixo no centro da mesa. 
O objetivo do jogo é formar quartetos de dinossauros do mesmo período. Existem 
cinco períodos: o Triássico, Jurássico Inferior Médio, Jurássico Superior, Cretáceo 
Inferior e Cretáceo Superior, que estão listados nos cartões com a cor do período 
correspondente. Há oito dinossauros de cada período. Assim, é possível formar dois
quartetos para cada período. O jogador mais jovem começa, e o jogo prossegue 
no sentido horário. Durante a sua vez de jogar, um jogador deve perguntar a um 
jogador sobre sua escolha se eles têm um determinado cartão (por exemplo: 
“Tens alguma carta de Triássico?” ou “Tens alguma carta do início do Jurássico”), 
desde que eles detenham pelo menos um cartão desse período. Se o oponente 
tiver a carta solicitada, terá de entregá-la ao jogador que a solicita, podendo 
então continuar o seu turno e pedir a outro jogador à sua escolha outra carta; 
podem solicitar até um máximo de três cartas, depois tiram uma carta do 
baralho e a vez passa para o próximo jogador. Se o oponente NÃO tiver a carta 
solicitada, o jogador solicitante retira automaticamente uma carta do baralho e 
a vez passa para o próximo jogador (se não houver mais cartas no baralho, o jogo 
simplesmente continua). Quando um jogador conseguir formar um quarteto de 
cartas de dinossauros do mesmo período, é declarado que esse jogador ganhou o 
quarteto e coloca essas cartas viradas para baixo à sua frente. O jogo continua até 
todos os quartetos possíveis forem formados. O jogador com mais vitórias ganha 
o jogo. Em caso de empate, o jogador que tiver a carta do dinossauro mais pesado 
(ou alternativamente,o jogador com a carta do dinossauro mais longo) vence.
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