
PULO DO GATO 
 

Componentes: 32 cartas de telhado, 40 cartas de parede, 2 cartas início, 1 peça 
cartonada de gato e 1 suporte plástico para o gato. 
Jogadores: 2 a 4 jogadores. 
Idade: 6+... 
 
Regras 
Objetivo: Empilhar o máximo de cartas e ajudar o gato a escalar a torre até alcançar 
seu topo! O jogo traz, basicamente, dois tipos de cartas: telhados e paredes. 
 
Como Jogar: As cartas de paredes deverão ser dobradas ao meio. Ao dobrar, ela fica 

com ângulo de 90º fazendo com que consiga parar de pé. As cartas de telhados 
informam onde as paredes deverão ser colocadas, podem ser 1 ou 2 paredes. 
As regras são muito simples. São distribuídas 5 cartas de telhado para cada jogador, 
com as cartas que sobrarem faça um monte na mesa para comprar. As cartas de 
paredes ficam na mesa à disposição de todos os jogadores. 
 
Escolha qual a carta de início será usada no jogo, depois decida quem irá começar, o 
primeiro a jogar deve colocar 1 ou 2 cartas de parede, conforme o que está pedindo na 
carta de início, em seguida, escolhe uma das cartas de telhado que estão em mãos e 
coloca sobre a(s) parede(s), o próximo jogador faz o mesmo, coloca parede e telhado 
e assim segue. 
 
Algumas cartas possuem símbolos com alguns comandos, mudando a dinâmica do 
jogo. 
 

 Faz com que o próximo jogador pegue + 1 carta telhado para sua "Mão". 

  Próximo jogador perde a vez. 

  Inverte o sentido do jogo. 

  O jogador pode colocar outra carta de telhado sobre a atual. 

  Indica a posição onde deve ser colocada a peça do gato, implicando na 

estabilidade da torre que está sendo montada. Toda vez que uma carta telhado com 

gato for colocada, quem a colocou deve também colocar a peça do gato e passar a vez 

para o próximo jogador. 

 
Perde quem derrubar a torre primeiro, os outros jogadores contam quem tem menos 
cartas de telhado, o jogador com menos cartas de telhado vence, se der empate deve-
se contar os símbolos das cartas, quem tiver mais ganha. Quem acabar com as cartas 
de sua mão primeiro também ganha. 


