
CONSTRUSHOP 
 

Componentes: 48 peças de lojas, 4 peças de início (sacola), 1 dado e 1 bloquinho. 
 
Regras 
Objetivo: Ligar os dominós para construir um shopping de 5 por 5 quadrados, 
tentando marcar a maior quantidade de pontos. 
 
Como Jogar: Cada jogador escolhe a peça inicial (sacola) e coloca à sua frente com a 
face principal para cima. Embaralhe os dominós com as faces para baixo e faça um 
monte para comprar. 
 
O número de peças para jogar é sempre 12 para cada jogador, por exemplo, 2 
jogadores, faça um monte com 24 peças, 3 jogadores com 36 peças e 4 jogadores 
com 48 peças. 
 
Escolha um dos jogadores para ficar responsável pela pilha de compras, a quantidade 
de dominós precisa ser igual ao número de jogadores (ex.: 4 dominós para quatro 
jogadores, 3 dominós para 3 jogadores e quando tiver apenas 2 jogadores, podem ser 
2 ou 4 dominós), as peças devem ser posicionadas lado a lado na mesa com as 
faces para cima.  
 
Decida no dado quem irá pegar a primeira peça, o jogo segue no sentido horário. 
Depois de escolher as peças, ela deve ser ligada na peça inicial (sacola), ela é 
coringa, pode se ligar a qualquer peça. Todos os jogadores devem fazer o mesmo, 
cada um na sua vez de jogar.  
 
Após todos os jogadores comprarem os primeiros dominós colocados na mesa, deve-
se colocar mais peças lado a lado como realizado na primeira vez, em seguida, inicia-
se novamente a compra de dominós e o jogador da vez é o da esquerda do que 
comprou primeiro, assim todos terão a chance de escolher primeiro seu dominó em 
cada rodada. 
 
Os dominós precisam ser ligados na mesma imagem, se o jogador não tiver uma 
imagem igual ao dominó comprado, o mesmo é descartado. Todas as peças devem 
ocupar a área de 5x5 quadrados (cada dominó tem 2 quadrados), os dominós que 
ficarem fora, não serão considerados na soma de pontos. A partida termina quando as 
últimas peças do monte forem compradas. Vence o jogador que tiver a maior 
pontuação. 
 
Como somar os pontos: Cada loja equivale a 1 ponto. Preencha o bloquinho 
conforme o que montou no quadrado 5x5, nas imagens que são iguais, devem ser 
marcados 1 ponto, onde não tem pontuação, deve ser marcado 0, depois de 
preenchido o bloquinho, devem ser contados os pontos.    
 
Bônus 1: ganhe 10 pontos extras se sua sacola terminar no centro de sua loja. 
 
Bônus 2: ganhe 5 pontos extras se sua loja terminar completa, sem que nenhuma 
peça tenha sido descartada. 
 
No caso de empate o jogador que tiver mais lojas (quadrados) vence. 
 
Obs: para melhor entendimento sugerimos ilustrar a regra. 



 


