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Story Cubes 

Como jogar? 

Cada cubo tem elementos culturais de um país: China, Espanha, 

França, Inglaterra e Portugal. Os alunos poderão falar do valor da 

multiculturalidade ao unir as aventuras que irão imaginar por estes 

países.  

1.Divide-se a turma em grupos de 5.  

Cada aluno será o narrador na sua vez. 

Cada elemento do grupo retira um cubo e lança-o, começando a 

narrativa pela imagem que saiu.  

O primeiro começa “Era uma vez…” 

O último elemento do grupo deve preocupar-se em dar uma 

conclusão à história. 

Os alunos poderão contar ou escrever a história construída, 

dependendo do tempo disponível.  

2.De seguida os cubos passam para o grupo seguinte. 

Sugestão: 

Se os alunos pretenderem redigir uma história, cada grupo lança os 

dados, fotografa as imagens e em seguida escreve a história 

(escrita criativa). 

Uma vez que estas imagens se referem a países estrangeiros 

recomenda-se este jogo para alunos de 9 ou + anos. 

Também poderão construir planos do cubo nas aulas de 

matemática e pintarem imagens relacionadas com ações, objetos, 

personagens, as estações do ano nas disciplinas de português, 

línguas estrangeiras… 
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Estes cubos foram elaborados na biblioteca escolar da Escola 

Básica de Vila Franca das Naves com o apoio da Assistente 

Operacional. Foram aí testados e alteramos a idade dos jogadores, 

pois, verificou-se que para os alunos do 1.º ciclo estes cubos devem 

ser elaborados de forma diferente. Assim, iremos criar novos cubos 

com elementos da narrativa: 1 cubo apenas com personagens, 

outro com espaços, outro com o tempo/estações do ano, outro com 

transportes, e outros… 

Durante as visitas à BE, este jogo foi recebido com muita 

alegria por parte dos alunos, gerando gargalhadas e boa 

disposição. Contudo, não houve muita preocupação em enriquecer 

as histórias e em escrevê-las (devido à falta de tempo). 

Alunos: Ambre Bigot 8.º A 

 Rafaela Santos 8.º A 

 Alexandra Alves 8.º A 

 

 

 

Entretanto, descobrimos muitos Story cubes disponíveis na Internet: 

https://espanolparainmigrantes.wordpress.com/2017/02/16/story-

cubes/ 

https://abcdeele.com/storycubes/ 

http://www.eltarrodelosidiomas.com/2016/06/trabajando-con-story-

cubes-en-clase-de.html 
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