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Complete a Imagem 

 
Pode completar uma imagem à semelhança duma já existente usando 

o rato ou o teclado. 

Quando a imagem está completa há uma recompensa com música. 

Existem 13 imagens diferentes para completar. 

 

Ponto a Ponto 

 
Em Ponto a Ponto pode usar o rato ou o teclado para desenhar linhas 

entre pontos numerados formando uma figura. Quando tiver 
terminado, a figura anima-se com som. Pode escolher entre 15 

imagens diferentes e o quanto as linhas têm que ser precisas entre os 

pontos. 

 

 

 

 

O Programa 
MegaMix é uma colecção de 8 actividades diferentes para crianças 

entre 3 e 8 anos. 

 

Labirintos 

 
Pode percorrer os diversos labirintos utilizando as teclas direccionais. 

Existem 11 cenários diferentes para explorar. Quanto atinge o fim 

existe uma recompensa com música e animação. Há três níveis de 

dificuldade para escolher. De labirintos simples a mais complexos. 

Os labirintos têm uma nova aparência cada vez que inicia um novo 

conjunto. Carregando na barra de Espaços terá ajuda. 

 
Raspar 

 
Pode utilizar o rato ou o teclado para descobrir a imagem. Quando 

tiver descoberto toda a imagem ela toma “vida” com animação e 

sons. Existem doze figuras diferentes. Pode escolher entre três 

tamanhos diferentes de borracha e também quanto tem que apagar 

para que a imagem tome “vida”. 



 

Livro de Colorir 

 
Pode fazer desenhos com 8 cores. Pode escolher diferentes tamanhos 

de pincéis, borracha assim como diversos efeitos de pintura.  

Existem 15 fundos e 50 carimbos diferentes.  

 

Dominó 

 
Pode usar o rato ou o teclado para fazer coincidir duas carruagens 

com símbolos iguais. Existem 90 símbolos diferentes para combinar. 

O nível fácil são 3 carruagens, o médio 5 e o difícil 7. 

Quando fizer coincidir os símbolos correctos a locomotiva avança um 

pouco e quando todas as carruagens estiverem colocadas o comboio 

avança para voltar com novos símbolos. 

 

Música 

 
Pode usar o rato ou o teclado para colocar músicos de rock no palco. 

Quando é colocado um músico no palco ele toca um pouco de 

música. Quando se encontrarem todos no palco tocam uma música 

em conjunto. Pode também em qualquer dos músicos para o ouvir 

tocar.  

Tem diversas músicas. 

 

Apanhar Fruta 

 
Terá que utilizar as teclas direccionais para a esquerda e direita para 

apanhar com um cesto a fruta que cai das árvores. Pode definir a 

velocidade do jogo.  

 


