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Fichas de Quarks (36 unidades) 
Imprima 1 unidade desta cartela em papel couchê 180g A4 e corte as fichas de quarks com régua e estilete. 
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Fichas de Prestígio (40 unidades) 
Imprima 1 unidade desta cartela em papel couchê 180g A4, corte as fichas com régua e estilete e cole-as uma 

a uma com fita dupla face, de forma que em ambos os lados apareça a imagem. 
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Fichas de Hádrons (32 unidades) e Elétrons (16 unidades) 
Imprima 1 unidade desta cartela em papel couchê 180g A4 e corte as fichas com régua e estilete. 
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Fichas de Energia (40 unidades) 
Imprima 1 unidade desta cartela em papel couchê 180g A4, corte as fichas com uma tesoura e cole-as uma a 

uma com fita dupla face, de forma que em ambos os lados apareça a imagem. 
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Cartas de Ação (6 unidades) 
Imprima 1 unidade desta cartela em papel couchê 180g A4, corte as cartas com uma régua e estilete e cole-

as frente e verso com fita dupla face. 

 



Edição print&play do jogo NANOTECH by Eduardo Santos e Ricardo Amaral 
Cartas de Aprimoramento (16 unidades) 
Imprima 4 unidades desta cartela em papel couchê 180g A4, corte as cartas com uma régua e estilete e cole-

as frente e verso com fita dupla face. 
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Tabuleiro individual (4 unidades) 
Imprima 4 unidades desta cartela em papel couchê 180g A4, corte as cartas com uma régua e estilete e cole-

as frente e verso com fita dupla face. 
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Tabuleiro principal - frente (1 unidade) 
Imprima 1 unidade desta cartela em papel couchê 180g A4, corte as margens com uma régua e estilete e cole 

com fita dupla face ao tabuleiro principal –verso. 
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Tabuleiro principal - verso (1 unidade) 
Imprima 1 unidade desta cartela em papel couchê 180g A4, corte as margens com uma régua e estilete e cole 

com fita dupla face ao tabuleiro principal –frente. 
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Ficha de referência (2 unidades) 
Imprima 1 unidade desta cartela em papel couchê 180g A4, corte as margens com uma régua e estilete. 

 

 

 

 


