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Bem-vindo ao mundo secreto LEGO® DOTS! Há tantas 
maneiras diferentes de escrever e decifrar mensagens 
secretas! Aqui vais descobrir tudo!

O PoDeR DoS SeGrEdOs

Embarca numa aventura 
misteriosa, usando as 
tuas novas pulseiras 
DOTS para:
• Criares padrões com 
significados ocultos.

• Usá-las ou partilhá-
-las com alguém de 
quem gostes.

Aperfeiçoa a tua arte de 
escrever notas secretas:
• Experimenta formas 
tradicionais de codificar 
as tuas notas.

• Inventa os teus próprios 
códigos supersecretos.

• Troca mensagens com 
amigos.

Decide o que fazer com as 
tuas mensagens secretas:
• Descobre formas 
espetaculares de as 
esconder.

• Experimenta diferentes 
formas de as fazer chegar 
aos seus destinatários.

• Cria o teu próprio sistema 
secreto de troca de 
mensagens com um amigo.

Até já ;)

Pulseiras secretas

Notas secretas

Esconderijos 
secretos
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Acessórios cheios de estilo, maneiras de esconder mensagens 
secretas, símbolos de amizade… ou as três ao mesmo tempo? 
Tu é que decides o que queres fazer com a tua pulseira.

PuLsEiRaS ChEiInHaS De sEgReDoS

Se quiseres partilhar pulseiras 
com um amigo, podes:
• Decorar ambas com o mesmo 
código.

• Criar um padrão em duas 
partes, que só pode ser lido 
se juntarem as pulseiras.

• Dar duas pulseiras ao teu 
amigo: uma com o teu segredo, 
e outra para o teu amigo 
escrever o segredo dele.

Se queres um acessório cheio de 
estilo para esconder segredos, podes:
• Criar códigos secretos em diferentes 
pulseiras e usá-las alternadamente.

• Combinar pulseiras codificadas com 
as decoradas com um padrão simples.

• Criar códigos em ambas as 
pulseiras, para serem lidos quando 
usadas da forma correta.

Quando já conheceres os 
métodos para codificar:
• Escolhe os teus códigos 
favoritos.

• Mistura-os! Vais criar 
mensagens indecifráveis.

• Inspira-te para criares 
códigos novos.

O mais importante para codificar 
as pulseiras é organizar os 
blocos da maneira correta.

Para ti e para 
o teu amigo

É tão simples!

Para ti
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