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Entre em campo com o seu corpo, e divirta-se com a família e os amigos! 
Prepare-se para bater a bola em cima do monte, pegue no taco para uma pancada longa ou sirva para Ás com o 
regresso do mais popular franchise Kinect, o “Kinect Sports: Season Two” — só no Kinect para a Xbox 360. Com 
seis novos e entusiasmantes desportos para jogar e desfrutar, o “Kinect Sports: Season Two” tira toda a família do 
sofá e transforma a sala-de-estar num recinto desportivo de classe mundial, onde a utilização do movimento de 
todo o corpo, a jogabilidade intuitiva e a competição amigável dão lugar a horas de diversão. Dando seguimento 
ao galardoado êxito de vendas da primeira série, “Kinect Sports: Season Two” traz ainda mais acção e experiências 
desportivas nunca antes vistas nem sentidas! 
 
O “Kinect Sports: Season Two” parte a toda a velocidade tirando partido da revolucionária tecnologia Kinect e das 
mais recentes funcionalidades, como a integração dos comandos de voz no jogo e o controlo avançado do 
movimento. Juntando toda a família e apresentando o novo modo Challenge Play no Xbox LIVE e nas salas-de-estar 
de todo o mundo, o “Kinect Sports: Season Two” explora o poder da competição amigável para proporcionar uma 
experiência mais envolvente para todos, desde jogadores iniciados, atletas de alta competição, aos mais 
fervorosos adeptos do desporto. 
 
Jogo, Set, Kinect!  
 

 Um jogo repleto de novidades. O “Kinect Sports: Season Two” apresenta seis novos jogos para jogar em 
equipa ou sozinho — ténis, golfe, futebol americano, basebol, esqui e dardos — com desafios e actividades 
exclusivas em cada modalidade. Com três níveis de dificuldade que incluem desde o nível para jogadores 
iniciados ao nível dedicado aos campeões, pode optar por desenvolver a sua técnica num jogo completo ou 
divertir-se com os amigos e a família numa sessão no modo Quick Play, sem necessitar de configurações! 
 

 Novas formas de jogar. À medida que experimenta cada novo desporto, poderá ver e sentir os mais recentes 
desenvolvimentos da revolucionária tecnologia Kinect em ação. Quer esteja a desafiar alguém para um jogo 
de futebol americano através dos comandos de voz ou a baixar-se para analisar em pormenor o green do 
campo de golfe, o “Kinect Sports: Season Two” apresenta um tipo de jogabilidade intuitiva e de envolvência 
que só o Kinect pode fornecer. 

 

 Jogue a qualquer hora. Não consegue arranjar tempo para estar presente? O “Kinect Sports: Season Two” 
permite-lhe agendar desafios para mais tarde. Reúna a família em casa para um frente-a-frente ou desafie um 
amigo para um confronto quando este estiver disponível no Xbox LIVE. 

 

 Dê o seu melhor. O “Kinect Sports: Season Two” é a mais completa experiência de diversão para amigos e 
familiares de todos os níveis e inclui também recompensas para todos aqueles que procuram elevar o seu jogo 
a um novo patamar. Com novos Achievements, actividades entusiasmantes e prémios de avatar 
desbloqueáveis, todos os jogadores, de todos os níveis, irão encontrar algo à sua medida. 

 

 O resumo do dia. Inicie sessão no KinectShare.com para fazer download das fotografias e vídeos gravados 
durante o jogo e partilhe-os com a família e os amigos. Pela primeira vez, também é possível publicar os 
triunfos desportivos directamente na Wall do Facebook! 
 

 Divirta-se enquanto queima calorias! Um medidor de calorias integrado no jogo mantém o registo de todas as 
calorias queimadas durante cada jogo ou actividade e indica-lhe o total de calorias que queimou até à data, 
ajudando-o a controlar o progresso físico enquanto se diverte com os amigos e familiares. 

 

 Em nome dos fãs. Conquiste o seu lugar! Todas as vitórias são adicionadas à sua comunidade de fãs, dando-
lhe a oportunidade de ver legiões de novos apoiantes fazerem fila à sua porta. Compare a comunidade de fãs 



que o seguem com a dos amigos para descobrir quem é a verdadeira estrela do desporto! E se tiver jogado ao 
“Kinect Sports”, os seus fãs estarão à espera para seguir o seu percurso no “Kinect Sports: Season Two” e 
apoiá-lo em todos estes novos desportos. 
 

 Torne-se um profissional no Xbox LIVE. Através do poder da maior rede de jogo e de entretenimento social 
ligada à TV, o Xbox LIVE abre o recinto de jogo ao mundo. O “Kinect Sports: Season Two” encoraja-o a ligar-se 
e a competir com os amigos e familiares independentemente do local em que estes se encontram e a testar as 
suas capacidades contra milhões de outros membros Xbox LIVE*

.  
 

 Desportos 
Golfe — booooola! Alguém para jogar golfe? A resposta será sempre “sim!” depois de experimentar os 
nove buracos do circuito Maple Lakes. Pode jogar no modo clássico, onde até quatro jogadores 
competem com pancadas longas que fazem a bola sobrevoar o campo, terminando num putt até chegar à 
bandeira e introduzir a bola no ambicionado buraco. Também pode regressar ao buraco que pretender 
para tentar bater a sua melhor pontuação. 
Dardos — nervos de aço. Com gestos autênticos e uma precisão milimétrica, nunca soube tão bem jogar 
dardos como na magnífica 180 Arena! Até quatro jogadores poderão participar e provar que têm mão 
firme e pensamento rápido para chegar aos 501 pontos. A glória é a recompensa para o primeiro jogador 
a atingir a marca e a ganhar o jogo!  
Basebol — batedor a postos! É noite de jogo no Galaxy Park, o campo de basebol do “Kinect Sports”, e é 
a sua vez de bater a bola! Viva toda a emoção do basebol, lançando, agarrando a batendo a bola. Depois, 
enfrente a equipa de um amigo numa demonstração para dois jogadores em simultâneo e torne-se um 
verdadeiro profissional! 
Esqui — sempre a descer. A neve reluzente e o cenário de cortar a respiração podem deslumbrar o 
público, mas irá precisar de toda a concentração para ultrapassar as duas perigosas pistas de slalom em 
cada um dos três resplandecentes percursos do “Kinect Sports”. Assuma riscos para ganhar segundos 
preciosos, descendo colina abaixo com fantásticos saltos no ar e acelerando a toda a velocidade até à 
meta numa entusiasmante corrida em simultâneo! 
Ténis — sem erros não forçados. O Grandslam Gardens é o local para mostrar aos amigos a qualidade do 
seu ténis. Com um smash potente, um serviço irrepreensível e bolas cruzadas que passam sobre a rede a 
toda a velocidade, aplique toda a sua energia numa competição técnica e de contra-relógio em 
simultâneo para dois jogadores. Depois, suba à rede e deixe o seu adversário sem resposta, levando-o a 
contestar aquele último ponto da vitória!  
Futebol americano — Dia de glória. Seja o alvo de todas as atenções, pois o “Kinect Sports: Season Two” 
vai fazer de si uma super-estrela do futebol americano. Chute, passe e corra até à marca de touchdown 
neste desporto intenso, implacável e repleto de ação. Independentemente de jogar sozinho ou em equipa 
com um amigo no modo de jogo simultâneo, a sua equipa vai lá estar para o apoiar — mas cuidado com o 
excesso de confiança! 

 
Editor: Microsoft Studios 
Produtor: Rare e Big Park Games 
Formato: DVD compatível com o Kinect para o sistema de videojogos e entretenimento Xbox 360 
Classificação ESRB: “E” para todos 
Classificação PEGI: “4” para todas as faixas etárias 
Preço: 49,99 €  
Disponibilidade:  América do Norte: 25 de Outubro 
  Ásia, Austrália e Nova Zelândia: 27 de Outubro 
  Europa: 28 de Outubro  
 
* Para jogar online em modo de multijogador, é necessária uma adesão Xbox LIVE Gold. 
 
As informações contidas nesta ficha técnica referem-se a um produto de pré-lançamento, podendo ser alteradas 
antes do respetivo lançamento comercial. Da mesma forma, as informações poderão não descrever ou reflectir 



com exactidão o produto aquando do respetivo lançamento comercial. Esta ficha técnica é apenas informativa e a 
Microsoft Corp. não concede quaisquer garantias, expressas ou implícitas, no que diz respeito a esta ficha técnica 
ou às informações nela contidas.  
 
Para mais informações (apenas imprensa): 

 

Para mais informações (apenas imprensa): 

 Site de imprensa local da Microsoft em http://www.microsoft.pt/imprensa  
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