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Piquenique Online está chegando!
O jogo está sendo adaptado para o ambiente digital, com previsão de chegada para outubro,
e promete apontar novos caminhos para o pós-pandemia. Saiba todos os detalhes aqui!

A pandemia e todas as novas realida-

prio, o Piquenique Online será fácil
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A nova versão do jogo possui uma as-
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porcionar a alunos e professores uma

Além disso, a plataforma vai permi-

quanto no engajamento dos alunos.
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Vamos jogar e aprender... online?
Para transferir o jogo ao ambiente digital, foi preciso fazer algumas adaptações, mas
também abriu a possibilidade de incluir algumas novidades. Veja abaixo quais são elas
Antes de começar a jogar, é
necessário realizar um rápido
cadastro. A Aya vai lhe fazer
algumas perguntas para que
cada jogador possua o seu perfil,
com direito a escolha de avatar e
tudo! Veja abaixo.

1

A primeira apresentação a fazer aqui é a da Aya, a nossa assistente!
É ela quem vai guiar os jogadores durante a partida, com orientações
de quais são os passos, quando virar a carta, enfim, tudo para que o
jogo seja uma experiência agradável e educativa. Tudo pronto?
Então siga os passos de acordo com a numeração ao lado!
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Feito o cadastro, é hora de escolher em qual sala você irá entrar.
Serão sempre 12 opções na sua tela, as salas estarão numeradas e
cada uma indica um horário de início. Dessa forma, se você quiser
marcar de jogar com seus amigos, basta marcar em uma das salas.
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Quando todos entraram na sala, é chegada a hora de escolher os 4 produtos da nossa lista,
exatamente como é no Piquenique original. Depois é só clicar em ‘avançar’ e ir para o jogo!
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Pronto. Agora é só jogar e aprender! O formato do tabuleiro foi adaptado para atender às
exigências técnicas, mas mantém o mesmo conceito do jogo físico. Quando houver a opção
de seguir dois caminhos diferentes, irão aparecer dois pontos de interrogação nas casas e o
jogador tem 10 segundos para decidir. Durante todo o jogo, a Aya fica ali abaixo dando dicas e
orientações. Já o dado, um pouco mais à direita, é onde clicamos para jogar. Fácil, não?
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Já a dinâmica das cartas é a mesma do jogo de tabuleiro. Quando cair na casa amarela, o jogador terá um
ganho ou um gasto; e quando cair na casa vermelha, ele deverá tomar uma decisão, escolhendo uma das
duas opções que a carta apresentar. Mas fique de olho! Existe um tempo cronometrado tanto para virar a
carta quanto para tomar a decisão. Caso não o faça, o jogador será penalizado em A$ 2. O jogo segue até
que todos passem a linha de chegada. O final é igual ao jogo original: cada um realiza a sua compra e é
feita a contagem das Américas para conhecermos o grande poupador!

FIM DE JOGO! O final é igual ao
jogo original: cada um realiza a
sua compra e é feita a contagem
das Américas para conhecermos
o grande poupador!
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Versão online vai
ter dicas e quiz

como vai
funcionar o quiz
As perguntas terão 5
níveis de dificuldade

Na plataforma digital, foram incluídas dicas e um quiz com
perguntas sobre educação financeira, que vão ajudar a
formar um ranking entre os jogadores
Uma das grandes oportunidades

No médio e longo prazo, o ranking

pedagógicas do novo Piquenique

trará em um perfil da curva de apren-

Online é a possibilidade de explo-

dizagem dos jogadores, a partir de

rar as diversas formas de interação

um determinado número de partidas

no ambiente digital. Além das dicas

jogadas, que vai servir tanto para

sobre educação financeira, de como

professores

poupar, etc, teremos a ferramenta

alunos quanto para os próprios alu-

do quiz, que vai aparecer de forma

nos acompanharem sua evolução.

constante durante as partidas. Isso

Os acertos serão somados ao desem-

vai possibilitar algo que não é pos-

penho dos jogadores nas partidas e

sível fazer com o jogo físico: a cria-

tudo ficará disponível online para

ção de um ranking entre os jogado-

consulta.

res que foram cadastrados e jogam

Veja no quadro ao lado como irão

constantemente.

funcionar os critérios do quiz.

acompanharem

No nível 1, as
questões são
mais simples e
questionarão sobre
fundamentos básicos
do jogo e sobre
educação financeira

seus

Quando o jogador
atingir o máximo
nesse nível, acertando
um determinado
número de respostas,
ele passa para o nível
seguinte
A partir do nível
2, as questões vão
ganhando maior
complexidade, que vai
aumentando à medida
que o jogador for
passando de nível

Durante o jogo, a Aya soltará dicas de consumo responsável,
poupança e sempre estimulando as boas práticas

Faça parte de nossa Aliança da Educação Financeira:

• Educação Financeira em Foco •
vamosjogareaprender.com.br
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