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Piquenique Online terá novas cartas
Seis novas cartas serão introduzidas na versão online do 
jogo, sendo três de ganhos e três de gastos. Saiba tudo aqui

Ano I
Set 2020

Conforme anunciado na edição ante-

rior, o novo Piquenique Online está 

chegando com a proposta de trazer 

os mesmos aprendizados do ato de 

poupar contidos no jogo físico para o 

ambiente virtual.

Porém, após diversos estudos e dis-

cussões dentro da equipe, ficou deci-

dido que o jogo online oferece a opor-

tunidade perfeita para testar novas 

cartas e explorar novas abordagens.

Antes de tudo, é importante reforçar 

que todas as novas cartas serão ama-

relas - ou seja, de ganhos ou gastos.

Tarefas domésticas e boa redação 

darão ao jogador A$ 1, enquanto que 

o planejamento de compras vai ren-

der A$ 2, seguindo a ideia de sempre 

premiar as boas práticas, o planeja-

mento de longo prazo e o esforço.

Por outro lado, gastos com saúde, 

desperdício de comida e imprevistos 

serão onerados em A$ 1 de forma a 

mostrar que a vida também é feita 

de gastos que não estavam nos pla-

nos ou de atitudes não alinhadas a 

práticas sustentáveis.

O fato de existir uma carta de ganho 

com A$ 2 busca equilibrar a perda 

com a carta “O aluguel venceu”, que 

obriga o jogador a pagar A$ 2. Assim, 

temos o mesmo número de Américas 

tanto nos ganhos quanto nos gastos.

Acreditamos que nessa nova fase 

do jogo, a plataforma digital se tor-

na ideal para testar novos atributos, 

abrindo, inclusive, a possibilidade de 

que essas cartas sejam incluídas em 

versões futuras do jogo físico.
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Ganhos... ou... Gastos?
Seis novas cartas amarelas abrem novas possibilidades de debates sobre ganhos através 
do esforço e gastos não previstos no planejamento financeiro. Veja abaixo cada uma delas

Despesas médicas são imprevistos comuns 
na vida e devemos estar preparados para isso

Ao propor um ganho através de tarefas do-
mésticas, premia-se o esforço colaborativo 

Desperdício não é uma prática sustentável e, 
portanto, significa jogar dinheiro fora

Esforço pessoal mais uma vez compensado. 
Melhor ainda quando ocorre com a escrita!

Imprevistos podem acontecer a qualquer 
hora e em qualquer lugar. É a vida!

Planejar bem os gastos de modo a sempre 
deixar uma reserva é um ótimo negócio!
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Faça parte de nossa Aliança da Educação Financeira:

Fim do jogo terá extrato e classificação final
Outra novidade que será apresen-

tada no Piquenique Online é clas-

sificação final do jogo, de forma que 

fique demonstrado a todos os partici-

pantes o quadro final da partida.

Cada jogador poderá ver o seu extra-

to e acompanhar a apuração final das 

Américas gastas e ganhas durante a 

partida, bem como o pagamento dos 

produtos de sua lista.

Mas fique de olho: quem não tiver di-

nheiro suficiente para efetuar a com-

pra da lista, conseguirá adquirir par-

te dos produtos, e será informado do 

saldo remanescente e da quantia que 

faltou para cumprir seu objetivo.

Esses recursos seguem a premissa da 

versão física do Piquenique, de simular 

uma situação real dentro do contexto 

do jogo, com grande potencial para de-

bates pedagógicos e interdisciplinares.

Quando todos os jogadores cruzarem a linha de chegada, cada jogador verá uma tela mostrando o seu ex-
trato (acima), com a apuração de ganhos e gastos durante a partida, além da compra dos 4 produtos. Depois 
a tela irá mostrar o ranking final (abaixo), do 1o ao último colocado, de acordo com as Américas restantes

http://www.vamosjogareaprender.com.br

