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EDITORIAL

OLÁ,
TABULEIRISTA!
A LigaNews deste mês traz uma proposta diferente:
foi totalmente escrita e traz a ilustração de capa
feita por/de mulheres negras. Esta é uma
demonstração da potência das Ligadas pretas e do
quanto elas têm para contar sobre suas vivências,
aprendizados
e o impacto da negritude em suas vidas enquanto
jogadoras, profissionais e, claro, mulheres.
Como matéria especial, apresentamos uma entrevista
internacional com a querida Starla Fitch, referência
no mundo dos jogos. Também trouxemos o relato
de Talita Rhein enquanto participante de game jams
e sua perspectiva com relação ao mercado editorial.
Na Coluna da Tabuleirista, Miriam Sales fala sobre
sua relação com a educação e os jogos na formação
de professores.
Mulheres Tabuleiristas
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EDITORIAL
Ainda no quesito Educação, apresentamos
a história de Perla Santos, professora do Rio
Grande do Sul que enxergou nos jogos um meio
de ensinar seus alunos de maneira leve e divertida.
A coluna “Oficina das Ligadas” traz o depoimento
de Marilia Siqueira, que teve seu jogo testado pela
primeira vez na iniciativa. E, na incrível “Jogada
Lúdica”, você vai conhecer “Quero-Quero”, um
jogo nacional que exalta a fauna brasileira.
Por último, mas não menos importante, queremos
destacar que a ilustração presente na capa desta
LigaNews foi feita por Natália Mota, uma das
responsáveis pelas artes do jogo Grafito.
Agradecemos imensamente a ela por toda
dedicação e carinho.
Pronta para acompanhar a Liga nesta edição?
Esperamos que sim! Que sua leitura seja deliciosa
e cheia de boas surpresas.
Um abraço,

Mulheres Tabuleiristas
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JOGOS DAQUI

A RESSIGNIFICAÇÃO
DE UM JOGO DE
CARTAS SOB O OLHAR
DE UMA PROFESSORA
DA PERIFERIA
por Monique Garcez
A coluna “Jogos Daqui” deste mês conta a história
de uma professora que enxergou na dificuldade dos
estudos dos alunos, e no amor deles por um jogo
simples de cartas chamado Bafo, a oportunidade de
proporcionar um aprendizado
lúdico e multidisciplinar.

Mulheres Tabuleiristas
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JOGOS DAQUI

Sua inquietação e vontade
de fazer seus estudantes
enxergarem além também
a levaram a ressaltar, em
suas aulas, as origens negras
de nosso povo e as heroínas
e heróis pretos que marcam
a história de nosso país.
Perla Santos tem 38 anos e leciona na periferia de
Porto Alegre, numa escola da rede municipal de um
bairro preto chamado Restinga — “de resistência”,
nas palavras da professora. Ela dá aulas de Artes
para turmas iniciais e, recentemente, passou a
ensinar adolescentes.
A relação de Perla com os jogos em sala de aula
começou quando ela observava que seus alunos
tinham muito mais interesse em se divertir jogando
Bafo na escola que prestando atenção nos
conteúdos lecionados.

CURIOSA E ATENTA,
a professora resolveu entender a mecânica do jogo
de cartas e, a partir daí, fez uma grande reflexão.

Mulheres Tabuleiristas
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JOGOS DAQUI

“Pedi para me ensinarem a jogar, vi que cada
estudante tinha um método e aí pensei: que
maravilha. Isso é muito potente. Tem criança que
ainda não está alfabetizada, mas consegue ter toda
uma organização mental para me explicar o jogo.”

Enxergando no amor pelo Bafo
uma possibilidade de levar lições
para seus alunos, Perla conversou
com eles e sugeriu que fizessem
juntos as próprias cartas. O detalhe
é que os componentes do jogo, em
vez de ilustrarem personagens de
histórias em quadrinho e filmes, desta vez teriam
a cara de heróis que realmente existiram no
Brasil: mulheres e homens negros que são símbolo
de luta e resistência.

Não foi fácil. Sem conhecimento sobre criação de
jogos e baseada nos ensinamentos e no apoio de
seus alunos, a professora teve que refazer várias
vezes as cartas do Bafo Afro, nome com o qual
batizou o novo jogo. Mas, no fim, tudo deu certo.
Agora Perla comercializa seu projeto via Instagram,
pois pessoas do Brasil todo começaram a procurá-la.
Mulheres Tabuleiristas
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JOGOS DAQUI

Ela não imaginava que em 2020, um ano após o
início da confecção do jogo de cartas, estaria não só
vendendo como também concedendo entrevistas
sobre o assunto em TV aberta, revistas e na internet.
Ainda no ano passado, Perla fez a versão Mulheres
Negras, Latinoamericanas e Caribenhas do Bafo e
agora não quer mais parar. “Estou com outras ideias
de jogos e foi a partir daí que entrei nesse universo,
o qual não conhecia e não achava que seria capaz
de estar. Sei que tenho muito pra aprender, mas
gosto muito, porque é tão fantástico o que acontece
com os jogos, principalmente quando eles são feitos
para esse público [de alunos].”
A mim, Monique, que evito falar em primeira pessoa
nos meus textos do “Jogos Daqui”, só me cabe dizer
a Perla não só que ela é bem-vinda no mundo dos
jogos, mas que espero que se sinta muito à vontade
junto com a Liga e as mulheres que se unem a este
coletivo. Aqui, professora, você tem espaço cativo e
vai continuar crescendo enquanto criadora de jogos,
pois, na verdade,

ESTE JÁ É SEU LUGAR DE DIREITO.
Mulheres Tabuleiristas
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FALA TALITA

UM RELATO PESSOAL
SOBRE GAME JAMS E
MERCADO EDITORIAL
por Talita Rhein
Faz apenas um ano que consegui
publicar meu primeiro jogo — um jogo
de cartas colorido e diferente de outros
jogos que eu já tinha jogado. Antes
disso, sempre joguei bastante, mas
nunca imaginei que um dia eu poderia
ser uma game designer. Parecia algo
muito distante da minha realidade.
Um pouco sobre mim: me formei em
Comunicação Empresarial em 2005, e
trabalhei com comunicação e
marketing de 2005 até 2018. Em 2018
me mudei para Berlim e tive que sair
da minha “zona de conforto”.

Mulheres Tabuleiristas
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Participei de uma game jam, evento cujo objetivo
é ter grupos ou indivíduos criando jogos de acordo
com os temas propostos, para ver como era e
entender como funcionava. Se você ver na internet,
vai achar várias, a maioria com foco em jogos
digitais, mas descobri ali que poderia fazer um jogo
de mesa. A game jam de que participei nesta
ocasião durava apenas 8 horas. Game Jams são
ótimas para conhecer pessoas interessadas em
jogos e aproveitar para encher de perguntas aqueles
que têm mais experiência. Antes mesmo do evento,
eu já imaginava isso, mas lá confirmei que

O MERCADO DE JOGOS AINDA
É UM “CLUBE DO BOLINHA”.
Por sorte, me cerquei de mulheres que apoiaram
bastante minha ideia e isso me deixou mais
confortável. Também usei bastante o Twitter, o
Facebook e o Reddit como meios de conhecer
pessoas que já tinham mais experiência em
desenvolvimento de jogos. Acabei lançando meu
jogo de forma independente, pois me frustrei
muito apresentando o jogo para editoras alemãs
e americanas.
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Depois de ter conhecido
um pessoal do Brasil,
consegui apresentar o meu
jogo de cartas, Dogo Dash,
na SPIEL, maior feira de
jogos de tabuleiro do
mundo — em 2020 na
versão online —, e algumas
editoras brasileiras se
interessaram.
Percebi ali que o mercado internacional ainda
tem problemas em acolher autores que não sejam
europeus ou estadunidenses. Até mesmo entre
mulheres e pessoas de cor, os jogos publicados
internacionalmente ainda contam com autores
dessa demografia. Eu estava na desvantagem em
muitos aspectos, mas saber que editoras brasileiras
estão investindo em autores brasileiros me deixou
com um pouco mais de esperança.
Ainda há um longo caminho a ser percorrido, mas
vejo o Brasil como um oásis, pois até hoje tenho
dificuldade em vender o Dogo Dash para outros
países, mesmo o jogo sendo tão bonito e divertido.
Mulheres Tabuleiristas
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FALA TALITA
Fazer parte de grupos e eventos dedicados a
autoras faz toda a diferença, pois assim se ganha
aquele fôlego para continuar fazendo o seu jogo. Eu
não teria lançado o Dogo Dash se não fosse o apoio
das minhas co-autoras e da nossa comunidade que,
em sua maioria, é de mulheres e pessoas LGBTQIA+.
Para entrar no mundo editorial, é preciso mais que
um bom jogo: tem que ter coragem de perguntar,
chamar a atenção, e pôr a cara a tapa. Meu conselho
é trabalhar em grupo, achar suas aliadas e

CONTINUAR LUTANDO
POR UMA MAIOR PRESENÇA
FEMININA NO MERCADO.
Talita Rhein trabalhou por mais de 10 anos
em Marketing e Comunicação até mudar a
carreira drasticamente por conta do jogo de
cartas Dogo Dash, seu primeiro projeto, financiado
via Kickstarter e publicado no Brasil pela editora TGM.
Trabalha com jogos desde 2018 e atualmente é
produtora na empresa de jogos digitais gamigo, em
Berlim, de onde trabalha. Também está desenvolvendo
Rios e Mar, um jogo de cartas inspirado nos povos
originários brasileiros.

Mulheres Tabuleiristas
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EVENTO

Torneio feminino
de Carcassonne
2ª edição
12 de dezembro, às 9h
Board Game Arena
A campeã do torneio será
convidada a integrar a
equipe da Seleção Brasileira
de Carcassonne 2022
Premiação: 1° lugar - um conjunto de 8 meeples
personalizados da Sett Collection

Foto: norvig.com

Para inscrições e mais informações, clique aqui

COLUNA DA TABULEIRISTA

MINHA RELAÇÃO COM A
EDUCAÇÃO E OS JOGOS NA
FORMAÇÃO DE PROFESSORES
por Miriam Sales
Quando criança, a brincadeira de que mais gostava
era escolinha. Eu amava “brincar” de ensinar! Isso
cresceu quando fui para a escola e recebi o incentivo
do meu pai, que valorizava muito a educação e me
mostrou a possibilidade de ensinar a minha mãe
a ler e escrever. Com essa vivência, pude perceber
bem cedo que ensinar e aprender é tão prazeroso
quanto brincar.
Na minha formação como pedagoga, vi a
importância da aprendizagem significativa, através
da relação entre professor e aluno. A partir disso,
nas minhas experiências como professora, sentia
a necessidade de proporcionar aos meus alunos
momentos em que pudéssemos aprender e nos
divertir juntos.
Mulheres Tabuleiristas
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Nesse sentido, eu vi nos jogos uma ótima
ferramenta para desenvolver habilidades e criar
nos alunos interesse por aprender. Logo passei a
ser rotulada como a professora que “só brinca” e
por vezes minha metodologia foi questionada, pois
as pessoas afirmavam que “ou brinca ou aprende,
os dois não dá”. Ao me deparar com essa
realidade, nasceu em mim o desejo de difundir
a importância dos jogos no processo de ensino
e aprendizagem. É preciso fornecer aos
educadores experiências que permitam sentir
primeiro, para colocarem em prática depois.

Para mim, o jogo é um recurso didático
privilegiado que possibilita viver experiências
que representam os desafios da realidade.
Enquanto jogamos, desenvolvemos
habilidades que podem ser utilizadas no
cotidiano — além de ser divertido, acolhedor,
empolgante. Hoje, como coordenadora
pedagógica numa empresa que trabalha com
jogos de raciocínio, levo esse conhecimento
a professores de escolas públicas e privadas
por todo o Brasil.

Mulheres Tabuleiristas
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COLUNA DA TABULEIRISTA

A proposta do meu trabalho é apresentar aos
professores uma metodologia de ensino que
tem como objetivo desenvolver habilidades
cognitivas, sociais, emocionais e éticas por meio
de jogos de raciocínio.

O JOGO É O
RECURSO DIDÁTICO.
Através dele, discutimos sobre um tema que
permite desenvolver habilidades necessárias
para lidar com situações do jogo e da vida.
Apresentamos estratégias de pensamento que
se relacionam com os processos cognitivos do
jogo, como, por exemplo: tomar uma decisão
difícil, reconhecer um erro, lidar com as
próprias emoções.
O uso consciente dessas estratégias permite
atingir o objetivo do jogo com mais facilidade.
Por fim, promovemos reflexões a partir das
experiências vividas no jogo e como elas podem
ser aplicadas em situações do cotidiano.

Mulheres Tabuleiristas
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Minha missão é mostrar ao professor que o
uso dos jogos de tabuleiro é uma ferramenta
educacional que colabora com sua prática
pedagógica, forma de viver e educar!
Para mim, a capacidade de conduzir um processo
de aprendizagem, levando em consideração o
outro como um todo, torna meu trabalho mais
humano. Utilizar o jogo nas minhas formações
com professores favorece o autoconhecimento,
a autocrítica, a capacidade para lidar com
as emoções, e fortalece minhas experiências
positivas de aprendizagem.

Miriam Sales é formada em Pedagogia, com
ênfase em treinamento e desenvolvimento.
Pós-graduada em docência e performance na
educação à distância, atualmente é coordenadora
pedagógica da Mind Lab, líder em pesquisa
e desenvolvimento de soluções e tecnologias
educacionais, atuando na formação de equipes
de atendimento às redes pública e privada.

Mulheres Tabuleiristas
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ESPECIAL

ENTREVISTA
INTERNACIONAL
COM STARLA FITCH
por Nanda Sales
“Eu estou simplesmente
nas nuvens” – foi assim
que comecei uma das
entrevistas mais incríveis
da minha vida (se não A
mais incrível!). E foi assim
que segui me sentindo
durante a uma hora em
que conversei com Starla
Fitch, do Our Family
Plays Games, e sigo
até agora enquanto
escrevo esse texto.

Mulheres Tabuleiristas
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ESPECIAL

Para quem não conhece, Starla faz parte do canal Our
Family Plays Games, que começou em 2018 nas redes
sociais, antes de expandir para o Youtube (em janeiro
de 2020). Seu principal objetivo é ser a mudança que
eles querem ver: mais diversidade e inclusão no
mundo. Eles tinham essa percepção de serem
sempre os únicos a serem pessoas de cor nos eventos
de jogos de que participavam e isso gerava muito
desconforto e desconexão — algo absolutamente
comum também no nosso cenário brasileiro.

Rodeados por pessoas que não os representavam
e ao mesmo tempo não querendo se afastar
desse espaço que tanto amavam, decidiram ser,
então, um movimento ativo de mais inclusão e
diversidade através da produção de conteúdo.

É impressionante ver o crescimento que tiveram
e o tanto que hoje fazem parte ativa dentro da
comunidade, realizando mudanças concretas e
recebendo apoio de nomes de peso. Falamos muito
sobre isso também: sobre a importância de as pessoas
apoiarem genuinamente nossa causa e irem além do
discurso belo e tradicional sobre a diversidade.

Mulheres Tabuleiristas
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Starla contou o quanto as pessoas
confiam e acreditam no trabalho deles
e decidem apoiá-los também por isso — algo que
aqui no Brasil ainda está em um processo mais lento,
principalmente no que se refere a posicionamentos
concretos antirracistas. Há um fenômeno comum de
desvalorização do trabalho preto e reconhecimento
pontual apenas no mês de novembro, por exemplo.
E, quando acontece, na esmagadora maioria das
vezes, é apenas uma decisão mercadológica para
levantar a bandeira da diversidade.
Não à toa, ainda é raro encontrar pessoas pretas
(mais ainda mulheres pretas) em destaque na
nossa comunidade, tanto na produção de conteúdo
quanto em qualquer outra função dentro do meio.

É PRECISO QUE
MUDEMOS ISSO.
É preciso que exista mais confiança, entrega, coragem
e escolhas mais conscientes de mudanças reais. Esses
discursos bonitinhos de diversidade não bastam!

Mulheres Tabuleiristas
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Por isso, é avassaladora a emoção que transborda
em mim por ter a gigante oportunidade de poder
“olhar nos olhos” de alguém que admiro tanto, que
me inspira para além das palavras e que atua
diariamente em uma causa em que eu acredito e
pela qual luto com tanta paixão. Realizei um sonho
recente, daqueles que nem sabia que tinha até
conhecer a Starla. Foi amor à primeira vista, porque
não é toda hora que me deparo com uma mulher
preta, 100% em destaque (mesmo dividindo a tela
com o marido Mik), representando os meus e as
minhas — os nossos! E, ainda por cima, falando de
algo que sou apaixonada: jogos.
Já falei da Starla antes, na edição de agosto,
quando escrevi sobre o dia da Mulher Negra, Latina
e Caribenha, do quanto é importante termos essas
pessoas que nos inspiram e começaram a caminhar
antes de nós. E para mim é quase que uma espécie
de oxigênio mesmo. Sem vocês, eu não existiria.
Diante disso tudo, a emoção em mim foi infinita.
Fiquei arrepiada, sorri, chorei. Foi absolutamente lindo.

Mulheres Tabuleiristas
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E sou tão, tão grata às
meninas da Liga (Bacolou
e Moni) pelo incentivo de
me conectar com a Starla,
de viver e realizar isso. Foi
mesmo um momento
para nunca ser esquecido!
A entrevista está absolutamente incrível e vai valer
a pena demais vocês verem tudo em primeira mão
quando lançarmos no nosso canal. Foi um papo tão
profundo sobre diversidade, inclusão, confiança,
crescimento, mudança, vida, jogos. Starla trouxe,
em vários momentos, ensinamentos que recebeu
de sua mãe e que carrega até hoje e a inspiram a
seguir. Ela também deixou um recado tão lindo
para vocês, mulheres tabuleiristas! A Starla é
assim: essa mulher potência, inspiração, conexão
e energia pura e de paz.
Foi realmente especial demais para mim.
E posso dizer que ter escutado dela o incentivo que
continuemos, enquanto Liga, a fazer o que estamos
fazendo foi… {pausa real para encontrar palavras}
oxigênio. Oxigênio puro.

Mulheres Tabuleiristas
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OFICINA DAS

ligadas

Conectando mulheres em
volta da mesa (online)

por Nanda Sales
Todas as segundas-feiras, das 20h30 às
22h30, a Oficina das Ligadas está ativa e
unindo vozes de várias mulheres do Brasil
inteiro, que aparecem (online, via Discord)
para trocarem e se apoiarem dentro do
processo de criação de jogos.
Mulheres Tabuleiristas
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Sejam elas as desenvolvedoras dos jogos ou
"apenas" amantes do hobby com um desejo imenso
de contribuir com outras mulheres, a Oficina está
aberta como ponte de contato nesse fortalecimento
constante de mais e mais mulheres, criando
jogos e estimulando uma mudança nesse espaço
majoritariamente ocupado por homens.
Na próxima página, você encontrará o depoimento
de Marilia Siqueira, uma participante ativa que teve
seu jogo testado pela primeira vez na Oficina das
Ligadas :)

Se quiser saber mais sobre
como participar da Oficina,
aproveite para entrar no
nosso grupo no WhatsApp e
se conectar com essa
mulherada que promete
mudar o cenário de criação de
jogos de mesa aqui no Brasil!

Mulheres Tabuleiristas
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OFICINA DAS

ligadas
por Marilia Siqueira

Eu sempre fui uma pessoa
apaixonada por jogos. Desde muito
pequena, me interessava pelo assunto
e jogava com familiares. Porém, no colégio,
essa experiência foi se tornando mais difícil,
pois alguns jogos que eu gostava eram
basicamente jogados pelos garotos. Eu me
enturmava sem problemas, mas ser uma
garota no meio de tantos garotos era um
tanto desconfortável. Eu não era levada tão
a sério quanto eles.
Depois disso, por muito tempo a minha
paixão ficou adormecida, até que finalmente
descobri um grupo com o foco de se reunir
para jogar.

Mulheres Tabuleiristas
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Apesar de a maioria dos grupos ainda serem
compostos por homens, me vi totalmente
acolhida e não senti que a questão de gênero
era um problema.
Tenho me envolvido cada vez mais nesse
mundo maravilhoso dos jogos e participei pela
primeira vez da BGSP. O que me chamou a
atenção foi uma mesa direcionada às mulheres,
então logo quis participar.

SENTI-ME MUITO REPRESENTADA
NAQUELE MOMENTO.
Joguei com as meninas e elas me apresentaram
a Oficina das Ligadas, um espaço incrível
composto por mulheres que, assim como eu,
amam jogar, criar, interagir.
Não que eu tenha dificuldade em jogar em
mesas somente com homens ou mistas, mas
ter um espaço de representatividade faz toda a
diferença. É incrível ver as mulheres se reunindo
e participando cada vez mais desse universo.

Mulheres Tabuleiristas
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Além disso, ainda existe um enorme
incentivo para quem se aventura no
desenvolvimento de jogos. Eu já pensava
sobre o assunto e participar do grupo só me
deu mais coragem e motivação para
começar a criar jogos também.
Toda semana nos reunimos (por enquanto
virtualmente) para testar jogos em
desenvolvimento, dar nossa opinião e
contribuir umas com as outras. Nós fazemos
playtests, conversamos, trocamos
informações, contribuímos com tudo o que
podemos. E quem não tem jogos para
apresentar participa também. Há espaço para
todas, mesmo que sem experiência na criação
de jogos. Todas são muito respeitosas,
receptivas e acolhedoras.

É UMA EXPERIÊNCIA
INIGUALÁVEL!
Mulheres Tabuleiristas
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Testagem do jogo 'Festival de
Adoções', de Marilia, durante a
Oficina das Ligadas

Fazer parte desse espaço tem sido muito
enriquecedor e poder contribuir e ter essa
troca com as outras mulheres é algo realmente
maravilhoso. Fico muito feliz e honrada por
fazer parte desse espaço e poder contribuir
para que ele se desenvolva e abranja cada vez
mais Ligadas.
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JOGADA LÚDICA

Fauna brasileira

em jogo

por Laíse Lima

Mulheres Tabuleiristas
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Na Jogada Lúdica anterior, falei sobre
5 jogos para alfabetização criados por
mulheres. Que tal falarmos mais um
pouco sobre um deles? Um jogo nacional,
que fala da fauna brasileira e de animais que estão
em risco de extinção. Matemática, reconhecimento
de padrão e conscientização ambiental, tudo em um
mesmo jogo divertidíssimo para os pequenos e para
os adultos!

ESTOU FALANDO
DO QUERO-QUERO.
O jogo criado por Isabel
Butcher e Tânia do Valle, com
artes de Vanessa Prezoto,
ganhou, merecidamente, o
prêmio Ludopedia de melhor
jogo infantil de 2019!
Quero-Quero pode ser jogado
por 2 a 4 jogadoras e a partida
tem um tempo estimado de
15 minutos.

Mulheres Tabuleiristas
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Ele tem o modo básico, que pode ser jogado com
crianças a partir de 3 anos, e o modo avançado, para
crianças maiores, no qual são acrescentadas as
cartas de objetivo.
Ele desenvolve atenção, concentração e raciocínio
lógico e trabalha conceitos matemáticos, científicos
e de reconhecimento de padrões. Vamos ver cada
um desses pontos.

CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL
As jogadoras disputam cartas de animais da fauna
brasileira em risco de extinção. Sempre há 6 cartas
disponíveis na mesa e uma das formas de coletar
cartas é escolhendo ficar com um animal específico,
ficando com todas as cartas daquele animal que
estão disponíveis.
Junto com as regras do jogo, Quero-Quero também
apresenta um encarte sobre os animais. Há uma
breve explicação de cada um deles: Arara-Azul,
Lobo-Guará, Mico-Leão-Dourado, Onça-Pintada,
Tartaruga-de-Couro e Tamanduá-Bandeira. No
meio da diversão da partida, a criança aprende
sobre nossa fauna e os perigos da extinção.
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JOGADA LÚDICA

RECONHECIMENTO DE CORES
Organizar e ordenar objetos familiares ou
representações por figuras, por meio de
atributos, como a cor, é uma habilidade dos
anos iniciais indicada pela Base Nacional
Curricular (BNCC). Além de reconhecer os
animais, para coletarem as cartas, as jogadoras
podem escolher uma cor, pegando todas as
cartas com a cor selecionada. É uma habilidade
muito simples de trabalhar jogando com
crianças na pré alfabetização.
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JOGADA LÚDICA

RECONHECIMENTO DE QUANTIDADES
Mais uma habilidade, indicada pela BNCC, voltada
para o trabalho com os anos iniciais: contar de
maneira exata ou aproximada, utilizando diferentes
estratégias, como o pareamento e outros
agrupamentos. Uma outra forma de coletar cartas
é selecionando um número específico e pegando
todas as cartas que tenham aquela quantidade
exata de animais.

NOÇÕES MATEMÁTICAS
No modo básico do jogo, as crianças que estão na
fase da alfabetização já conseguem fazer sua
própria contagem de pontuação. Ao final do jogo,
cada carta vale 1 ponto. No modo avançado,
cada carta de objetivo adiciona 2 pontos
para cada carta que se relaciona
ao objetivo
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Para você

com amor,
Liga Brasileira de
Mulheres Tabuleiristas
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Se liga com a gente :)

