4º Ano A
“Gostamos muito do método.” - Pai da Isabelle
“Foi um momento gostoso e divertido jogar com a Isabelle pensando as estratégias e
possibilidades.” - Mãe da Isabelle
“Interessante o jogo, é simples e propõe utilizar a criatividade em suas soluções.” Natália
“Achei o jogo bastante interessante. Estimula a imaginação, raciocínio, estratégia. Atributos
indispensáveis nos tempos atuais.” Bruno
“Eu achei legal, porque com isso minha irmã pode aprender como raciocinar algo. Isso é na
verdade um jogo que se você não pensar, você não irá atingir os objetivos.” Giulia
“Muito divertido, e acredito que o jogo incentiva a criança, trazendo desafios, metas,
alternativas desenvolvendo a atenção”. Cristina – Giulia Sardano
“A Nicole teve a oportunidade de jogar com o avô. A experiência foi muito positiva.” Nívea –
Mãe da Nicole
“Foi muito divertido jogar este jogo com a aminha neta Giovanna”
“Eu gostei do jogo, pois ensina e estima o raciocínio, além de pensarmos em família, rir juntos
vimos que cada um tem a sua idéia. Muito legal...” Mamãe Daniela – Pedro Oetting
“Achamos um jogo muito interessante. Exige que a criança tenha muita concentração e
raciocínio.” Pedro Albano
“Adorei jogar este jogo com meu filho, achei super interessante como ele te mostra várias
formas de chegar ao tesouro e isso é muito importante para trazer a nossa vida real, que
podemos ter problemas e buscar solução por caminhos diferentes, ou seja, não podemos
sentar no problema e não fazer nada, sempre haverá uma saída, basta só pensar e usar a
imaginação. Esse jogo é muito bom para o desenvolvimento do raciocínio das pessoas.
Adoramos, Daniele.” Nícolas
“Nós adoramos jogar com o Vinícius, percebemos o quanto desenvolve a criatividade de criar
estratégias para vencer os desafios. Parabéns pelo trabalho com os alunos!” Waldir e Daniela
pais do Vinícius
“Muito Legal! O que está mais claro para a Isabella é a forma de como utiliza tanto no jogo,
quanto no dia-a-dia o semáforo – Parar – Pensar – Agir. Muito bom poder envolver os pais nas
atividades desenvolvidas na escola.” Viviane – Isabella Zorzin
“A atividade em conjunto com as crianças foi muito divertida e é perceptível o
desenvolvimento do raciocínio lógico e organização.” Luca
“Um jogo muito interessante, que testa o nosso raciocínio nos fazendo pensar nas
possibilidades das jogadas.” Letícia Molinari

“O jogo é muito interessante. Nos faz pensar muito na forma que o pirata levará para chegar
até o tesouro. Necessário bastante raciocínio.” Rafael
“Eu achei o jogo um pouco difícil, sendo regular.” Giovana Couto
“O jogo é muito bem elaborado, desenvolve o raciocínio, é emocionante ver que sua filha está
se desenvolvendo cada dia mais. Adoro participar do ensino da minha filha e ela podendo
mostrar o que ela aprendeu em sala de aula. Tem um significado enorme, para mim e para
ela.” Amanda
“Adoramos brincar em família! Foi uma experiência única. No início tivemos algumas
dificuldades de entendimento, pelas regras, porém foi muito importante, pensar e planejar as
estratégias. O raciocínio só é desenvolvido se estimulado. Parabéns pela iniciativa! Esperamos
novas oportunidades!” Débora, Alexandre e Ana Clara
“Achamos o jogo de fácil compreensão e muito simples de jogar! Desenvolve o raciocínio e a
concentração!” Ana Gabriela
“Jogo divertido e interessante. A Laura gosta muito” Laura
“O jogo é muito interessante e estimulante. Além de proporcionar um momento de
descontração com minha filha, nos faz pensar. A cada jogada, queremos desvendar a próxima.
Nos proporcionou momentos de risadas e raciocínio.

