4º Ano C
“Achei o jogo muito interessante, onde estimula as habilidades de estratégias da criança e
poder de decisão.” Julia Rosa
“Eu joguei Ilha do Tesouro com a Rafaella e gostei! Achei muito interessante e incentiva a
criatividade e raciocínio”. Carla
“O jogo estimula o pensamento e a estratégia. Pensar antes de agir é fundamental, no jogo e
na vida. Em alguns momentos, a diversidade de saída, há a pura demonstração da realidade,
onde podemos resolver problemas de formas diferentes e atingir o mesmo objetivo”. Thiago
“Gostamos muito do jogo. Achamos interessante e nos fez pensar juntamente com o Pedro
qual melhor caminho para alcançar o tesouro.” Pedro Maui
“Ao brincar com o jogo, segundo o método do semáforo, eu e Sofia percebemos a importância
de pensar antes de agir diante de um problema (seja no jogo ou na vida)”. Bem Criativo!
(Isabela irmã mais velha )
“Gostamos de jogar juntas. Gostei de ver a Laura pensando antes de agir, criando estratégias
para chegar ao objetivo e me desafiando em etapas cada vez mais complicadas para mim. Ela
gostou de poder me ensinar e eu fiquei feliz!” Laura
“O jogo nos deu oportunidade de exercitar o raciocínio e de nos desafiar ao mesmo tempo. É
sempre bom ter opções de divertimento que auxilia em desenvolvimento lógico.
Ter a oportunidade de ter os filhos explicando e dando dicas também são outros pontos fortes
que encontrei.
Uma oportunidade que vejo no jogo, é que nos níveis mais complexos, perdemos muito tempo
colocando as barreiras tendo como base o gabarito que está no verso (por estar no verso,
dificulta a montagem das barreiras e consultar ao mesmo tempo).
Muito obrigada por proporcionar este momento com meu filho” Alexandre
“Eu achei um jogo bem interessante porque faz a gente usar o raciocínio e é divertido ao
mesmo tempo. E ensina que para resolver um problema podemos ter várias alternativas.”
Rafael Buglia
“Amei! Eu, Simone gostei muito do jogo. Faz a gente pensar e é divertido. Muito bom para o
raciocínio.” Yasmin Lima
“ Gostei muito do jogo, do desafio proporcionado pelas várias fases e da possibilidade de
desenvolvimento de estratégias. O jogo também apresenta excelente qualidade no material e
muito boa apresentação. Parabéns!” Eduardo Cecanho
“Acredito que uma criança que desde cedo aprende a resolver questões por meio de jogos de
raciocínio, conseguiria se tornar um adulto mais competente e ágil quando tiver que resolver
problemas da vida cotidiana e a se planejar para ter uma vida de sucesso.” Lucas Amaldo
“Achei muito legal trabalhar em equipe” Rafael P.

“ Eu adorei criar as estratégias para alcançar nosso objetivo. Planejando e ao mesmo tempo
enfrentando os obstáculos sugeridos pelo jogo.” Suzana Goto
“Eu gostei muito porque eu joguei com o meu primo em dupla”. Lucas Ceola

