
Descrição do jogo:
01 tabuleiro para montar.
04 envelopes coloridos
01 caixa para poupança
04 cones coloridos
01 dado
168 cédulas
01 manual de instrução.

Número de participantes:
Até 4  participantes

Objetivos:
Realizar o percurso desenvolvendo as tarefas da 
trilha, buscando conceitos próprios e objetivos da vida 
real, de maneira à valorizar seus ganhos construindo 
critérios e alternativas que  enriqueçam  todas as 
faixas etárias. Ganhará o jogo o participante que 
terminar com a maior quantia de dinheiro.

Regras do jogo
Monte o tabuleiro juntando as partes para formar um 
R$.
Todos os participantes jogam o dado. Quem sortear a 
quantidade 6 será o gerente do banco, ele receberá 

R$ 25,00 por esse serviço.
O gerente organizará os envelopes com as quantias 
correspondentes e o banco com as cédulas restantes.
Para iniciar o jogo cada participante joga o dado para 
saber qual será a cor do seu envelope: 1  vermelho; 2  
azul; 3  amarelo; 4  verde;  se sair as quantidades 5 ou 
6,  jogue novamente.
O gerente inicia o jogo, movendo o cone com sua cor, 
conforme a quantidade sorteada no dado.
Nos quadros de valores correspondentes às tarefas 
do jogo, que deverão ser pagas ao gerente que 
depositará no banco.
Ao cair nos $$$ receba do banco o valor 
correspondente ao quadro Casa da moeda, conforme 
a cor do cifrão.
Ao final do jogo, se tiver dinheiro na conta poupança, 
retire o valor com o acréscimo de 10% de juros, 
desconsiderando os centavos.
Quem tiver a maior quantia em dinheiro, ganhará o 
jogo.
Durante o percurso do jogo, ao cair na casa cuja a 
penalidade é de voltar, a tarefa desta casa não deverá 
ser considerada, mas ao cair na casa do percurso de 
avançar esta tarefa será considerada.
Boa Sorte !!!
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