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Conceitos básicos de Finanças

• Poupança – Economia. “Materializar” o ato de poupar e ensinar que
cada quantia tem um destino.

• Administração de recursos – Desenvolver o hábito de pensar antes de
investir o dinheiro que a criança tem.

• Preços – Mostrar que tudo tem um preço específico e a criança deve
utilizar seus recursos para adquirir algo.

• Renda – Recompensa monetária pelo trabalho realizado.

• Investimento – Mostrar que o dinheiro pode “evoluir”.



Conceito do jogo

No programa, a avó de Manu é uma fada
mestra aposentada que está ensinando a neta
a ser uma fada madrinha. Sempre que a
Manu precisa de ajuda, ela recorre à avó, que
está sempre pronta para destilar sabedoria.

No jogo, sua avó passará a ela ensinamentos
sobre Finanças, mas de forma lúdica.

A avó explica que, para ser uma fada
madrinha, ela precisa ser uma pessoa
responsável, e uma pessoa responsável
sabe administrar os seus recursos.

SOS Fada Manu



Como o jogo funcionaria?

Assim como na série, Manu passará por
várias missões (fases) para ajudar os
habitantes do Reino Encantado,
confrontando a vilã, a Bruxinha
Valquíria. Após cada missão, sua avó
avaliará o desempenho da Manu
(jogador) e concederá uma determinada
quantidade de moedas.

Após completar algumas missões, a Vó
Olívia apresentará o conceito de
investimento.



Como o jogo funcionaria?

A Manu precisará dispor de algumas moedas para comprar uma semente mágica,
que fará brotar uma árvore de chocolate. Após um tempo, a árvore produzirá um
“fruto”, ou seja, uma barra de chocolate. Toda vez que o jogador colher uma barra, o
tempo de produção diminuirá, mas o jogador terá a opção de comprar um adubo
mágico para acelerar a produção de chocolates.

As barras de chocolate coletadas servirão para destrancar fases especiais, que serão
minigames, como labirintos, jogo da memória, entre outros. As fases especiais mais
divertidas custam mais moedas e barras de chocolate.



Vantagens

• A série é uma releitura de contos infantis, portanto, abre vários caminhos
e possibilita uma diversidade narrativa.

• Muitos cenários e personagens para interagir.

• Possibilidade do jogador escolher o personagem João.
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Contato
(21) 99646-3858

Ana Paula de Mattos –
demattos.ana@gmail.com

demattosana.journoportfolio.com

http://www.institutovendas.com/contato/
https://www.facebook.com/anademattos
https://www.instagram.com/ana_demattos/
https://www.linkedin.com/in/anademattos/

