PROGRAMA ESCOLAR Life Rupis

DESAFIO És um criador de jogos?
» Ano letivo 2018/19
Depois de dois anos cheios de atividades com as escolas, este ano letivo
temos propostas diferentes: estamos a preparar dois jogos, e queremos
a tua ajuda!

1. Quem pode participar?
Todos os alunos dos agrupamentos escolares abrangidos pelo Douro Internacional / Arribes del Duero podem
participar. Para quem já teve aulas com a equipa do projeto Life Rupis, é uma ótima forma de lembrar
conhecimentos e experiências; para quem não teve aulas connosco, é um bom pretexto para pesquisar.

Ou seja, na escola com os professores e colegas, ou em casa com os pais e familiares, esta é uma atividade
em que todos podem participar. Uma dica: se perguntares algumas coisas aos “mais velhos”, eles certamente
terão algo novo para partilhar sobre a região.

2. Como e quando participar?
É muito simples. Podes participar na criação de dois jogos: 1) o “Festa Rupis”, jogo de tabuleiro inspirado no
jogo “Party”, com vários cartões-desafio e 2) o “Quem quer ser Rupis?”, jogo de perguntas e respostas, em
formato quiz, que todos podem jogar online.

E só há duas regras: todas as propostas têm de estar relacionadas com o património natural e cultural do Douro
Internacional/Arribes del Duero, e têm de ser enviadas até 31 de dezembro de 2018.

2.1. Jogo “Festa Rupis”
Neste jogo em equipas, inspirado no conhecido jogo “Party”, existe um tabuleiro e cada casa corresponde a um
dos 4 desafios que estão nos cartões do jogo. Cada equipa tem um peão, e ao lançar o dado vai avançando de
casa a casa, mas só avança mais do que uma vez por jogada se acertar no desafio da casa em que está desafio esse que está nos cartões de jogo. E o nosso desafio para ti é precisamente colaborar na criação de
cartões de jogo. Na página seguinte, podes ver um exemplo do cartão.
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PROGRAMA ESCOLAR Life Rupis
Exemplo de cartão

Cartão em branco

Palavra para desenhar
Palavra da mímica
Pergunta e
Resposta
Palavra-solução e
4 palavras proibidas

Estás preparado para criar o teu cartão? Usa a ficha “Festa Rupis” para enviares a(s) tua(s) proposta(s).
2.2. Jogo “Quem quer ser Rupis?”
Este é um jogo online de perguntas e respostas. Cada
pergunta tem 4 opções de resposta, e o jogador só passa de n
ível / acumula mais pontos se acertar às perguntas. Desta vez,
desafiamos-te a enviar conjuntos de perguntas, resposta e e
explicação.

Para te inspirares, vê o exemplo ao lado, e usa a ficha “Quem
quer ser Rupis?” para enviares a(s) tua(s) proposta(s).

3. Resultados e publicação dos jogos
A seleção das propostas a integrar cada um dos jogos é da inteira responsabilidade da equipa do Life Rupis,
mas notamos que a colaboração de todos os participantes será devidamente referida nos créditos dos jogos.

Os jogos estarão prontos antes do final do ano letivo 2018/19 e serão disponibilizados online. O jogo de
tabuleiro “Festa Rupis” será ainda impresso e oferecido às escolas dos agrupamentos escolares abrangidos
pelo território do Douro Internacional, para que mais alunos como tu fiquem a conhecer a melhor a tua região, e
o seu património natural e cultural e, desta vez, com a tua colaboração. Diverte-te!
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