
Objetivo e Regras  
 
OBJETIVO: este jogo é semelhante a um quizz e visa desafiar os alunos a pensarem                             
sobre o consumo mundial e regional de carne e a necessidade crescente do uso da                             
água na produtividade da pecuária bovina de corte.   
 
As regras do jogo a ser explicada e entregue as duplas conforme segue: 
 

A.  Jogo é disputado em duplas; 
B. Cada dupla joga com outra dupla; 
C. Começa a jogar o dado a dupla que ganhar o par ou ímpar;  
D. As cartas podem equivaler a 10 ou ainda a 20 pontos: 

 
Mundo = 10 pontos  
África = 10 pontos  

América = 10 pontos   
Mundo + 10 = 20 pontos  
África + 10 = 20 pontos  

América + 10 = 20 pontos; 
 

E. Em   caso de erro da resposta a carta volta para o baralho, e é 
descontado 5   pontos da dupla que não respondeu; 

F. É permitido passar a vez apenas uma única oportunidade sem desconto 
de pontuação;  

G. A dupla que pegou a vez passada não pode novamente passar a carta, e 
em caso de acerto fará jus a 20 pontos em caso de erro perderá 5 
pontos; 

H. Ganha a dupla que obtiver maior pontuação ao final do tempo da ação 
propositiva.   

 
 
Bom jogo!  
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