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CORAÇÕES DA LILA

Jogo para ensino de acessibilidade e inclusão de Pessoas com Deficiência (PCDs).
LILA = Ler Interpretar Lembrar Agir

 Corações da Lila de A.C. Hermann, Bruna Descovi da Silva, Isadora Giongo 
Brandalise e Larissa Yasin Gonçalves Galuschka está licenciado com uma Licença Creative 
Commons - Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional. Podem estar 
disponíveis autorizações adicionais às concedidas no âmbito desta licença em 
https://bddwarriors.wordpress.com.

Créditos dos ícones:  https://www.iconfinder.com/paomedia  (CC 3.0)

SETUP para 2 a 6 jogadores: 

1. Separe os corações por tamanho e bônus
2. Distribua 2 corações pequenos (sem bônus) para cada pessoa
3. Embaralhe as 54 cartas, abra 6 na área de compras e coloque as demais voltadas para baixo numa pilha
4. Embaralhe as 14 cartas de objetivo e coloque voltadas para baixo numa pilha
5. Embaralhe as 6 cartas de início de jogo e retire uma para determinar quem começa. Prossiga em sentido horário.

Vitória: Ganha quem tiver mais pontos ao final. Pontos são obtidos através de cartas e objetivos.

Categorias: as cartas dividem-se em Visual, Auditiva, Intelectual, Física, Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Genérica.

Tipos: as cartas dividem-se em Definição, Informação, Pessoa, Filme e Ação.

Coringas: cartas de categoria genérica que contam para os objetivos e não dão bônus.

Corações Bônus: São corações permanentes. Podem ser usados nas ações de compra e não são devolvidos até o fim. São ganhos 
na execução do bônus de cartas de ação ou informação.

Execução do bônus: embaralhar as 6 cartas de bônus de Ação ou 3 de Informação e escolher uma ao acaso. 

Encerramento: quando alguém atingir 8 pontos nas cartas, as jogadoras que faltam para completar o turno jogam mais uma vez.
Os pontos dos objetivos são contados após o encerramento.

Na sua vez a jogadora pode escolher UMA AÇÃO  abaixo:

Comprar corações: 2 corações pequenos OU 1 coração grande, se não tiver atingido o limite de 5 corações de qualquer tipo.

Comprar carta: 1 carta com seus corações do tamanho indicado. Retorne os corações para a área de compras, exceto os bônus. 
Coloque a carta na sua área de cartas com face para cima. Se a carta tiver um bônus, executar o bônus correspondente.

Comprar objetivo: 1 carta de objetivo do alto da pilha por 1 coração pequeno OU escolher 1 de 2 cartas de objetivo aleatórias por 
1 coração grande. Coloque na sua área de cartas voltada para cima. Retorne os corações para a área de compras, exceto os bônus.

Jogo disponível para impressão em https://bddwarriors.wordpress.com/download/                                                             
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