
O objetivo deste jogo é movimentar os 
"dólares" de cada círculo, até que nenhum 
deles tenha valor negativo ("dívidas"). Para 
isso, existem dois tipos de movimentos 
válidos: fornecer um empréstimo ou receber 
um empréstimo. Você deverá escolher qual 
será a sua modalidade antes de começar a 
jogar. 

Se optar pelo fornecimento de empréstimo, 
então escolha um círculo para começar. Ele 
deverá doar um dólar a cada um dos círculos 
conectados a ele. Se optar ´por receber o 
empréstimo, então o círculo escolhido deverá 
receber um dólar de cada círculo ao qual ele 
estiver conectado.
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Descubra toda a explicação sobre esse jogo genial e a matemática 
que ele contempla em   https://www.youtube.com/watch?
v=U33dsEcKgeQ  (em inglês)
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O objetivo deste jogo é movimentar os 
"dólares" de cada círculo, até que nenhum 
deles tenha valor negativo ("dívidas"). Para 
isso, existem dois tipos de movimentos 
válidos: fornecer um empréstimo ou receber 
um empréstimo. Você deverá escolher qual 
será a sua modalidade antes de começar a 
jogar. 

Se optar pelo fornecimento de empréstimo, 
então escolha um círculo para começar. Ele 
deverá doar um dólar a cada um dos círculos 
conectados a ele. Se optar ´por receber o 
empréstimo, então o círculo escolhido deverá 
receber um dólar de cada círculo ao qual ele 
estiver conectado.

Descubra toda a explicação sobre esse jogo genial e a matemática que 
ele contempla em   https://www.youtube.com/watch?v=U33dsEcKgeQ  
(em inglês)
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O objetivo deste jogo é movimentar os 
"dólares" de cada círculo, até que nenhum 
deles tenha valor negativo ("dívidas"). Para 
isso, existem dois tipos de movimentos 
válidos: fornecer um empréstimo ou receber 
um empréstimo. Você deverá escolher qual 
será a sua modalidade antes de começar a 
jogar. 

Se optar pelo fornecimento de empréstimo, 
então escolha um círculo para começar. Ele 
deverá doar um dólar a cada um dos círculos 
conectados a ele. Se optar ´por receber o 
empréstimo, então o círculo escolhido deverá 
receber um dólar de cada círculo ao qual ele 
estiver conectado.

Descubra toda a explicação sobre esse jogo genial e a matemática que 
ele contempla em   https://www.youtube.com/watch?v=U33dsEcKgeQ  
(em inglês)
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O objetivo deste jogo é movimentar os 
"dólares" de cada círculo, até que nenhum 
deles tenha valor negativo ("dívidas"). Para 
isso, existem dois tipos de movimentos 
válidos: fornecer um empréstimo ou receber 
um empréstimo. Você deverá escolher qual 
será a sua modalidade antes de começar a 
jogar. 

Se optar pelo fornecimento de empréstimo, 
então escolha um círculo para começar. Ele 
deverá doar um dólar a cada um dos círculos 
conectados a ele. Se optar ´por receber o 
empréstimo, então o círculo escolhido deverá 
receber um dólar de cada círculo ao qual ele 
estiver conectado.

Descubra toda a explicação sobre esse jogo genial e a 
matemática que ele contempla em   https://www.youtube.com/
watch?v=U33dsEcKgeQ  (em inglês)
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O objetivo deste jogo é movimentar os 
"dólares" de cada círculo, até que nenhum 
deles tenha valor negativo ("dívidas"). Para 
isso, existem dois tipos de movimentos 
válidos: fornecer um empréstimo ou receber 
um empréstimo. Você deverá escolher qual 
será a sua modalidade antes de começar a 
jogar. 

Se optar pelo fornecimento de empréstimo, 
então escolha um círculo para começar. Ele 
deverá doar um dólar a cada um dos círculos 
conectados a ele. Se optar ´por receber o 
empréstimo, então o círculo escolhido deverá 
receber um dólar de cada círculo ao qual ele 
estiver conectado.

Descubra toda a explicação sobre esse jogo genial e a 
matemática que ele contempla em   https://www.youtube.com/
watch?v=U33dsEcKgeQ  (em inglês)


