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O que a
REBEL
tem
feito

Ficamos em casa!
Mas não é só isso...

A Rede Brasileira de Estudos
Lúdicos continua produzindo
conteúdo plural e de qualidade sobre
jogos e transformação pela diversão.
Saiba um pouco mais sobre nossa
atuação, incluindo atividades em
quarentena.



Algumas ações
recentes da
REBEL
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Lançamento de poema
colaborativo em
comemoração ao Dia
Mundial da Língua
Portuguesa

Lançamento da Liga
REBEL no projeto
Antivirus X . Apoiamos
esta iniciativa coletiva
contra a Covid-19

RPG REBEL. O mestre
convidado Caio Oliveira
preparou uma aventura
curta para iniciantes e
irmãos mais velhos da
comunidade!

Assembleia e 11ª joga
REBEL. Primeiro
preenchemos alguns cargos
vagos; depois jogamos
Carcassonne e Catan !

Visita à ABRIN. Fomos
mostrar aos amigos da
indústria o Purposyum ,
jogo feito com apoio da
REBEL para o Escritório das
Nações Unidas sobre
Drogas e Crime. Grátis para
imprimir.
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10ª Joga REBEL, na
Jogasampa. Jogo novo e
velhos amigos!

VI Fórum Acadêmico de Estudos Lúdicos. O FAEL é nosso grande
evento! Incluiu:

Exposição Rebeldias, com jogos diversos.
https://www.youtube.com/watch?v=qijrQZWSXr0

Apresentação de artigos da comunidade e mesas de debate
https://www.rebel.org.br/fael6artigos/

Lançamento da Revista de Estudos Lúdicos
https://www.rebel.org.br/revel/

Assembleia e aniversário
da REBEL, na Toca da
Coruja

Feira do rolo REBEL, na
Ludus Luderia. Com bingo e
a lojinha REBEL!

Diversão Offline, no Centro
de Convenções São Luís. A
REBEL teve estande no Doff!

9ª Joga REBEL, na
Casileoca. Com visita do
criador de jogos Ron
Halliday!



Participe dos
nossos
projetos

A Rede Brasileira de Estudos Lúdicos está em busca
de parceiros para mudar o mundo ludicamente!

Existem várias formas de participar, em qual delas
você se encaixa melhor?



Toda pessoa física pode se associar
à REBEL. A anuidade tem um custo
baixíssimo (R$ 145 por ano,
estudante paga meia) e garante
acesso a eventos exclusivos, brindes
e desconto em ingressos e
produtos. Não perca tempo, você
pode se associar o ano todo sem
prejuízo:

Se você já preencheu o formulário
de associação e não está em dia
com sua anuidade, pague com
facilidade e segurança pelo
PagSeguro.

Em caso de dúvidas, fale conosco!

(11)992-325-028

/rebeludicos

/rebeludicos
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Filie-se à
REBEL

associe-se já


