
Wonder Park: construa seu próprio parque dos sonhos 

Inspirado em longa-metragem, Wonder Park está disponível para download gratuito para 

iOS e Android, com compras opcionais no jogo. 

Wonder Park é um game inspirado na animação da Paramount Animation com a 

Nickelodeon Movies que no Brasil recebeu o nome de “Parque dos Sonhos”. O longa 

conta a história de uma menina, June, que descobre que seu parque imaginário ganhou 

vida, todas as atrações do parque nasceram da sua imaginação. No jogo, você cria seu 

próprio parque temático com incríveis montanhas-russas, atrações diferentes e tudo em 

um ambiente muito colorido. 

 

 

 

Começando com um lugar abandonado, os jogadores são convidados a criar sua própria 

experiência no parque temático, incluindo passeios fantásticos como visitar a lua e a 

fabricação de doces e salgados que serão servidos aos visitantes. É mais do que construir 

um parque, o jogo é sobre decorar, personalizar e gerenciar as atrações. O objetivo é 

expandir, completar as histórias, deixar os convidados felizes e o parque cada vez mais 

do seu jeito. 

 

Como é o jogo? 

No início do game, temos um tutorial interativo que é apresentado pelas personagens 

principais do filme, começando com a June. Ela nos ensina todas as funções principais 

que precisamos saber para avançar no jogo e ir desbloqueando outras personagens, como 

o urso Boomer, a javali Greta e vários chimpanzés (mas cuidado com os chimpanzombies, 

eles podem destruir as animações do parque).  

Toda a ação é realizada com simples toques e gestos que selecionam, coletam e criam 

itens que podem ser vendidos para satisfazer os convidados. O jogo é bem parecido com 

outros simuladores já bem conhecidos, como a Fazendinha Feliz, Farmville, Colheita 



Feliz, os jogos Tycoon, etc. Entretanto, diferente destes, os desafios se tornam cada vez 

mais complexos e as histórias interessantes na medida em que a experiência do jogo é 

enriquecida pelo enredo do filme. Claro que para jogar não é preciso ter assistido à 

animação, mas a experiência se torna mais completa conhecendo detalhes do filme que 

são reproduzidos no game.  

 

 

Pontos Negativos 

O jogo pode parecer um tanto maçante para jogadores mais ansiosos, uma vez que várias 

funções demandam bastante tempo de jogo e paciência. Por exemplo, as lojas que 

produzem refrigerante, pipoca, balas e maçãs têm os itens prontos a cada 5 minutos em 

média e, se estes não forem recolhidos, não é possível continuar a produção. Outro ponto 

negativo é o tamanho do inventário que comporta um número limitado de itens, causando 

a acumulação de objetos que não podem ser recolhidos por não ter onde armazená-los. 

 

Pontos Positivos 



Interagir com as personagens da animação é com certeza um dos pontos fortes do jogo. 

As narrativas desenvolvidas no game fazem várias referências aos acontecimentos do 

longa e ainda nos trazem várias informações extras. Além disso, é possível fabricar 

alimentos para vender aos visitantes, completando as missões propostas e juntando 

moedas rapidamente para poder comprar novas atrações e expandir o parque.  

Por fim... 

Os gráficos seguem o estilo do gênero, com visão superior e muitos elementos animados 

na tela. E ainda, existem várias áreas que vão sendo desbloqueadas conforme o seu nível 

no game vai aumentando e elas já contém atrações superlegais! É possível também 

interagir com os parques de outras pessoas conectando o app ao Facebook.  

 

Já jogou Wonder Park? Já assistiu ao filme? Conta para gente o que achou nos 

comentários! 


