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Visão Geral

Gênero

F’isica/Puzzle

Plataforma

Smartphone (Android/iPhone)

High Concept

Ajude o palhaço a realizar sua melhor performance em 
cada espetáculo, posicionando os objetos de forma ade-
quada no palco para coletar todas as estrelas.
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Objetivos do Projeto

Criar uma mecânica e ambientação apelativa para 
qualquer público: casual ou hardcore gamer.

Criar uma experiência de jogo única, utilizando o po-
tencial dos smarthphones ao máximo (Acelerômetro, 
touch Screen, etc)



Objetivos

Plataforma

Toda fase terá uma plataforma de pouso, onde o palhaço deve chegar 
usando os objetos que o jogador colocar no palco. Essa plataforma é um 
objeto físico, e não pode ser movido durante a alocação de objetos. A 
plataforma é o objetivo que o palhaço deve alcançar para avançar as fases.

Estrelas
Em Circus, o jogador pode tentar coletar estrelas em cada fase. As estrelas 
são posicionadas na fase de forma a darem dicas de como solucionar a 
fase. As estrelas são uma feature colocada para atrair os jogadores hard-
core, colocando mais um desafio no jogo.

Mecânica

Montando o Palco
Em Circus, o jogador é responsável por 
colocar os objetos no palco, e idealizar um 
circuito para que o palhaço possa chegar 
na plataforma, e tentar coletar o número 
máximo de estrelas.

Drag & Drop
Os objetos são disponibilizados em uma 
HUD inferior, onde o jogador pode sele-
cionar o objeto e arrastar ele para o palco 
com os dedos. O jogador pode colocar o 
objeto onde desejar do palco, com tanto 
que não entre em conflito com os demais 
objetos já posicionados no mesmo. Tam-
bém é possível rotacionar os objetos, para 
direcionar as interações do palhaço com os 
objetos.



Objetos
Cada fase entrega ao jogador diversos itens (selecionados pelo 
próprio jogo). Com esses itens, o jogador deve montar um circuito 
para que o Palhaço consiga pegar as estrelas e alcançar a plataforma 
final.

Acelerômetro
O acelerômetro dos aparelhos, será utilizado para que o jogador 
direcione o movimento do palhaço quando estiver em cima de certos 
objetos, como a bola de ferro e o monociclo.




