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Resumos 

Sessão 5: Jogos para aprender 
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Resumo – O Jogo do Boto apela para uma conscientização e sensibilização do jogador para 

questões da sustentabilidade ambiental, da preservação da espécie do boto e outras em via 

de extinção. É para jovens entre 11 e 14 anos constituído de quizzes, minigames, quebra-

cabeças e atividades interativas. Ao longo do jogo verifica-se a possibilidade de desenvolver 

diversas atividades, as quais não se focalizam apenas no Boto, permitindo igualmente 

explorar o seu habitat, bem como os elementos que o rodeiam, consciencializando o jogador 

sobre a importância da reciclagem e da preservação ambiental. Numa primeira fase 

descreve-se criticamente o jogo. Numa segunda fase o jogo foi jogado por participantes de 

duas nacionalidades, tendo depois respondido a um questionário online sobre o jogo. Os 

resultados obtidos e a análise efetuada apontam para a pertinência deste, bem como da 

temática abordada, propondo-se algumas melhorias a implementar no jogo. 

Palavras-Chave: Serious Game, Digital Game-Based Learning, Conservação Ambiental, 

Jogo do Boto. 
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Two Point Hospital: utilização de um jogo mainstream em sala de aula  
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Resumo - A utilização do jogo teve como principal objetivo controlar o comportamento da 

turma e melhorar o relacionamento interpessoal, bem como compreender o funcionamento 

de um hospital e quais os serviços subjacentes. Durante a sua implementação foram 

aplicados instrumentos de avaliação e observação tanto dos comportamentos como das 

aprendizagens. O jogo revelou-se útil na concretização dos objetivos propostos. A 

aprendizagem comportamental que decorreu durante a utilização do jogo foi transposta para 

as aulas seguintes mesmo sem a utilização do jogo. Existiu uma ligeira melhoria nos 

conhecimentos dos alunos relativamente às temáticas, contudo esta aprendizagem não se 

revelou muito significativa na avaliação realizada. 

Palavras-chave: Jogo, comportamento, aprendizagem, motivação 
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Resumo - Neste artigo apresenta-se um jogo educativo digital, concebido para utilização em 

dispositivos móveis (smartphones e tablets). Um jogo onde os alunos podem aprender e 

praticar, a resolução de equações do 1.º grau e operações algébricas inerentes, de uma 

forma divertida e motivadora: o serious game, Clash of Wizardry. 

O seu desenvolvimento seguiu a metodologia de estudo de design iterativo, seguido de uma 

avaliação do respetivo potencial no processo de ensino-aprendizagem. Através de uma 

análise qualitativa dos dados obtidos, apresentam-se os resultados do impacto do jogo nos 

alunos e na sua relação com a matemática. 

Palavras-chave: serious games, mobile learning, matemática, inclusão. 
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Resumo - O presente trabalho tem como objetivo pesquisar sobre os jogos digitais em sala 

de aula e se eles podem ser uma forma de inovação nos processos de ensino-aprendizagem 

na escola pública, tendo como foco a língua inglesa. Mais especificamente, investigar os 

estudos sobre língua inglesa e tecnologias digitais na escola pública, na literatura nacional e 

internacional. Devido ao avanço das tecnologias e o crescimento da utilização de dispositivos 

digitais no mundo, surge a necessidade de incluí-los na educação, como ferramentas que 

auxiliem os atuais métodos de ensino. Levando em conta que a maioria das aulas de inglês 

nas escolas públicas brasileiras continua acontecendo da mesma forma há muitos anos, 

busca-se analisar os trabalhos desenvolvidos relacionados a jogos digitais e o ensino de 

inglês e identificar, a partir do estado da arte, estratégias pedagógicas para o ensino de língua 

inglesa com tecnologias. Partindo dos resultados pesquisados, objetiva-se propor e aplicar 

uma arquitetura pedagógica, com uso dos jogos digitais, no processo do ensino-

aprendizagem de língua inglesa, no ensino público e posteriormente avaliar os resultados da 

ação junto aos professores e alunos participantes. 

Palavras- chave: Jogos Digitais, Língua Inglesa, Ensino Público, Arquitetura Pedagógica. 
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Resumo – As tecnologias digitais têm alterado de forma significativa não só os modos de 

aprender e ensinar mas também os modos de produzir ciência sendo estas duas dimensões 

da produção e reprodução-apropriação dos saberes solidárias uma com a outra. No caso da 

História, os desafios são grandes do ponto de vista metodológico, mas já existe uma vasta 

pesquisa científica sobre o assunto. A História precisa crucialmente da tecnologia digital para 

se desenvolver como conhecimento, educação e comunicação. Nesta equação, o trabalho 

colaborativo entre diferentes campos da ciência e entre estes e a tecnologia está 

enriquecendo a investigação e produzindo conhecimento de forma exponencial. Neste artigo 

faz-se uma reflexão sobre o impacto das tecnologias digitais na emergência de um novo 

campo disciplinar , o das "humanidades digitais", a partir da investigação e ensino da História, 

tomando como ponto de referência e em consideração uma experiência importante e o seu 

respetivo resultado, num projeto realizado a partir da recriação em Second Life, da Lisboa do 

Século XVIII. 

Palavras-chave: Ciência, Humanidades Digitais, História, Second Life, Simulações. 
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Resumo – A presente comunicação pretende apresentar um conjunto de atividades 

gamificadas aliadas ao Project-Based Learning. Este trabalho está a ser desenvolvido no 

âmbito de um projeto de doutoramento, cuja finalidade é investigar, descrever e interpretar a 

influência da pedagogia gamificada na promoção da aprendizagem da leitura e da escrita em 

contexto de resolução colaborativa de problemas, na aula de inglês no 1.º Ciclo do Ensino 

Básico. A sua implementação está a decorrer nas turmas do 3.º e 4.º anos de escolaridade 

de uma escola particular. Tratando-se de um projeto em fase inicial, são descritas as sessões 

da planificação e a concretização inicial do projeto nas duas turmas do 4.º ano. O estudo 

enquadra-se no paradigma interpretativo, de natureza qualitativa, mediante uma abordagem 

metodológica de estudo de caso. A recolha de dados será realizada através de: i) observação 

participante de seis sessões; ii) inquéritos por questionário e por entrevista realizados aos 

alunos do 3.º e 4.º anos; iii) gravações audiovisuais; iv) diário do investigador; v) notas de 

campo; e vi) trabalhos dos alunos. Os resultados iniciais permitem antecipar que as 

atividades realizadas promoveram o envolvimento dos alunos na sua realização, aumentando 

o seu interesse pela aprendizagem de língua inglesa.  

Palavras-chave: Gamificação, Project-Based Learning, inglês 1.º CEB  
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Resumo – A criatividade é crucial para sobreviver no atual contexto económico: para inovar, 

correr riscos, refletir criticamente e atuar para resolver grandes problemas, algo que requer 

literacia. A nossa investigação pretende fazer a ponte entre literacia criativa e videojogos. 

Usamos videojogos porque são meios computacionais aptos a gerar representações 

abstratas e simplificadas para explorar o mundo criativamente, com fins sérios ou em 

contextos sociais. Para tal estamos a construir uma framework composta por aspetos para 

desenvolver literacia criativa, identificados através de revisão de literatura e estado da arte, 

e avaliados com recurso a protótipos de jogos. Atualmente a framework é composta por 

quatro categorias: Atitudes, Competências, Recursos e Procedimentos. Neste contexto surge 

ENCALHADO, um protótipo de jogo para criar ideias e estórias, através da interpretação dos 

seus componentes. Serve para discutir questões que surgiram durante a construção da 

framework, como a influência da intersecção entre tecnologias de jogo no desenvolvimento 

de literacia criativa. 

Palavras-chave: Design, Jogos, Educação, Literacia criativa 

  


