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“Space Mission”: um percurso gamificado de atividades para apoio ao 

ensino de Astronomia 
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Resumo - O ensino de Astronomia na educação básica é permeado por diferentes desafios. 

O principal deles está vinculado com o elevado grau de abstração deste tema e da 

necessidade de se pensar as complexas proporções e estruturas do universo em modelos 

tridimensionais. Tais questões frequentemente tornam o ensino de Astronomia, inserido na 

disciplina de Físico-Química, pouco atrativo para os alunos. No entanto, diferentes estudos 

indicam determinados recursos de Tecnologias da Comunicação e o uso da gamificação em 

materiais didáticos como forma de superação para essas questões. Desse modo, o presente 

trabalho tem como objetivo apresentar um percurso gamificado de atividades de Astronomia, 

num ambiente colaborativo de aprendizagem, voltado para alunos do 7.º ano de escolaridade. 

O percurso foi estruturado de forma interdisciplinar com o Inglês, visando criar um contexto 

real de comunicação para incentivar os alunos a reutilizar estruturas gramaticais e idiomáticas 

da disciplina. As atividades fazem uso de recursos tecnológicos diversificados e são 

constituídas por desafios, denominados de “missões”. São estruturadas dentro de uma 

narrativa em que os alunos assumem o papel de “exploradores espaciais” e são 

recompensados por badges. Pretende-se com isso uma aprendizagem ativa, motivadora e 

que ultrapasse os desafios pedagógicos anteriormente mencionados. 

Palavras-chave: Ensino de Astronomia; Tecnologias da Comunicação; Gamificação. 
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Narrativas, gamificación y serious games para el aprendizaje crítico en 

medios en la educación superior 
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Resumo - En este trabajo presentamos la metodología y estrategias que usamos en la 

asignatura Tecnologías de la Información y Comunicación aplicadas a Educación Social de 

1º de Grado de Educación Social de la Universidad de Extremadura, basadas en las distopías 

tecnológicas que se presentan en la serie de la BBC «Black Mirror», utilizando además la 

gamificación y los serious games como estrategias de motivación y de aprendizaje. Esta 

variedad de metodologías y estrategias responden tanto a modelos pedagógicos clásicos 

como emergentes y nos encontramos, en la actualidad, investigando sobre efectividad de 

éstas para fomentar el aprendizaje crítico de medios desde una perspectiva transformadora. 

Palabras clave.  Aprendizaje crítico en medios, gamificación, serious game, narrativas. 
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Aprendizaje a través del flipped classroom, digital storytelling y 

gamificación en la educación superior  
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Resumen -  La Educación Superior tiene el reto de ofrecer una formación de calidad adaptada 

a una sociedad digitalizada, dejando atrás metodologías tradicionales e incorporando las TIC 

adecuadamente en el desarrollo de sus programas académicos. En el presente trabajo se 

propone un modelo de integración de las tecnologías, que se ajusta a una metodología activa 

y centrada en el alumnado como principales agentes de la construcción de conocimiento a 

través del aprendizaje colaborativo de aprendizaje, y práctica educativa. Este modelo lo 

conforma conceptos como Digital Storytelling, Flipped Classroom, y Gamificación. El 

desarrollo de la práctica educativa se ha llevado a cabo en una asignatura del grado de 

Educación Infantil en la Facultad de Formación de Profesorado de la Universidad de 

Extremadura. En líneas generales, y a la vista de los resultados obtenidos, la evaluación que 

hacemos de esta experiencia de innovación docente basada en el Digital Storytelling y 

Flipped Classroom es positiva. Entre los aspectos más significativos han sido resultados 

académicos positivos, alta motivación y participación del alumnado, habilidades de 

comunicación y trabajo en equipo, y aumento de la autonomía en el desarrollo del 

aprendizaje.  

Palabras clave: Educación Superior, Pedagogía Emergentes, Digital Storytelling, Flipped 

Classroom, y Gamificación. 
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Tools2Gamify: orientações para gamificar passo a passo 
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Resumo – A Gamificação surge como uma metodologia que promove a motivação e o 

envolvimento dos alunos na aprendizagem, no entanto o esforço que exige ser-se autodidata 

perante novas metodologias diminui consideravelmente o interesse. No caso da Gamificação, 

só mais recentemente surgiram ferramentas prontas a usar, no entanto são limitadas a 

determinadas condições que nem sempre são possíveis nas escolas portuguesas: planos 

pagos, acesso à Internet, dispositivos móveis, domínio da ferramenta. No âmbito do 

doutoramento em Ciências da Educação, foi desenvolvido um projeto de investigação com o 

objetivo de criar um guião orientador para aplicar gamificação de forma simples e adequada 

às necessidades. Com base no trabalho desenvolvido com professores ao longo de uma 

Oficina de formação foi possível identificar através de análise de conteúdo: obstáculos, 

dificuldades, necessidades e aspetos valorizados durante a planificação e implementação de 

atividades gamificadas. Com base nestes pontos foi desenvolvida a plataforma Tools2Gamify 

que introduz o que é a gamificação e orienta a escolha de ferramentas digitais adequadas ao 

contexto e às necessidades. Pretende-se, assim, apresentar a plataforma e também critérios 

escolhidos para catalogar as diferentes ferramentas digitais. 

Palavras-chave: Gamification; Formação de Professores; Ferramentas Digitais. 
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Práticas de leitura literária impressa à gamificação da leitura: Da Iracema 

“mãe mítica de um povo” ao jogo Roleta das Decisões E se fosse você? 
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regina.momesso@unesp.br 
CTI-FEB-UNESP, Bauru, SP 
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Grupo de pesquisa GESTELD, UNESP, Bauru, SP 

Resumo – Objetiva-se mostrar a aplicação da prática de leitura literária obrigatória para os 

vestibulares no Brasil, em uma escola pública de ensino médio técnico, aliada às tecnologias 

digitais e à gamificação entre os anos de 2017 e 2019. Partiu-se da prática de leitura do 

romance “Iracema” de José de Alencar escrito em 1865. Das atividades de interpretação do 

texto literário formal, para atualização dos temas subjacentes na obra: a gravidez na 

adolescência e as implicações das transformações do corpo virgem e desejoso, grávido e 

pós-parto no contexto literário e não-literário do século XIX, XX e XXI. Em seguida, aplicou-

se pesquisa qualitativa e quantitativa por meio do google forms sobre essas atividades e 

opiniões dos discentes sobre a obra “Iracema”. Os resultados dessa pesquisa propiciaram a 

elaboração de um blog, um site e um software roleta das decisões sobre situações que 

envolvem os jovens no contexto de uma gravidez na adolescência. A gamificação da obra 

literária “Iracema” fomentou reflexão e interação entre os discentes, estimulando-os a 

desenvolverem uma ética da existência por meio do cuidado de si na relação com o outro.    

Palavras-chave: Leitura literária, Vestibular, Gamificação, Gravidez na adolescência. 
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A gamificação como estratégia de potencialização da formação partilhada 

e contínua de professores 
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Resumo – Este texto baseia-se em uma proposta de investigação para doutoramento em 

Ciências da Educação – Tecnologia Educativa. A proposta desta investigação é desenvolver, 

analisar e compreender as contribuições de uma plataforma gamificada para a formação 

partilhada e contínua em um grupo de estudos e pesquisas. Fundamentando teoricamente, 

o referencial abrangerá estudos sobre formação contínua e gamificação, além de teorias 

associadas, como formação partilhada, aprendizagem colaborativa, ensino híbrido e 

metodologias ativas. A metodologia utilizada será a development research, por fornecer as 

contribuições relacionadas entre teoria e prática, além de melhor fundamentar todo o 

processo de acordo com as especificidades que este estudo se dispõe desenvolver. A 

escolha da gamificação ocorre tanto pela intenção de integrar e discutir as metodologias 

ativas no processo de formação quanto pela verificação de estudos que demonstram 

resultados significativos a partir dessa estratégia, favorecendo o protagonismo, a participação 

e a aprendizagem colaborativa. Espera-se contribuir com um espaço virtual de aprendizagem 

onde seus participantes possam ser estimulados através dos elementos de gamificação a 

partilhar seus saberes e práticas educacionais com o uso das TIC de forma contínua, visto 

que uma das lacunas das formações tradicionais tem sido a falta de alinhamento entre teoria 

e prática. 

Palavras-chave: Gamificação, Formação partilhada e contínua, Metodologias ativas.  
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