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1. Jogos Sérios: Estudo de caso 

O uso de jogos sérios no contexto educacional enriquece em muito as ferramentas que um professor por norma 
dispõe. Nos seguintes exemplos, o uso de jogos sérios, foi útil especialmente no que se refere à performance 
dos alunos medido pelo progresso da aprendizagem por unidade de tempo.

Contexto Observações Impacto/Efeito
Nova turma, nova disciplina O jogo é usado para quebrar o gelo. 

Os alunos familiarizam-se com a 
nova disciplina e com os colegas de 
turma durante o jogo que tem aqui 
um importante papel social no que 
se refere à motivação do aluno. O 
jogo é também em muitos casos 
o elemento de lazer da rotina diá-
ria dos estudantes. De facto, eles 
estão familiarizados com os jogos 
e gostam de competir uns com os 
outros.

Os alunos familiarizaram-se rapi-
damente com a nova turma e dis-
ciplina e aprenderam enquanto 
jogavam. Os alunos podiam jogar 
quando e como quisessem; o ele-
mento repetição (é muito impor-
tante colocar conhecimento numa 
base sólida e sustentável) também 
foi usado no decorrer do processo 
de aprendizagem.
• Impacto social
• Impacto no progresso de apren-
dizagem

Contexto Observações Impacto/Efeito
Aprender sobre componentes peri-
gosos (disciplina de química)

O jogo pode ser usado para treinar 
a manipulação de elementos peri-
gosos e ao mesmo tempo o uso de 
ácidos e bases e assim investigar 
sobre reações químicas.

Para outras disciplinas, tal como 
eletrónica, mecânica, etc., o mes-
mo pode ser referido.

O uso do jogo oferece uma série de 
vantagens: os custos com compo-
nentes químicos reias podem ser 
reduzidos.
Os alunos podem aprender sobre 
o assunto sem sentirem qualquer 
perigo (aprendizagem sem riscos).
Enquanto aprendem desenvolvem 
rotinas que reduzem o número de 
falhas aquando das manipulações 
reais
•  Impacto social 
• Redução dos custos com a 
aprendizagem 
• Evolução do processo de aprendi-
zagem
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Contexto Observações Impacto/Efeito
Aprendizagem em contextos de te-
máticas cruzadas, por exemplo, o 
Research Game sobre a biodiversi-
dade (o jogo desenvolvido no pre-
sente projecto).

Por um lado, os alunos investigam 
um assunto (biodiversidade) e rea-
lizam um trabalho de investigação. 
Por outro lado, os estudantes ad-
quirem conhecimento sobre o mé-
todo científico que é independente 
do assunto. O método científico 
é importante uma vez que é facil-
mente aplicável a outros contextos 
e temáticas. Um efeito adicional do 
Research Game foi o facto de os 
alunos colaborarem em equipa e 
assumirem diferentes papéis (líder, 
membro). 

Para além dos conhecimentos so-
bre um determinado assunto, as 
metodologias e a forma de como 
as aplicar também estão em foco. 
Assim o efeito da aprendizagem é 
múltipla.
Trabalhar em equipa é uma expe-
riência que nos ajuda a aprender 
sobre a nossa própria personalida-
de e que também é importante no 
processo de orientação profissio-
nal.

• Impacto no progresso de apren-
dizagem
• Impacto social
• Capacidade de generalização e 
adaptação a definições abstratas.

Contexto Observações Impacto/Efeito
Aprender temáticas cruzadas, por 
exemplo, línguas estrangeiras.

Neste cenário o jogo é usado na 
forma de aprendizagem funcional. 
O estudante fica familiarizado com 
o assunto e termos técnicos apro-
priados (vocabulário) enquanto 
resolve tarefas de “drag and drop”. 
Por exemplo, ao aprenderem como 
construir um carro vão-se familia-
rizando com os termos específicos 
do assunto na língua que estão a 
estudar.

O aluno pode definir o foco sobre 
os elementos de linguagem que 
são essenciais e necessários para a 
finalidade e objetivos da aprendi-
zagem. Também favorece o proces-
so de especialização da linguagem 
(por exemplo, foco em termos téc-
nicos, termos sociais)

• Forte curva de aprendizagem
• Eficácia no tempo
• Proficiência em idiomas
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