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A Aventura Começa
A recém formada professora Lurdinha está na sua rotina, terminando uma aula.
Ela vive em 2016 e está bastante empolgada com o uso de mídias em sala de
aula, quando surge, numa nuvem de fumaça, o seu velho amigo Comenius com as
suas características roupas antigas e a pena brilhante, e novamente a convida
para ajudar a salvar a educação. Hesitante, a Prof. Lurdinha aceita a tarefa e
segura a pena mágica que a leva através de uma viagem no tempo para o ano de
1992, onde ela terá que auxiliar professores a utilizar diferentes mídias na sala de
aula,

revendo

suas

práticas

didáticas

e reimaginando os espaços de

aprendizagem.

FIGURA 2 - LURDINHA RECEBE A PENA DOURADA DE COMENIUS E INICIA SUA JORNADA
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Descrição Técnica
1

O Game Comenius 2 é um serious game voltado para professores e estudantes de
licenciatura, com intuito de promover a diversificação de recursos e práticas didáticas ao
aproximá-los do uso de diferentes mídias e integrá-las ao planejamento de aula.
O acesso é através de um site, com funcionamento em qualquer web browser atual. O Game
Comenius 2 é um adventure com fortes elementos de RPG (Roleplaying Game), com a sua
gameplay centrada nas escolhas da Professora Lurdinha e dos professores que que lecionam
na escola (criar nome para a escola).
A gameplay é dividida em duas partes, uma em que a Lurdinha caminha por partes da escola e
da praça da cidade, conversando com professores, alunos e demais integrantes da
comunidade acadêmica; e a outra parte são as aulas propriamente ditas, a gameplay tem
formato tático, com as ações dos professores e reações dos alunos divididas em turnos.
A Lurdinha caminha pela escola e praça da cidade para ajudar os professores que apresentam
dificuldades em integrar as diferentes mídias nas suas atividades de sala de aula (as missões
principais). Além do contato com os professores, existe uma pequena quantidade de missões
secundárias: a equipe do colégio pode solicitar ajuda em questões que envolvam as mídias e
sua relação com a escola, assim como os alunos podem apresentar alguma demanda para a
Lurdinha, sejam dicas, sugestões, dúvidas ou reclamações.
As interações da Lurdinha com a comunidade acadêmica são registradas num diário, que pode
ser acessado no inventário - uma tela especial que mostra o “equipamento” que está sendo
carregado. A sua missão principal e os objetivos intermediários devem ficar visíveis
frequentemente para o jogador.
Após a conclusão da missão principal (com um dos professores), a Lurdinha e o professor vão
definir quais itens do inventário vão levar para a aula. O professor se juntará a Lurdinha
(“Piaget Joined the Party”) durante o período da aula.
Público alvo: Professores e Estudantes de Licenciatura
Tipo de Game: Adventure com fortes elementos de RPG – Educativo
Objetivo Educacional: Aprendizado do uso de mídias em sala de aula à luz da mídia-educação
Plataforma: Webplayer com adaptação para Tablets e Smartphones
Gênero: Estratégia - Tático

Serious games é uma terminologia que foi estabelecida na década de 1970 e caracteriza jogos como
dispositivos educacionais para quaisquer faixas etárias e situações diversificadas.
http://www.abrelivros.org.br/home/index.php/bienal-2014/resumos-e-fotos/5647-primeiro-resumo
acessado em 10/11/2016.
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Características Relevantes
●

Tela fixa, personagem se desloca para interagir com cenário e NPCs;

●

Completar missões garante acesso a itens úteis (aquisição, upgrade e aprendizado);

●

Desafio crescente no que diz respeito às escolhas, jogabilidade se mantém simples;

●

Dinâmica de aula: Tática baseada em turnos.

●

Inventário customizável para o momento da aula.

●

Relevante para a aula: uso das mídias, materializar o planejado, executar a aula com
flexibilidade e variedade, atender demanda dos alunos;

●

Locais com Visão isométrica, gráficos cartunizados;

●

Mapa com visão de topo, acionado pelo inventário;

●

Caixas com o perfil do personagem;

●

Histórias em Quadrinhos para introdução;

●

Toda a criação artística é autoral, influenciado por jogos casuais e mangá;

●

Manter distanciamento entre jogador e protagonista (Lurdinha), atuação como terceira
pessoa;

●

Coleção de mídias no inventário, incentivando coletar conteúdo adicional por meio das
missões secundárias.

Terça-Feira, 02 de Abril, 2019

Versão #2.04

Documento de Design do Game Comenius

Última Revisão: 02/04/2019

A Jornada da Professora Lurdinha
Através desta aventura a Professora Lurdinha terá contato com mídias utilizadas no cotidiano,
porém irá pensá-las em contexto educacional, com objetivos pedagógicos. Lurdinha irá
encontrar professores com diversas dificuldades e expectativas, e estará sempre buscando
atender suas múltiplas demandas enquanto ensina sobre o uso das mídias num ambiente de
aprendizagem.
Para realizar esta tarefa, a professora contará com o auxílio do Comenius, que procurará
explicitar os desafios e auxiliar com dicas relacionadas ao uso das mídias no processo de
ensino-aprendizagem e suas relações com a estratégia de ensino, ambiente físico e interações
dos envolvidos. A comunidade escolar também participará ativamente das interações da
Lurdinha, que poderá recorrer a Orientadora Educacional, a Técnica de Laboratório,
Bibliotecária, Diretor e alunos.
A jornada da Professora Lurdinha acontecerá durante um ano letivo, precisando auxiliar
professores de diversas matérias (Ciências, História, Matemática e Português) e níveis
educacionais (Fundamental 1 e 2, Ensino Médio e Alfabetização de Adultos).
Durante o período de aprendizado da segunda geração de mídias, o contato com o objeto se
dará no percurso de quatro missões, cada uma representando os momentos de planejamento e
gestão de uma aula em parceria com um professor.
Em cada uma dessas missões a Professora Lurdinha participará do planejamento e execução
da aula de um professor diferente. As dificuldades dos professores poderão ser solucionadas
com o uso adequado de mídias e práticas didáticas. Como o período em que ocorrerá a
aventura é 1992, somente mídias desenvolvidas até esta época estarão disponíveis. Mídias
das gerações Impressas e de Massa (ver tabela 2) estão disponíveis, e Mídias 2.0 e Virtuais
não poderão ser utilizadas ainda.
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TABELA 2 - GERAÇÕES DE MÍDIAS POR BIMESTRE
Jornada da Professora Lurdinha Através das Gerações de Mídias
Comenius 1

Mídias Impressas

Mídias físicas impressas
com conteúdo textual e
imagético.

Livros, jornais e revistas.

Comenius 2

Comenius 3

Comenius 4

Mídias de Massa

Mídias 2.0

Mídias Virtuais

As
mídias
que
se
destacaram por atingir
grandes quantidades de
pessoas,
disseminando
massivamente discursos.

Estas mídias pressupõe o
envolvimento maior do
usuário como produtor.

Mídias
que
estão
vinculadas
às
novas
tecnologias como: redes
sociais digitais, ambientes
virtuais, e internet das
coisas.

Rádio,
televisão
e
reprodutores de vídeo
(DVD).

Internet,
Datashow
e
softwares voltados para
educação.

Smartphones, ambientes
virtuais de aprendizagem,
Computação em Nuvem.

As missões são simulações dos dois principais momentos do professor em sua prática
profissional. O primeiro é o planejamento de aula, envolvendo todas as decisões relevantes
que precisam ser tomadas antes da aula propriamente dita. O segundo momento é a gestão de
aula, o contato com os alunos no ambiente de aprendizagem, lidando com a intenção de
aprendizagem e as reações dos alunos.

Terça-Feira, 02 de Abril, 2019

Versão #2.04

Documento de Design do Game Comenius

Última Revisão: 02/04/2019

Por que fazer o Game Comenius?
A cultura digital, presente em nossa sociedade, tem como característica a oferta de uma
grande quantidade de mídias ao nosso alcance, como ferramentas digitais mediadoras dos
mais diversos aspectos da vida. Esses aparatos tecnológicos presentes entre nós e as outras
pessoas ou objetos, servem como canal de acesso, comunicação e informação para os mais
variados fins, requerendo de seus usuários os letramentos necessários para o seu manuseio.
Dentro da cultura digital, os videogames e os seus jogos ocupam uma posição privilegiada,
numa espiral crescente de representação que os aponta como elementos que se configuram
para além do entretenimento. Contudo, para ler os jogos digitais e seus processos de
desenvolvimento por meio do design de jogos, faz-se necessário letramentos que permitam
compreender sua forma específica de linguagem.
Desde 2008 o grupo de pesquisa Edumídia vem realizando diversas pesquisas e ações de
formação para as mídias. Uma percepção geral dessas atividades é a de que tanto professores
como estudantes estão cada vez mais letrados digitalmente, utilizando uma crescente
quantidade de mídias em seu dia a dia, resultando numa cultura digital que se reflete no seu
modo de aprender, comunicar-se, relacionar-se e agir no mundo. Uma das frentes de pesquisa
do grupo tem sido a de investigar os letramentos para jogos digitais tanto com estudantes da
educação básica como com professores e licenciandos na UFSC em eventos de letramento
criados para análise e discussão das suas linguagens e potencialidades pedagógicas. Assim,
em 2013 decidimos que estava na hora de tentar criar um jogo digital original que pudesse ele
mesmo ser ao mesmo tempo objeto e conteúdo de ampliação do letramento midiático dos
docentes em exercício, mas também de formação inicial.
Num levantamento dos jogos produzidos nas universidades brasileiras verificamos que em
todos os exemplos encontrados não havia um que se voltasse para a formação de licenciandos
e professores. Em sua maioria, os jogos educativos brasileiros apresentam conteúdos ou
buscam desenvolver a cognição geralmente de crianças e jovens, mas ainda não têm como
meta os letramentos dos que vão fazer a mediação para seu uso. Faltam jogos que, ao mesmo
tempo em que possibilitam a experiência de jogar, também sejam espaços de análise, criação
e reflexão do que é um jogo digital e de como ele pode colaborar para as estratégias
pedagógicas da sala de aula.
Dados de nossas pesquisas (em fase de análise e redação) mostraram que essa proposta era
pertinente. No levantamento sobre os modos e usos das mídias, realizado pelo grupo em 2014
com 603 estudantes de licenciaturas de todo país, descobrimos que, apesar de quase 60%
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deles jogarem (32% de vez em quando, 9% diariamente), 76% deles não utilizou jogos em sala
de aula e 69% de seus professores nunca usou jogos digitais como recurso pedagógico.

GRÁFICO 1 - ESTUDANTES DE LICENCIATURA E USO DE JOGOS DIGITAIS COMO RECURSO PEDAGÓGICO

Essa dificuldade das mídias digitais entrarem na sala de aula e mais especificamente a
ausência dos jogos digitais nos levou a levantar várias questões que vêm norteando este
projeto. Como unir esses dois momentos, ou seja, o das práticas sociais do cotidiano com as
que ocorrem com objetivos específicos de aprendizagem - que chamamos de letramentos - em
um mesmo ambiente digital? Em outras palavras, como seria a aprendizagem das mídias se
fosse realizada dentro de um jogo digital que pudesse estar disponível online, como os jogos
massivos que incorporam hoje milhões de jogadores em comunidades ativas e colaborativas e,
ao mesmo tempo, competitivas? Essa formação poderia ser realizada com professores e
estudantes e aperfeiçoada de modo a se constituir num espaço virtual de aprendizagem lúdico
e autônomo? Esse jogo poderia ser um ambiente digital que pudesse ser aberto a todos os
internautas se constituindo numa comunidade de aprendizagem a que todos os professores
pudessem ter acesso e ali jogar, aprender, se comunicar e trocar ideias com outros colegas
ampliando a inteligência coletiva ali construída?
As questões acima se relacionam a como o acesso, a apropriação, o consumo e a produção de
mídias nas práticas sociais de sujeitos podem ser ampliados por meio da participação de
professores e estudantes em eventos de letramentos baseados nas linguagens e narrativas
digitais. Desse modo, a hipótese de pesquisa foi pensada nos termos de que um jogo digital chamado de Game Comenius, online, gratuito, tendo como temática a inclusão das mídias nas
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práticas pedagógicas poderia ser utilizado como evento de letramento e de formação
continuada para estudantes de licenciatura e professores da educação básica.

Precisava ser um Jogo Digital?
Para iniciar a reflexão acerca dos jogos digitais, numa investigação para poder compreendê-los
enquanto mídias importantes e muito presentes na cultura digital, iniciaremos primeiro por
considerar as mídias na perspectiva que aponta Silverstone (2002):
Comecei a dizer que devemos pensar na mídia como um processo, um
processo de mediação. Para tanto, é necessário perceber que a mídia se
estende para além do ponto de contato entre os textos midiáticos e seus
leitores ou espectadores. É necessário considerar que ela envolve os
produtores e consumidores de mídia numa atividade mais ou menos
contínua de engajamento e desengajamento com significados que têm sua
fonte ou seu foco nos textos mediados, mas que dilatam a experiência e são
avaliados à sua luz numa infinidade de maneiras. (SILVERSTONE, 2002, P.
33).
Dadas essas características da mídia apontadas acima, destacando o aspecto da mediação,
parece possível considerarmos os jogos eletrônicos como mídias, sendo que também
compreendem a cadeia de produtores e consumidores, e no caso dos jogos eletrônicos,
apresentando também os “textos mediados”, por meio de seus gráficos, textos propriamente
ditos e contextos, expandindo-se até a experiência causada por seu conjunto. Dessa forma, o
jogo digital se constitui como um conjunto de elementos distintos que, dentro de uma coesão,
forma um objeto que pode ser analisado por meio dos elementos que o compõem e também
como uma unidade, do jogo enquanto um produto final. Nesse ponto, quando se apresentará
os elementos que fazem parte do jogo e que podem ser pensados como estruturas que
constroem os jogos, também se mostrará pertinente ainda correlacionar, a partir de Silverstone
(2002), o jogo como mídia e as mídias como linguagens, conforme pode-se constatar:
(...) podemos pensar nela [na mídia] como linguagens, que fornecem textos
e representações para interpretação; ou podemos abordá-la como
ambientes, que nos abraçam na intensidade de uma cultura midiática,
saciando, contendo e desafiando sucessivamente. (SILVERSTONE, 2002,
P. 15)
Desta forma, acrescentando os jogos eletrônicos à discussão acerca das mídias, e
especialmente das mídias digitais, pode-se agrupar ainda mais elementos para compreendê-lo,
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e inferir sobre os letramentos que são necessários não somente para lê-lo, mas também para
produzi-lo.
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Prototipagem analógica
O processo de prototipagem envolve a criação de um jogo analógico (um jogo de tabuleiro)
para testagem de habilidades, mecânica e economia do jogo de maneira mais efetiva e menos
dispendiosa. Os testes são feitos enquanto o jogo ainda está em processo de planejamento,
para que a produção do jogo digital seja mais objetiva.

*carta de NPC está no seu respectivo deck e é uma carta que tem mais potência que contém
uma ou mais habilidades de outras cartas (combo)
*regras de bonus e sinergia: explicar
*explicar Madalena Freire (imprevisto, opinião dos alunos) e o Diretor
(carta regra, altera a dinâmica do jogo): o que essas cartas fazem no jogo

Mecânica do Jogo de Tabuleiro
O jogo de tabuleiro do Game Comenius 2 é baseado em cardgames como Pokémon e Magic:
the Gathering. O objetivo principal é montar um bom planejamento de aula e executar a aula de
maneira a atender a demanda percebida pelo professor.
Para isso o jogador vai controlar a Professora Lurdinha, responsável por garantir o uso
diversificado e intencional das diferentes mídias em sala de aula.
Durante o jogo os professores vão levantar diferentes demandas que deverão ser atendidas
pela Professora Lurdinha pesquisando o uso de mídias na sala de aula e pedindo ajuda para as
colegas de diferentes áreas da escola.
Glossário de termos utilizados em jogo:
Atributos: São os grandes objetivos educacionais, que são representados como valores que
precisam ser atingidos até o final da missão.
Aprendizagem – Principal objetivo educacional. Representa os aprendizados dos alunos
durante a aula. Pode ser obtido diretamente pelas cartas, mas também pela conversão de dois
pontos de engajamento para um de aprendizagem.
Engajamento – Objetivo educacional. Representa o envolvimento dos alunos em aula, e sua
predisposição a interagir e participar ativamente das atividades propostas. Pode ser convertido
em aprendizagem na medida de 2 pontos para 1. Pode ser obtido diretamente pelas cartas,
mas também pela conversão de dois pontos de satisfação para um de engajamento.
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Satisfação – Objetivo educacional. Representa o contentamento dos alunos por fazer
atividades que gerem sensação de bem-estar e divertimento e também a idéia de vencer
desafios e adquirir conhecimentos. Pode ser convertido em engajamento na medida de 2
pontos para 1.

Habilidades: Características especiais de algumas cartas que alteram o jogo de alguma forma.
Bônus – Cartas com esta habilidade aumentam determinado atributo de acordo com a
informação descrita. Aumenta apenas uma vez durante a aula (não gerando mais vantagens
em etapas subseqüentes da aula).
Sinergia – Cartas com esta habilidade garantem o aumento em um ponto de um atributo
escolhido pelo jogador (pode ser aprendizagem, engajamento ou satisfação) caso seja
combinada com outra carta com o mesmo descritor. Procedimentos e alguns Planos B
possuem sinergia.
Habilidades Especiais – Cartas com habilidades especiais alteram o jogo de maneira única,
suprimindo outras regras. O que for dito nestas cartas tem maior hierarquia que qualquer outra
descrição no jogo. NPCs e Professores possuem habilidades especiais.
Descritores – Todas as cartas possuem pelo menos um descritor (seu próprio nome) e algumas
delas têm vários descritores, eles sempre serão apresentados em forma textual e vão combinar
com cartas que possuam a habilidade de sinergia. Também podem servir para combinar com
cartas que possuam habilidades especiais.
Cartas de Jogo: São as cartas que fazem parte do planejamento e execução da aula. A
exceção das cartas de Professores são cartas que ficam na mão dos jogadores.
Mídias – Cartas que representam as diferentes mídias utilizadas em jogo. As mídias têm
valores que incrementam os três atributos. Possuem vários descritores que combinam com
outras cartas que possuam habilidade de sinergia.
Agrupamentos – Cartas que representam a organização e localização dos alunos em sala.
Estas cartas têm valores que incrementam os três atributos. Seu descritor está somente no
nome da carta.
Procedimentos – Cartas que representam as metodologias didáticas selecionadas pelo
professor. Possuem bônus e sinergia.
NPCs – Cartas que representam as personagens secundárias do jogo. Possuem habilidades
especiais que podem mudar alguma regra do jogo e combinar diferentes cartas.
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Professores – Cartas especiais que entram em jogo uma por missão, ficando visíveis e
utilizáveis simultaneamente por todos os jogadores. Possuem habilidades especiais que podem
mudar alguma regra do jogo e combinar diferentes cartas.
Planos B – Cartas que são jogadas e descartadas imediatamente. Representam os
planejamentos secundários dos professores, que complementam seus procedimentos. São
bem variadas, podendo possuir descritores, bônus, sinergia e em alguns raros casos,
habilidades especiais. Essas cartas estão espalhadas pelos diversos decks do jogo, e
representam as diversas maneiras que as teorias educacionais podem direcionar o
planejamento docente.
Cartas de Imprevistos: São cartas que representam intempéries que podem surgir, e surgem,
em diversos momentos da aula, exigindo que o professor reorganize e repense seu
planejamento. São sacadas em cada etapa da execução da aula (passos 8, 10 e 12 vistos a
seguir).
Cartas de Feedback: Representam as percepções dos alunos sobre o que está ocorrendo em
aula. Parte delas estão no Deck de Missões, sendo sacadas no término da aula (passo 14).
ainda em criação

SETUP - PREPARAÇÃO PARA O JOGO
A colocação das cartas no tabuleiro deve ser identificada pelo verso das cartas, que tem o
mesmo ícone das salas e espaços na cidade e pátio da escola. Todas as cartas de cada Deck
devem ser embaralhadas e colocadas com seu verso para cima sobre as suas devidas
posições. As cartas de NPCs devem ser embaralhadas juntamente aos seus decks.
O deck das missões não é embaralhado, e deve ser disposto no centro do pátio da escola com
as cartas viradas com o verso para cima, em ordem numérica crescente.
As cartas dos professores devem ser colocadas com a face voltada para cima sobre os decks
de suas respectivas salas. Terminada a fase de preparação do jogo, pode-se dar início a fase
de planejamento.

PASSO A PASSO - FASE DE PLANEJAMENTO
1 - Revelar a carta dos objetivos (deck das missões)
2 - Ler objetivo
3 - Abrir sala conforme descrito
4 - Liberar o Professor da Missão
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5 - Sacar 5 cartas do Deck da Missão
6 - Pesquisa / Pedir ajuda (sacar +2 cartas de outros Decks) x3
7 - Montar planejamento (definindo mídias, agrupamentos e procedimentos)

PASSO A PASSO - FASE DE EXECUÇÃO
8 - Lançar imprevisto
9 - Resolver 1ª etapa
10 - Lançar imprevisto
11 - Resolver 2ª etapa
12 - Lançar imprevisto
13 - Resolver 3ª etapa
14 - Sacar feedback no Deck de Objetivos
15 – Reorganizar as cartas
16 – Sacar a carta da próxima missão

DESCRIÇÃO DETALHADA DE CADA ETAPA
FASE DE PLANEJAMENTO
1 - Revelar a carta dos objetivos
A carta a ser revelada do Deck de Missões é sempre a carta do topo do baralho. Ela vai indicar
o que deve ser feito - que sala deve ser aberta e mais alguma orientação necessária.
Exemplo de carta do Deck de Objetivos:
Missão 1 - O Professor Jean precisa de ajuda para a sua aula, ele está tendo dificuldade para engajar os
alunos nas atividades.
Como você planejaria essa aula?

-

Disciplina: Ciências
Conteúdo: Anatomia e Comportamento de Aves
Nível: Ensino Fundamental I (6º ano)

Cartas de Exposição recebem [-1] em Engajamento
Nesta aula você terá bônus caso utilize cartas destes tipos:
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Imagético: [+1] Satisfação / Produção: [+1] Aprendizagem
Objetivos: Aprendizagem 11 / Engajamento 13 / Satisfação 7
Abra a sala XX
Ações 2 a 5 – Início da Missão
Abrir no tabuleiro a sala solicitada.
Ao revelar a sala, estarão disponíveis/ visíveis a carta do Professor e um Deck de cartas
voltadas para baixo relacionadas à teoria do professor em questão.
A carta do professor fica no tabuleiro, no pátio da escola (está em jogo), e cada jogador compra
5 cartas desse Deck.
No caso da Missão 1: a carta do professor Jean ficará no tabuleiro, e suas habilidades poderão
ser utilizadas por todos os jogadores; e cada jogador (no caso de uma partida para múltiplos
jogadores) saca 5 cartas do Deck Construtivista (que está nesta sala).
Ação 6 - Pesquisa / Pedir ajuda
Cada jogador pode comprar 2 cartas de um lugar diferente: biblioteca, praça da cidade
(cinema, museu, comércio), sala multimeios, laboratórios e orientação educacional.
Esta mesma ação é repetida 3 vezes.
No final cada jogador deverá ter 11 cartas em mãos: 5 cartas do Deck da aula em questão +6
cartas referente as 3 ações Pesquisa/ Pedir ajuda, que pode ser proveniente das salas:
Orientação Educacional, Laboratórios, Multimeios, Biblioteca, Praça da Cidade e do próprio
Deck da missão.
Ação 7 - Montar o planejamento
O jogador pode trocar cartas da sua mão pela mesma quantidade de cartas de qualquer sala
disponível. As cartas ficam abertas na mesa, localizadas na sala dos professores e podem ser
consultadas e trocadas apenas uma vez por qualquer jogador.
O jogador coloca no seu playmat: 1 (uma) carta de procedimento, 1 (uma) carta de
agrupamento e até 3 (três) cartas de mídias. As cartas que ficarem na mão podem ser
utilizadas como uma ação na fase de execução.
FASE DE EXECUÇÃO
Ações 8 a 13
A execução da aula é dividida em três etapas (início, desenvolvimento e fechamento). Em cada
etapa é necessário:
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8 – Lançar os Imprevistos (no jogo individual é sacada uma carta de imprevisto, em jogos com
mais de um jogador cada um lança uma carta de imprevisto na sala do jogador a sua direita.
Sempre um imprevisto por sala em cada etapa.
9 - “Resolver a etapa” é o momento de definir o agrupamento, procedimento e mídia utilizados.
A carta do playmat que for utilizada deve ser virada em 90º no sentido horário (esse movimento
se chama: “tap” *) Nesta etapa pode ser usada a ação para substituir uma das cartas do
playmat ou para incrementar a etapa da aula com uma carta de Plano B.
*Quando a carta estiver sendo utilizada usa-se o tap (virar a carta na horizontal) caso ela seja
utilizada novamente na mesma missão acrescenta-se mais um tap e a carta fica de cabeça
para baixo. isso ilustra que a carta está reduzindo sua pontuação, pois está sendo utilizada
novamente na mesma missão/turno.
Caso o professor utilize cartas repetidas em cada etapa da aula as cartas perdem seus pontos
de atributos. (cartas de Mídias e Agrupamentos: 1ª repetição: perdem a satisfação, 2ª
repetição: perdem o engajamento; cartas de Procedimentos: 1ª repetição: perdem o bônus, 2ª
repetição: perdem a sinergia)
Repetir as ações 8 e 9 para a 2ª e 3ª etapas da aula.
Ações 14 a 16
14- Feedback dos alunos - Retirar e ler a carta de Feedback e conclusão do Deck de Missões.
15- Reorganizar as cartas anteriores/ missão anterior. As cartas que ficaram nas mãos dos
jogadores, no playmat, ou que já foram utilizadas durante a fase de execução devem ser
descartadas. As cartas que os jogadores colocaram na sala dos professores continuam e
podem ser selecionadas para as próximas missões.
16- Para dar início à próxima missão, retirar a próxima carta do Deck de Missões.

Cartas do Jogo
Cartas

Tipo

Teoria

Aprendizagem

4

1

1

3

2

1

Livro
Didático

Mídia

Mídia Impressa de
Consulta/ Repositório

Quadro
Negro

Mídia

Mídia Tradicional de
Exposição
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Fotografia

Mídia

Mídia Impressa
Imagética

Jornais e
Revistas

Mídia

Mídia Impressa de
Grande Circulação

1

3

2

Mídia

Mídia Impressa de
Produção e
Armazenamento

3

2

2

Mídia

Mídia Impressa de
Produção e
Exposição

2

3

1

Mídia

Mídia de Massa de
Consulta e
Repositório

3

2

2

Retroprojetor Mídia

Mídia de Massa de
Exposição

3

2

2

Maquina
Fotográfica

Mídia

Mídia de Massa de
Produção Imagética

2

4

1

Câmera
(Filmadora)

Mídia

Mídia de Massa de
Produção Imagética

2

3

3

Cinema

Mídia

Mídia de Massa de
Grande Circulação

2

2

4

Mídia

Mídia de Massa de
Grande Circulação

2

3

3

Mídia

Mídia de Massa de
Grande Circulação

2

3

3

Mídia

Mídia de Massa de
Produção e
Armazenamento

2

3

3

4

2

2

Cadernos

Cartazes

Reprodutor
VHS

TV

Rádio

Gravador

Computador Mídia

Mídia de Massa de
Produção e

Terça-Feira, 02 de Abril, 2019

1

2

3

Versão #2.04

Documento de Design do Game Comenius

Última Revisão: 02/04/2019

Armazenamento

Aprendizagem

Engajame Satisfaçã
nto
o

Individual

Agrup
ament
os

Agrupamento de
Alunos

2

1

1

Duplas

Agrup
ament
os

Agrupamento de
Alunos

3

1

1

Pequenos
Grupos

Agrup
ament
os

Agrupamento de
Alunos

2

2

1

Dois Times

Agrup
ament
os

Agrupamento de
Alunos

1

3

1

Grande
Círculo

Agrup
ament
os

Agrupamento de
Alunos

2

1

2

sinergia

Aula
Proce
Expositivo-Di diment
alogada
os

Centrada no
Professor

mídia

agrupame
nto

exposição

individual

Atividade
Prática

Proce
diment
os

Ação dos alunos

produção

pequenos
grupos

Discussão

Proce
diment
os

Avaliação em Pares

grande
circulação

duplas
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Pesquisa

Proce
diment
os

consulta /
grande
Imersão no Conteúdo circulação

Seminário

Proce
diment
os

Apresentação e
Expressão Oral

exposição

Debate

Proce
diment
os

Argumentação e
Expressão Oral

armazenamen
to
duplas

grande
circulo

bônus
Visita a
Biblioteca

sinergia

Instant
ânea

Espaço de
aprendizagem

aprendizagem Imersão no
+1
conteúdo

Visita a Sala Instant
Multimeios
ânea

Espaço de
aprendizagem

satisfação +1 /
engajamento
+1
Produção

Laboratório
de
Informática

Espaço de
aprendizagem

engajamento
+2

Espaço de
aprendizagem

satisfação +1 / Centrada
aprendizagem no
+1
professor

Instant
ânea

Produção

Palestra em
Auditório

Instant
ânea

Mediação

Instant Sócio-Cul
ânea tural
Atividades

aprendizagem
+1
duplas

Exercícios

Instant Construtiv
ânea ista
Atividades

engajamento
+2

individual

Instant Sócio-Cul
Compartilhar ânea tural
Atividades

satisfação +1 /
engajamento pequenos
+1
grupos

Apresentaçã Instant Construtiv
o
ânea ista
Atividades

satisfação +2
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satisfação +1

Imersão no
conteúdo

Experimento Instant Construtiv Espaço de
s Científicos ânea ista
aprendizagem

engajamento
+1

Produção

Visita ao
Museu

Instant Pedagogi
ânea a do Êxito Saída de campo

aprendizagem
+1
Imagética

Tarefa de
casa

Instant
ânea

Atividades

Produção

Gincana

Instant Pedagogi
ânea a do Êxito Atividades

engajamento
+2 / satisfação
+1

Webquest

Instant
ânea

aprendizagem
+2
Pesquisa

Leitura de
Imagens

Instant Educação
ânea Libertária Processo

Processo

Engajamento
+1

Multiletrame Instant Educação
nto
ânea Libertária Processo

Imagética
Produção /
Consulta

Conteúdo de Instant
Vanguarda ânea

Objeto de
Aprendizagem

Aprendizagem
+1
Consulta

Conteúdo
Popular

Instant
ânea

Objeto de
Aprendizagem

Grande
Satisfação +1 Circulação

Atualidades

Instant
ânea

Objeto de
Aprendizagem

Engajamento
+1

Conteúdo
Clássico

Instant
ânea

Objeto de
Aprendizagem

Aprendizagem
+1
Impressa

Análise
Histórica

Instant Educação
ânea Libertária Atividades
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Instant
ânea

Atividades

Engajamento
+1

Contação de Instant
Histórias
ânea

Atividades

Grande
Satisfação +1 Círculo

Leitura

Júri
Simulado

Impressa

Instant Sócio-Cul
ânea tural
Atividades

Engajamento
+1

Dois Times

Auto-Avaliaç Instant Pedagogi
ão
ânea a do Êxito Atividades

Engajamento
+1

Individual

Correspondê
ncia
Instant Pedagogi
Interescolar ânea a do Êxito
Imprensa
Escolar

Instant Pedagogi
ânea a do Êxito

Instant Pedagogi
Livro da Vida ânea a do Êxito

Avaliação

Instant
ânea

Atividades

Cecília
Meirelles

NPCs

Bibliotecária

Antonieta de
Barros
NPCs

Orientadora
Educacional

Madalena
Freire

NPCs

Representante
Discente

Maria
Montessori

NPCs

Técnica de
Laboratório

Diretor

Carta
NPCs Regra

Diretor
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Habilidade

Carta-livre

Avaliação
Diagnóstica O professor
Jean investiga
previamente e
garante que
vai abordar
pontos que os
alunos estão
com
dificuldade
(aprendizage Grande
m +2)
Círculo

Jean

Profes Construtiv Professor de
sor
ista
Ciências

Vigo

Zona de
Desenvolvim
ento
Proximal Prof Vigo
estimula a
troca entre os
alunos,
agrupamento
em Pequenos
Grupos tem
Profes Sócio-Cul
seus atributos
sor
tural
Professor de História dobrados.
Discussão

Celestino

Profes Pedagogi Professor de
sor
a do Êxito Matemática

Paulo

Profes Educação Professor de
sor
Libertária Português
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Deck Missão 1
Jean Piaget
Exercícios
Apresentação
Experimentos Científicos
Individual
Duplas
Pequenos Grupos
Dois Times
Grande Círculo
Aula
Expositivo-Dialogada
Atividade Prática
Discussão
Pesquisa
Seminário
Debate
Livro Didático
Quadro Negro
Fotografia
Jornais e Revistas
Cadernos
Cartazes
Reprodutor VHS
Retroprojetor
Maquina Fotográfica
Câmera (Filmadora)
Cinema
TV
Rádio
Gravador
Computador

Terça-Feira, 02 de Abril, 2019

Versão #2.04

Documento de Design do Game Comenius

Última Revisão: 02/04/2019

Deck Missão 2
Vigotsky
Mediação
Compartilhar
Júri Simulado
Individual
Duplas
Pequenos Grupos
Dois Times
Grande Círculo
Aula Expositivo-Dialogada
Atividade Prática
Discussão
Pesquisa
Seminário
Debate
Livro Didático
Quadro Negro
Fotografia
Jornais e Revistas
Cadernos
Cartazes
Reprodutor VHS
Retroprojetor
Maquina Fotográfica
Câmera (Filmadora)
Cinema
TV
Rádio
Gravador
Computador
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Deck Missão 3
Celestin Freinet
Assistir Filme no Cinema
Visita ao Museu
Gincana
Individual
Duplas
Pequenos Grupos
Dois Times
Grande Círculo
Aula
Expositivo-Dialogada
Atividade Prática
Discussão
Pesquisa
Seminário
Debate
Livro Didático
Quadro Negro
Fotografia
Jornais e Revistas
Cadernos
Cartazes
Reprodutor VHS
Retroprojetor
Maquina Fotográfica
Câmera (Filmadora)
Cinema
TV
Rádio
Gravador
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Computador

Deck Missão 4
Paulo Freire
Leitura de Imagens
Multiletramento
Análise Histórica
Individual
Duplas
Pequenos Grupos
Dois Times
Grande Círculo
Aula
Expositivo-Dialogada
Atividade Prática
Discussão
Pesquisa
Seminário
Debate
Livro Didático
Quadro Negro
Fotografia
Jornais e Revistas
Cadernos
Cartazes
Reprodutor VHS
Retroprojetor
Maquina Fotográfica
Câmera (Filmadora)
Cinema
TV
Rádio
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Gravador
Computador

Deck Biblioteca
Cecília Meirelles
Visita a Biblioteca
Conteúdo de
Vanguarda
Conteúdo Popular
Atualidades
Conteúdo Clássico
Leitura
Discussão
Pesquisa
Seminário
Debate
Individual
Duplas
Pequenos Grupos
Grande Círculo
Livro Didático
Reprodutor VHS
Jornais e Revistas
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Game Comenius 2
A versão digital do Game Comenius 2 é um adventure com vários elementos de Roleplaying
Games. Seu início se dará com uma história em quadrinhos sendo passada folha por folha pelo
jogador, apresentando a Professora Lurdinha um ano após o Game Comenius (primeira
versão). Os desenhos são autorais, realistas com balões de diálogo e expressões para denotar
sentimentos e movimentos.

Prelúdio
“O chamado para a aventura”
A protagonista, Professora Lurdinha, está bem estabelecida no ano de 2017, fazendo um
excelente trabalho ao utilizar diferentes mídias em sala de aula. A participação e interesse dos
alunos são evidentes nas suas interações durante a aula da Prof. Lurdinha. Ao fim de uma aula
como outra qualquer, após os alunos irem embora, surge Comenius, o pai da Didática,
novamente oferecendo a pena mágica para Lurdinha. Desta vez ela recebe a missão de ajudar
professores da década de 1990 a usar as mídias da época em suas aulas. Os quadrinhos
terminam com uma pequena animação da pena brilhando e piscando, convidando o jogador a
interagir com ela para poder ser levado numa viagem até o ano de 1992 com um efeito de
distorção da imagem e som para terminar com uma tela negra.
A tela volta à cor agora com o brilho prateado como da estática de uma tela de TV ligada,
porém sem canal selecionado, acompanhada do efeito sonoro, esta cena muda para uma
sirene baixa intermitente e uma paleta vertical de cores. O som desaparece e o Comenius fala
com a Prof. Lurdinha numa caixa de diálogos na parte inferior da tela, que a cada frase dita é
pausada e precisa do clique do jogador na tela para poder continuar. Surge na tela um corredor
largo da entrada da escola, com as portas duplas grandes no fundo, e num plano médio,
contra-plongée, frontal a Prof. Lurdinha ao lado de um Comenius fantasmagórico, ela está
parada enquanto conversa com seu mentor, um ar de determinação em seu rosto. Comenius
explica o desafio da Prof. Lurdinha, dizendo a ela que terá a sala multimeios a seu dispor para
pesquisar sobre as mídias da época, e que os professores precisam muito da sua ajuda.

Introdução
“Lurdinha conhece a sua nova escola, e o jogador os comandos do jogo”
A tela corta para a visão isométrica que vai dominar o jogo daqui para frente enquanto o
jogador ouve os passos da Prof. Lurdinha ecoando no corredor até se tornarem passos no
gramado do Pátio e a nossa protagonista aparece na tela em sua versão miniaturizada que
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será comum durante o restante do jogo. Esta área é o Pátio da Escola, e é muito habitado nos
intervalos entre as aulas, tanto por professores e equipe educacional quanto por alunos. No
pátio é possível ver movimento de alunos de vários tamanhos e idades, crianças correm e
brincam, adolescentes conversam sentados e dispostos em volta de bancos (uma delas, que
monopoliza a conversa, é Madalena Freire). Uma árvore grande gera sombra para alguns
alunos que estão sentados na grama. Uma adulta caminha apressada cortando o pátio da
direita para a esquerda (Antonieta de Barros) e entra na porta mais próxima, outros adultos
estão no alto da tela a esquerda conversando (Cecília e Prof. Vigo).
Todos os elementos da tela que podem gerar interação devem ser visualmente destacados
(contorno brilhante) e a seta do mouse muda para uma mão com o dedo indicador retesado
sempre que passar sobre esses elementos. Deve ser possível identificar os personagens pelo
nome, os nomes podem estar sobre eles o tempo todo, ou ao passar o mouse sobre os
personagens o nome e conceito do personagem aparecem ao lado (Ex.: Madalena - Aluna
Ensino Médio).
A partir desta tela a Prof. Lurdinha já pode ser controlada pelo jogador, que pode levá-la para
qualquer ponto do pátio clicando com o botão direito do mouse no local pretendido. Um
pequeno tutorial, demonstrando que ela pode ir para a Sala Multimeios e interagir com a porta
para poder entrar. As portas das salas podem ser clicadas para interagir, mas seus interiores
ainda não estão acessíveis (a exceção da Sala Multimeios e da Sala do Diretor), e um diálogo
pode ser travado com qualquer uma das personagens visíveis, que vão se apresentar e
perguntar o nome e função da Prof. Lurdinha.
A interação com os NPCs no pátio será apenas com conversas de apresentação nesse
momento. As caixas de diálogo devem ficar na parte inferior da tela, com o busto da Lurdinha à
esquerda e da pessoa que ela está interagindo à direita. Os textos têm letras claras e ficam
num retângulo escuro emoldurado entre os dois bustos.
Dentro da Sala Multimeios estarão visíveis e disponíveis todas as mídias de segunda geração,
que poderão ser clicadas para obter uma descrição do seu uso educacional e colocadas no
inventário para transportar a outra sala de aula. A primeira vez que a Prof. Lurdinha entrar em
contato com o inventário deve surgir um tutorial informando a ela como interagir, tirando e
colocando itens e acessando as informações sobre cada item. O inventário pode ser acessado
diretamente por um ícone na interface principal da tela do jogo, o mesmo que apresenta o
mapa da cidade e escola, o registro e status de missões, além do diário com as metodologias
disponíveis para a Prof. Lurdinha. O inventário deve abrir numa janela sobrepondo-se a tela de
jogo, ocupando quase toda a tela disponível.
Após um curto espaço de tempo (cerca de 80 segundos) depois do tutorial de movimento o
Diretor Johann sai de sua sala e vai na direção da Lurdinha (onde ela estiver). Ele dá as boas
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vindas a ela e explica que a escola precisa que ela ajude os professores a usar o material, os
recursos investidos, que os alunos precisam ser instruídos sobre esses conteúdos, caso
contrário não saberão o que fazer com os equipamentos novos. No início os diálogos devem
disponibilizar respostas que incluam opções de subserviência e iniciativa, e a medida que as
missões vão sendo concluídas outras opções mais ligadas às teorias educacionais surgem
como opções de resposta.

Missão 1 - Professor Jean
“Construtivismo e o engajamento dos alunos”
O Diretor Johann então solicita que a Prof. Lurdinha vá até a sala do Prof. Jean para ajudá-lo,
pois o mesmo apresenta dificuldade na inovação com o uso de mídias em sala de aula. Na
interface principal já aparecerá um texto de resumo para a missão (Falar com o Prof. Jean) .
Agora quando a Prof. Lurdinha retornar ao Pátio da Escola ela vai encontrar um cenário
diferente, com o Prof Celestino conversando com a Maria no canto superior direito, alguns
alunos brincando no pátio, mas em número bem mais reduzido. A sala do Prof. Jean estará
destacada, com um ponto de exclamação grande em cima, e a porta brilhando e piscando em
tom verde.
No mapa do jogo (acessado pelo ícone de inventário), este ponto de exclamação estará
evidente sobre a sala do Prof. Jean e um caminho pontilhado (também em verde) mostrará o
trajeto ideal de deslocamento da Prof. Lurdinha até a sala. O registro de missões estará com
uma marcação, indicando que houve mudanças. Ao acessá-lo será possível identificar que a 1ª
missão está em aberto (Falar com o Prof. Jean). Enquanto a Prof. Lurdinha não ir falar com o
Prof. Jean, as interações com os NPCs e itens do cenário não vão mudar.
Quando a Prof. Lurdinha chega na sala do Prof. Jean ele está andando apressadamente, de
cabeça baixa, de um lado para o outro. Ele vai receber a Prof. Lurdinha num tom preocupado,
se sentindo incapaz por não estar conseguindo planejar uma boa aula para seus alunos. Após
as boas vindas e apresentação inicial, ele vai falar sobre a sua turma e o tema da aula: são
alunos do Ensino Fundamental I (5º ano), e a aula é de ciências, sobre anatomia e
comportamento de aves. A Prof. Lurdinha, caso já tenha interagido com alguma mídia da sua
Sala Multimeios poderá sugerir uma mídia para uso (aparecerá como possibilidade no diálogo).
Ao continuar a conversa com o Prof. Jean, ele irá contar um pouco sobre suas metodologias e
o que pretende fazer para a aula. Estas informações são acrescentadas ao Diário da Prof.
Lurdinha, que poderão ser utilizados mais tarde no planejamento da aula. Porém, ainda há
pouco conteúdo didático para um planejamento adequado, e quando a Prof. Lurdinha se
despede diz que vai pesquisar mais metodologias para ajudar no planejamento da aula.
Neste momento a missão “Falar com o Prof. Jean” foi concluída, e passa a ficar com este
status na tela de registro de missões. A missão nova: “Pesquisa para a aula do Prof. Jean”
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aparecerá na interface principal. Com isso a Prof. Lurdinha ao sair poderá buscar ajuda nas
diversas salas da escola. Alguns alunos que estiverem no Pátio da Escola poderão interagir
dando dicas e sugestões sobre o que poderia ser feito para tornar a aula mais interessante.
Em cada sala que a Prof. Lurdinha pedir ajuda, a pessoa responsável irá sugerir o uso de
alguma metodologia, recurso ou mídia que aparecerá no Diário para consulta posterior. Na
Sala Multimeios a Prof. Lurdinha poderá coletar até três mídias que julgar úteis para o
planejamento da aula, colocando-as no seu inventário.
Após seu inventário ficar repleto de metodologias (procedimentos, agrupamentos, planos B) e
mídias, ela estará pronta para planejar o conteúdo da aula com o Prof. Jean, e a missão
anterior estará concluída, aparecendo na interface principal a nova missão: “Planejar a aula
com o Prof. Jean”. Agora a Prof Lurdinha pode fazer os últimos ajustes no seu inventário e
levar as estratégias metodológicas pesquisadas para realizar o planejamento de aula junto com
o Prof. Jean. Ao entrar novamente na sala do Prof. Jean, abrirá agora uma tela de
planejamento de aula, lado a lado com a janela do inventário ou diário. Neste momento é
necessário preparar todas as etapas da aula, clicando e arrastando os itens, conforme seu
interesse, do inventário e diário para a tela de planejamento.
Ao terminar, o Prof. Jean convida a Prof. Lurdinha para atuar com ele no momento da aula.
Quando a Lurdinha aceita, o sinal da Escola bate, a tela fica escura e podemos ouvir o barulho
das crianças na entrada do colégio. Surge uma imagem em plano geral, plongée, do Pátio da
Escola com os alunos entrando nas salas. A imagem corta novamente para a sala, os alunos já
estão posicionados em suas cadeiras, com o Prof. Jean e a Prof. Lurdinha a frente da classe.
A visão do jogo continua igual, isométrica, porém durante o período da aula o jogo é tático
dividido em turnos, com o início dos turnos ocorrendo quando a tela de planejamento abre e o
jogador identifica o que selecionou para essa etapa da aula. Algum imprevisto pode acontecer
em cada turno, antes de aparecer a tela do planejamento, gerando uma pequena animação na
sala, enquanto abre uma caixa de texto que sobrepõe tudo, informando o imprevisto. essa
caixa recua para um canto enquanto a tela de planejamento abre para destacar o início do
turno. O jogador pode ver o que selecionou durante o planejamento e seu inventário/ diário
para fazer adaptações ao planejamento em decorrência dos imprevistos ou reações dos alunos
às atividades propostas. É possível alterar os procedimentos, agrupamentos e mídias caso
tenham alternativas disponíveis no inventário. Além disso, a cada turno pode ser utilizado um
Plano B para incrementar a aula.
Para identificar as mecânicas das diferentes metodologias em jogo, verificar o protótipo
analógico. Cada missão tem uma pontuação a atingir em três atributos: Aprendizagem,
Engajamento e Satisfação. As Mídias e Agrupamentos dão pontos nos três atributos; os
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Procedimentos e Planos B dão bônus e podem gerar sinergia com cartas que tenham
metodologias que se combinem.
Todas as ações e escolhas metodológicas geram alterações na sala de aula, e as reações dos
alunos são representadas pelos três atributos que aparecem como barras de energia da turma
toda, que vão enchendo a cada turno.
No final da última etapa da aula (a terceira), os alunos reagem conforme a pontuação final,
sendo bastante efusivos num festejo caso todos os atributos sejam atingidos, e diminuindo a
intensidade das festividades a cada pontuação não atingida. Prof. Jean e Prof Lurdinha
também fazem sua celebração. Uma tela aparece com a pontuação final para a missão, e o
Comenius dá algumas dicas caso algum dos atributos não sejam atendidos.
A tela de feedback e a sala desvanecem devagar e aos poucos a tela clareia e a Prof. Lurdinha
reaparece na sua Sala Multimeios. Ela está com o inventário vazio novamente, mas as
metodologias que já apareceram em jogo estão na sala dos professores, e podem ser
acessadas caso haja o interesse, o Comenius fantasmagórico aparece explicando essa nova
dinâmica.
Ao sair da sua sala, o Pátio da Escola está cheio de alunos, os alunos menores (do ensino
fundamental I) estão falando da aula sobre aves, e dão um feedback sobre o que acharam da
aula, dependendo das pontuações atingidas. Todas as salas estão indisponíveis, a exceção da
Sala Multimeios. A Prof. Lurdinha tem cerca de 90 segundos para interagir até que o Prof. Vigo
venha chamá-la para a próxima missão.

Missão 2 - Prof. Vigo
“A teoria Sócio-Cultural e a mediação”

Enquanto a Prof. Lurdinha está conversando com os Alunos no Pátio da Escola, ou na Sala
Multimeios estudando as mídias, o Prof. Vigo aparece, vindo da Sala dos Professores, e se
dirige até a Prof. Lurdinha. Ele solicita a ajuda para o planejamento de sua aula de História
sobre Revolução Industrial para a turma de Ensino Fundamental II (8º ano). Os dois conversam
um pouco para caracterizar bem a dificuldade que o prof. Vigo está encontrando, suas
principais dificuldades são: a diferença de conhecimentos prévios dos alunos sobre o conteúdo.
Alguns não sabem quase nada sobre o assunto, enquanto outros recordam os eventos e os
relacionam com facilidade; e também como toda a turma não vê esse conteúdo como relevante
para os dias de hoje, distanciando-se do valor do aprendizado. “A missão Pesquisar para o
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Prof. Vigo” aparece na tela principal, e a Prof. Lurdinha pode arrecadar mais metodologias e
mídias para melhor definir o planejamento de aula.
A pesquisa/ busca por metodologias continuará da mesma forma que na missão 1…

Missão 3 - Prof. Celestino
“A Pedagogia da Experiência e a mudança na educação”

Esta missão será caracterizada pela identificação do prazer com o aprendizado como central
para o desenvolvimento pleno dos alunos.
Aula de Matemática para Ensino Médio (2º Ano).

Missão 4 - Prof. Paulo
“A Educação Libertária: ensinar autonomia e criticidade”

Esta missão destaca a ideia de libertação do aluno por meio do conhecimento crítico. Saber
interpretar o que está aprendendo a ler.
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Os Personagens do Game Comenius 2
O Game Comenius 2 conta com vários personagens, cada uma com seu papel bem definido
em jogo. A protagonista é a Professora Lurdinha, que recebe a missão de salvar o futuro da
educação ao aprender sobre as mídias na educação. O arauto e seu primeiro mentor é o
Comenius, que a chama para a aventura e a auxilia a entender a necessidade de aceitar o
desafio. Todos os personagens do jogo foram criados inspirados em figuras historicamente
relevantes para a educação. A Orientadora Educacional é baseada na Antonieta de Barros; a
Bibliotecária a partir de Cecília Meireles; a Técnica de Laboratório baseada na Maria
Montessori. A aluna representante discente é Madalena Freire e os professores são: Jean
Piaget, Lev Semenovich Vygotsky, Celestin Freinet e Paulo Freire.

Comenius, o Pai da Didática

FIGURA 5 – ARTE CONCEITUAL DE COMENIUS O PAI DA DIDÁTICA
Comenius é o grande mentor da Professora Lurdinha, ele apresenta a demanda para a
protagonista e oferece a ela uma relíquia, a Pena Mágica, que dará a oportunidade de viajar no
tempo. Comenius também aparece frequentemente para dar dicas sobre o jogo, feedbacks e
pequenos auxílios. O Game Comenius aproveita a presença ilustre do precursor da educação
moderna para utilizar deste personagem nos tutoriais do jogo, explicando constantemente para
a protagonista o impacto das suas escolhas e mostrando as motivações que ajudam a definir
as melhores escolhas.
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FIGURA 6 - FEEDBACK DO COMENIUS SOBRE AS ESCOLHAS NO PLANEJAMENTO DE AULA

Professora Lurdinha

FIGURA 7 - IMAGENS DA EVOLUÇÃO DA ARTE CONCEITUAL DA PROFESSORA LURDINHA

O jogador irá controlar as decisões da Lurdinha durante todo o jogo, buscando promover o
aprendizado dela nas novas mídias, e consequentemente aprendendo junto. Há uma
preocupação no game em destacar as escolhas de jogo como ajudas, auxílios para que a
Professora Lurdinha aprenda sobre as mídias, diferenciando do aprendizado do próprio
jogador. Este distanciamento busca criar uma empatia com a personagem, mas ao mesmo
tempo evitando que as identidades de jogador e personagem se misturem. As práticas
pedagógicas e escolhas de cada professor são muito singulares e, desta forma, destacamos
que as escolhas tomadas, e a definição sobre quais são mais adequadas, estão relacionadas a
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realidade da Lurdinha, ao que ela sabe no momento, e não ao que o jogador trás de
conhecimento.
Lurdinha é uma professora de outros tempos, que veio de 1964, viveu em 2016 e agora viajou
para 1992, buscando conhecer os acontecimentos da época, conviver e utilizar as tecnologias
atuais além de pensar nas mídias e sua utilizações em ambientes de aprendizagem.

Os Alunos
Os alunos representam uma pequena amostra do que os professores encontram em sala de
aula, com diferentes expectativas e interesses. Fazem parte das turmas que a Lurdinha irá
encontrar no decorrer das missões. Os alunos apresentam várias etnias, além de uma aluna
cadeirante, demonstrando a preocupação atual com diversidade e acessibilidade. Suas
características físicas destacam alunos de várias personalidades. Desde as iterações iniciais
do Game Comenius havia a intenção de criar alguns arquétipos de alunos, que ajudariam a
identificar quais escolhas seriam mais adequadas para aquele tipo de aluno.
Agora, com ajuda de pesquisas com turmas reais, pudemos coletar dados sobre diversos
alunos e desenvolver personalidades de várias idades e contextos para enriquecer às aulas
com suas interações e fornecer feedbacks.

FIGURA 8 - ARTE CONCEITUAL DOS ALUNOS

Os alunos têm muitas expectativas sobre a aula e as demonstram através de reações que
também são influenciadas de acordo com as escolhas da Professora Lurdinha. Estas reações
são apresentadas para responder às ações das missões e a obtenção dos resultados
esperados nos três atributos: Aprendizagem, Engajamento e Satisfação.
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Uma das alunas se destaca por ser uma voz representativa de todo o corpo discente da escola,
e por isso precisa um espaço somente dela.

Madá
Colocar a arte da personagem, sua justificativa e detalhamento;
Colocar um resumo sobre a educadora Madalena Freire, que inspirou o personagem;

Madá é a representante discente no colégio, ela leva as dúvidas, aflições e opiniões dos alunos
para a Lurdinha e professores. [Descrição do perfil personalidade da personagem]. A Madá
estará presente no jogo com a função de dar feedbacks mais descritivos sobre o que os alunos
estão sentindo e achando das aulas, bem como para reivindicar questões que para a maioria
dos alunos são valiosas. Ela poderá aparecer no pátio do colégio e nas salas de aula.

O Diretor Johann
Colocar a arte da personagem, sua justificativa e detalhamento;
Colocar um resumo sobre a inspiração para criação da personagem;

O Diretor Johann causará mudanças drásticas na dinâmica do jogo sempre que aparecer,
solicitando demandas específicas que deverão ser atendidas na missão, ou restringindo o
acesso a somente determinados itens. Ele poderá acrescentar objetivos, ou limitar recursos.
O Diretor Johann pode chamar a Lurdinha na sua sala, ou aparecer de rompante em qualquer
lugar onde a Lurdinha estiver.

Antonieta de Barros
Colocar a arte da personagem, sua justificativa e detalhamento;
Colocar um resumo sobre a inspiração para criação da personagem;

Cecília Meirelles
Colocar a arte da personagem, sua justificativa e detalhamento;
Colocar um resumo sobre a inspiração para criação da personagem;
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Maria Montessori
Colocar a arte da personagem, sua justificativa e detalhamento;
Colocar um resumo sobre a inspiração para criação da personagem;

Professor Jean (Piaget)
Colocar a arte da personagem, sua justificativa e detalhamento;
Colocar um resumo sobre a inspiração para criação da personagem;

Professor Vigo (Vigotsky)
Colocar a arte da personagem, sua justificativa e detalhamento;
Colocar um resumo sobre a inspiração para criação da personagem;

Professor Celestino (Freinet)
Colocar a arte da personagem, sua justificativa e detalhamento;
Colocar um resumo sobre a inspiração para criação da personagem;

Professor Paulo (Freire)

Colocar a arte da personagem, sua justificativa e detalhamento;
Colocar um resumo sobre a inspiração para criação da personagem;
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Economia do Game – Aprendizagem, Engajamento e
Satisfação
Atributos: São os grandes objetivos educacionais, que são representados como valores que
precisam ser atingidos até o final de cada missão.
Aprendizagem – Principal objetivo educacional. Representa os aprendizados dos alunos
durante a aula. Pode ser obtido diretamente pelas cartas, mas também pela conversão de dois
pontos de engajamento para um de aprendizagem.
Engajamento – Objetivo educacional. Representa o envolvimento dos alunos em aula, e sua
predisposição a interagir e participar ativamente das atividades propostas. Pode ser convertido
em aprendizagem na medida de 2 pontos para 1. Pode ser obtido diretamente pelas cartas,
mas também pela conversão de dois pontos de satisfação para um de engajamento.
Satisfação – Objetivo educacional. Representa o contentamento dos alunos por fazer
atividades que gerem sensação de bem-estar e divertimento e também a idéia de vencer
desafios e adquirir conhecimentos. Pode ser convertido em engajamento na medida de 2
pontos para 1.

Design de Níveis – Locações e Momentos do Jogo

O Pátio do Colégio
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Planejamento de Aula

TABELA 6 - CATEGORIAS DE ESCOLHAS NO PLANEJAMENTO DE AULA

Categorias no Planejamento de Aula
Procedimentos

Estratégias metodológicas
empregadas pelo
professor em suas
práticas pedagógicas.

Agrupamentos

Mídias

Maneira como os alunos
estão dispostos em aula.

Instrumentos de cultura e
linguagem utilizados por
professor e/ ou alunos
para leitura e
interpretação dos
conteúdos escolares.

Procedimentos
TABELA 8 - PROCEDIMENTOS PEDAGÓGICOS

Procedimentos Pedagógicos
Aula
Expositiva
Dialogada

Atividade
Prática

Discussão

Pesquisa

Seminário

Debate

Agrupamentos
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TABELA 9 - AGRUPAMENTOS DE ALUNOS

Agrupamentos de Alunos
Individual

Duplas

Pequenos Grupos

Grande Grupo

A Coleção de Mídias
As mídias são a categoria mais relevante do planejamento de aula para o Game Comenius,
principalmente pelo jogo ter como foco o letramento em mídias. Isto se reflete na maior
quantidade de mídias disponíveis, além de mais mecânicas de jogo que as evidenciam, além
de feedbacks constantes a respeito da utilização das mídias em aula.
A Coleção de Mídias é um espaço providencial para o aprendizado e reflexão sobre o uso das
mídias em ambientes educacionais. Ela pode ser acessada pelo inventário, que acompanha a
Lurdinha em todos os momentos do jogo. Este espaço foi criado com inspiração em jogos
como Minecraft e Resident Evil.

FIGURA 12 - PASTA DE CARDS DE MÍDIAS
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À medida que o jogador vai interagindo com as diferentes mídias e as utilizando nas aulas, as
informações sobre as mídias vão sendo incrementadas no inventário. O jogador precisa pegar
as mídias na Sala Multimeios e colocar no seu inventário para poder utilizá-las em aula.
Algumas salas onde às aulas serão ministradas poderão conter outros recursos, tornando às
mídias disponíveis.
As mídias utilizadas em aula são muito variadas, e por diversas vezes se confundem com
aparatos tecnológicos, recursos didáticos e demais instrumentos, documentos, linguagens
empregadas em situações de aprendizagem. Buscando facilitar a compreensão dos aspectos
funcionais das mídias em aula e da sua aplicação no Game Comenius, além da divisão em
gerações, as mídias também estão divididas conforme a funcionalidade delas no ambiente
educacional. Para que estas categorias fiquem organizadas adequadamente em jogo, houve
uma certa liberdade nos seus agrupamentos, de maneira que analisamos as mídias para
encaixá-las num grupo que fizesse sentido em seu contexto geral.
O primeiro grupo de mídias de acordo com sua funcionalidade é o Repositório de Objetos de
Aprendizagem, composto por itens que são utilizados como consulta de conteúdos escolares,
como os livros didáticos, reprodutores de DVD, softwares e ambientes virtuais. O segundo
grupo é o de mídias para exposição de conteúdos escolares: o quadro-negro, retroprojetor,
Datashow e lousa digital são as mídias que o compõe. As mídias que possibilitam comunicação
através de imagem são o terceiro grupo, e estão entre elas: a fotografia, a máquina fotográfica,
a câmera digital e os smartphones. Fazem parte do quarto grupo os meios de comunicação
mais populares de cada uma das gerações, e são eles: jornais e revistas, televisão e rádio,
internet e redes sociais. O último grupo é composto pelas mídias de produção e
armazenamento de conteúdo comumente feitos diretamente pelo aluno: caderno e cartazes,
computador, tablet e pendrive e computação em nuvem. Abaixo segue uma tabela que
organiza as mídias conforme geração (colunas) e funções pedagógicas (linhas):
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TABELA 10 - MÍDIAS CONFORME GERAÇÃO E FUNÇÃO PEDAGÓGICA

Esta categorização conforme a funcionalidade pedagógica é chave para as escolhas das
mídias durante cada missão, sendo fundamental a compreensão destas em seus grupos nas
gerações de mídias. Sempre que a Professora Lurdinha for para seu quarto, após cada missão,
estará disponível um mini game sobre estas mídias para que aos poucos o jogador acumule
cards em sua coleção e acrescente informações sobre as mídias e seu uso na educação.

A Escola

FIGURA 13 - PRÉDIO DA ESCOLA NA PRAÇA DA CIDADE
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A Escola é o local onde a maior parte da ação ocorre, o momento das interações, do
planejamento e quando o professor materializa seu planejamento de aula através do contato
com os alunos e do desenvolvimento de suas aprendizagens. As cores da escola são claras,
com espaços largos e confortáveis, sua arquitetura está em harmonia com os demais prédios
2

da cidade, e foi inspirada em prédios históricos da cidade de Florianópolis-SC . Todos os
espaços da escola mantém este padrão e possuem itens estéticos que remetem às mídias das
gerações em questão.
A dinâmica de aula é realizada nos espaços da escola, e há uma parte no final deste item para
a sua compreensão, além de subitens para a descrição das locações. São quatro espaços
diferentes que podem ser empregados em cada aula, a definição de qual deles será utilizado é
feita durante o período de planejamento: a Sala de Aula, a Biblioteca, a Sala Multimeios e o
Laboratório de Informática.

TABELA 7 - ESPAÇOS DE APRENDIZAGEM

Escola

Salas de Aula

Espaço tradicional para
atividades pedagógicas.

Biblioteca

Local privilegiado para
pesquisas e contato com
cultura geral.

Laboratórios de
Informática,
Ciências e Física

Sala Multimeios

Destinado para ativida
des
vivenciais
experiências
práticas.

Local desenvolvido para
atividades experimentais.

e
mais

Cada sala de aula estará vinculada a um professor, uma disciplina e um nível escolar.

A Sala de Aula da Missão 1
O Prof. Jean dá aula de ciências, e sua sala representa bem esta característica, possuindo
instrumentos de laboratório, posters do corpo humano e de vida selvagem (talvez um
esqueleto?). Além disso ele é um professor Construtivista, e suas metodologias de aula já

2

Florianópolis-SC é a sede do Grupo de Pesquisa Edumidia, e sua colonização açoriana serve de
inspiração para a arquitetura dos prédios no jogo. Mais informações podem ser vistas no item Praça da
Cidade deste documento.
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favorecem que os alunos participem ativamente da sua própria aprendizagem, para que
possam reconfigurar as suas representações sobre os conteúdos de estudo.

FIGURA 14 - SCREENSHOT DA SALA DE AULA - ALUNOS DIVIDIDOS EM PEQUENOS GRUPOS

A Sala de Aula da Missão 2
O Professor Vigo dá aula de História, sua atuação é baseada na teoria sócio-cultural, e busca
provocar os alunos a interagir mais entre si para que possam discutir sobre os objetos de
estudo e desenvolver suas próprias opiniões acerca do tema abordado. Sua participação em
aula é de instigar, orientar e delimitar o aprendizado dos alunos, que precisam buscar o seu
caminho a partir dessas orientações e com as interações entre os pares na sala de aula. Sua
sala contará com um globo terrestre, um mapa antigo, fotos consagradas de trabalhadores em
atividades laborais ou momentos de descanso.

A Sala de Aula da Missão 3
Sala de Matemática, do Professor Celestino, baseado na Pedagogia da Experiência de Celéstin
Freinet.
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A Sala de Aula da Missão 4
Sala de aula de Português, voltada para ensino de jovens e adultos, o professor Paulo baseia
sua prática na teoria da Educação Libertária de Paulo Freire.

Biblioteca
A Biblioteca está disponível desde o início do jogo, e representa um local de contato com a
cultura, espaço para contato com a literatura e textos que vão além dos livros didáticos ou
conteúdos puramente escolares. Não é possível combinar o uso das mídias de exposição de
conteúdos escolares, como quadro negro e Datashow, com este espaço de aprendizagem.

FIGURA 15 - SCREENSHOT DA BIBLIOTECA - ALUNOS EM DUPLAS

Sala Multimeios
Espaço já comum em muitas escolas, destinado a atividades vivenciais, com experiências de
interação e que envolvam movimentos frequentes dos alunos pela sala. Possui tapetes e
almofadas confortáveis e espaços amplos, que permitem que os alunos façam atividades
deitados e se desloquem facilmente por todos os espaços.
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FIGURA 16 - SALA MULTIMEIOS

Laboratórios de Informática, Ciência e Física
Sala cada vez mais concorrida nas escolas da atualidade, tem um computador disponível para
cada aluno, e possibilita que o professor consiga acompanhar as atividades de todos e
facilmente reunir os alunos para explanações gerais. Várias mídias envolvem o uso de
computadores, portanto esta sala tem se tornado de uso frequente para professores que
costumam utilizar mídias em suas aulas.
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FIGURA 17 - LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

A Praça da Cidade
Na praça a Lurdinha terá contato com as mudanças que ocorreram no decorrer dos 52 anos
que ela “saltou” para o futuro, e poderá ter contato com cultura geral que a auxiliará a tomar
melhores decisões durante a as missões do jogo.
A Praça da Cidade foi pensada com carinho e dedicação pela equipe, buscando trazer
significado para todos os itens ali inclusos. Os prédios laterais tiveram como base prédios de
regiões praianas da cidade de Florianópolis e os prédios principais são autorais da equipe
artística, mas inspirados na arquitetura típica da colonização açoriana em Florianópolis, mas
com bastante liberdade.
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FIGURA 23 - A PRAÇA DA CIDADE
3

Os cinco prédios principais ao redor da praça com uma figueira compõem os principais pontos
da cidade e representam a Escola e a Casa da Lurdinha já descritos anteriormente, além do
Museu, Biblioteca e Cinema que são os espaços culturais onde a Professora Lurdinha pode se
atualizar sobre conteúdos relacionados as mídias para uso educacional. Estes espaços dão
acesso aos Quizzes do jogo, que funcionam como minigames, e são descritos nos subitens a
seguir.

A Biblioteca Municipal

O Cinema

3

A Figueira da Praça XV de Novembro é um dos maiores pontos turísticos da cidade de Florianópolis-SC
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O Museu
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Memorial do Game
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