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Resumo: Nos últimos anos tem aumentado o interesse em investigar formas de utilizar jogos digitais como 
recursos educativos e compreender os seus benefícios pois as possibilidades que as inovações 
tecnológicas oferecem sugerem a existência de mais-valia na sua inclusão na aprendizagem das crianças. 
Este trabalho insere-se no âmbito do projeto Manual Digital II, um recurso digital que tem como principais 
destinatários Educadores e Professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico, crianças e pais. Visando produzir 
conteúdos pedagógicos digitais, assentes em processos inovadores de conceção, produção e aplicação, 
surge numa atividade de investigação o interesse em estudar quais as conceções de jogo digital das 
crianças que utilizam o MDII. O processo experimental de criação de jogos gera, por si só, descobertas e, 
por consequência, construção de conhecimento no aluno. A construção de jogos digitais pelos próprios 
alunos traz, só por si, vários benefícios ao desenvolvimento do seu raciocínio lógico. 

Palavras-chave: jogos educativos multimédia, perceções das crianças, Manual Digital 

 

Abstract: In recent years there has been increasing interest in researching ways of using digital games as 
educational resources and understanding their benefits, since the possibilities offered by technological 
innovations suggest the existence of an added value in its inclusion in children's learning. This work is part 
of the project Manual Digital II (MDII), a digital resource primarily aimed to Early Childhood Educators, 
Primary Teachers, children and parents. Aiming to produce digital educational content, based on innovative 
processes of design, production and application, during a research activity the need arose for a study of the 

 experimental procedure of creating 
games generates by itself, discoveries and therefore knowledge construction by the children. The 
construction of digital games by children brings in itself a number of benefits to the development of logic 
thinking. 

Keywords: multimedia educational games, children perceptions, Manual Digital 

 

Introdução 

A crescente utilização de novas tecnologias pelas crianças no seu dia a dia, tem incentivado inúmeras 

investigações em relação à forma como os jogos digitais multimédia podem ser utilizados pelos professores e 

alunos em contextos formais de sala de aula. 
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Nos últimos anos tem aumentado o interesse em investigar formas de utilizar jogos digitais como 

recursos educativos e compreender os seus benefícios. 

As possibilidades que as inovações tecnológicas oferecem em contexto educativo sugerem a existência 

de mais-valia na inclusão de jogos digitais na aprendizagem das crianças. Esta inclusão terá de partir de uma 

criteriosa seleção devido ao crescimento exponencial da oferta no mercado dos jogos digitais e de ser integrada 

em aprendizagens significativas e orientada para a construção do conhecimento, como preconizam as teorias 

construtivistas da aprendizagem. 

 

O projeto Manual Digital II (MDII)  conteúdos pedagógicos digitais para o 1.º 

Ciclo do Ensino Básico 

O MDII é um projeto financiado pelo Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN), com o contrato 

n.º 2010/013657, desenvolvido no âmbito do Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento 

Tecnológico (SI&DT). Desenvolve-se no contexto de um consórcio entre a empresa Lusoinfo Multimédia e o 

Instituto de Educação da Universidade do Minho. 

Tem como principais destinatários Educadores e Professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico, crianças e 

pais. O projeto MDII visa produzir conteúdos pedagógicos digitais, assentes em processos inovadores de 

conceção, produção e aplicação. 

 

Este projeto tem como principais objetivos: 

1. Conceber e produzir conteúdos pedagógicos digitais para o Ensino Básico; 

2. Sugerir estratégias de utilização desses conteúdos tendo em vista a aprendizagem ativa e 

participativa por parte das crianças; 

3. Criar e dinamizar uma plataforma online para acompanhamento do projeto que permita a 

gradual construção de uma comunidade de aprendizagem; 

4. Formar professores para a utilização destes recursos em ambiente letivo; 

5. Acompanhar a utilização do MDII em contexto formal de aprendizagem; 

6. Avaliar os resultados do uso do MDII através de estudos com diferentes desenhos 

metodológicos; 
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7. Divulgar o projeto em Portugal e no estrangeiro através da participação em congressos e 

publicações diversas. 

 

As crianças e os jogos digitais 

A utilização de jogos digitais na educação tem sido alvo de diversas pesquisas, tendo em conta o 

crescente interesse pela comunidade educativa à sua aplicação e eficácia, tentando-se perceber porque é tão 

atrativa a sua utilização e quais os verdadeiros impactos na aprendizagem (Kirriemuir; Mcfarlane, 2004). 

Segundo Gros (2003), para que os jogos digitais possam ser usados com finalidades educativas, 

necessitam ter objetivos de aprendizagem bem definidos, explorando conteúdos curriculares ou promovendo o 

desenvolvimento de estratégias, habilidades e capacidades cognitivas dos alunos. 

Balasubramanian e Wilson (2006), com base em estudos realizados por Glazier (1973), Prensky (2001) 

e Rasmusen (2001), apontam alguns componentes que consideram essenciais nos jogos digitais: papel do 

jogador; regras, metas e objetivos do jogo; quebra-cabeças, problemas ou desafios; histórias/narrativas; 

interações do jogador; estratégias de jogo; feedback e resultados. No entanto, para que a componente 

educativa esteja presente nos jogos digitais, estes devem atender a necessidades mais específicas da 

aprendizagem. 

bjetivos pedagógicos e a sua 

utilização deve estar inserida num contexto e numa situação de ensino baseados numa metodologia que 

oriente o processo, através da interação, da motivação e da descoberta, facilitando a aprendizagem de um 

 

Não estando estas necessidades restringidas apenas aos conteúdos curriculares, de que forma pode o 

conhecimento das conceções dos alunos sobre os jogos digitais ajudar na construção de jogos digitais 

educativos eficazes?  

O processo experimental de criação de jogos gera, por si só, descobertas e, por consequência, 

construção de conhecimento no aluno. Piaget considerava que um indivíduo poderia adquirir conhecimentos 

interagindo com objetos do mundo real. Papert considerou que as crianças adquiriam conhecimento quando 

interagiam com computadores através de uma linguagem de programação. 

Quando um aluno tem de construir um jogo, terá necessariamente de colocar em prática o seu 

raciocínio lógico-dedutivo, passando por várias fases ao longo dessa construção: 

 Descrição: o aluno antecipa o jogo que pretende criar, projeta e organiza as ideias que possui;
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 Execução: o aluno simula o jogo que projetou e deseja ver os resultados; 

 Reflexão: o aluno compara os resultados obtidos com os que pretendia inicialmente ao projetar 

o jogo, verificando se funciona corretamente e se é adequado (se é muito fácil ou difícil, etc.);

 Depuração: o aluno procura soluções alternativas para corrigir erros ou melhorar o jogo 

projetado. 

Como estas fases se podem repetir ao longo da conceção de um jogo, até que o aluno fique satisfeito 

com o resultado final do seu projeto, beneficia de desenvolvimentos intelectuais e de capacidades cognitivas, 

como por exemplo: 

 Decomposição de problemas: ao tentar construir um jogo, o aluno necessita decompor os 

problemas que encontra em problemas menores e fazendo a interligação das soluções de 

forma a obter a solução total; 

 Metacognição: refletindo sobre o próprio pensamento, o aluno torna-se capaz de se melhorar 

como aprendiz e solucionador de problemas; 

 Construção de representações pessoais para aprendizagens: ao longo do processo de 

construção do jogo, o aluno parte das suas próprias representações, criando livremente o jogo 

da forma que lhe é mais agradável e natural, integrando as suas próprias experiências. 

 

Procedimento metodológico 

No âmbito do projeto MDII, e de modo a avaliar o interesse educativo deste recurso digital, foram 

realizados inquéritos por questionário e estudos de caso em contexto formal e informal. Um desses estudos de 

caso realizado em contexto formal decorreu ao longo do ano letivo 2011/2012, durante os meses de abril, 

maio e junho de 2012, num estabelecimento de ensino do distrito do Porto. Este estudo foi aprovado pela 

Direção do respetivo Agrupamento de Escolas em abril de 2012, a quem foi exposta a natureza do estudo e 

uma breve descrição do trabalho que iria ser desenvolvido, dos objetivos e das entidades envolvidas. 

Foi ao longo deste estudo de caso que surgiu o interesse em aprofundar as conceções dos alunos sobre 

jogos digitais. Ao longo das sessões de observação planeadas neste estudo, os alunos mostraram estar à 

vontade na exploração individual e em grupo dos jogos do MDII, pois a professora já tinha por hábito usar o 

MDII pontualmente na sua sala de aula. Como os próprios alunos iam fazendo algumas sugestões ao longo das 

aulas em que exploravam os jogos, surgiu em conversa com a professora o interesse em conhecer melhor as 

ideias destas crianças sobre o que gostariam de ver em jogos no MDII. Assim, na penúltima sessão de 
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observação, a professora pediu que cada um dos alunos fosse para casa pensar em jogos que gostariam de 

ver desenvolvidos e que cada um apresentaria a sua ideia de jogo a todos na aula seguinte (última sessão de 

observação).  

 

A questão de investigação orientadora deste estudo foi: que conceções de jogo têm as crianças que 

utilizam o Manual Digital II? 

 

Participantes 

Este trabalho envolveu uma turma do 4.º ano de escolaridade, sendo que a professora já a 

acompanhava desde o 1.º ano. A turma era constituída por vinte e quatro alunos, dos quais dezasseis meninas 

e oito meninos, com idades compreendidas entre os nove e os dez anos. 

 

Recolha de dados 

Na penúltima sessão de observação do estudo de caso referido, foi pedido a cada um dos alunos que, 

em casa, escolhesse uma área curricular (Língua Portuguesa, Estudo do Meio ou Matemática), concebesse e 

representasse numa folha A4 um jogo e o apresentasse na última sessão. Esta representação teria de ser o 

mais completa possível, incluindo as regras do jogo e objetivos. De referir que todos os alunos realizaram a 

tarefa pedida e partilharam-na com os colegas e professores com muito agrado 

 

Análise de dados 

Com base nos jogos desenhados pelos alunos, foram definidas as seguintes categorias que suportam a 

nossa interpretação dos dados: 

 

Tabela 1 Categorização 

Categorias Sub-categorias 

Área curricular do jogo proposto - Língua portuguesa 

 - Estudo do meio 

 - Matemática 
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Categorias Sub-categorias 

Elemento introduzido no jogo - Countdown/tempo-limite de jogo 

 - Penalização/bónus de pontuação 

 - Diferentes níveis de dificuldade 

 - Conceito de vidas 

 - Feedback de respostas certas/erradas 

 - Recompensa/surpresa final 

 - Personagem 

 - Identificação elementos para jogar (teclado, rato) 

N.º de jogadores - Single player 

 - Multi player 

Tipo de jogo - Acção 

 - Aventura 

 - Lógica/raciocínio 

 - Estratégia 

 - Memória 

 - Pergunta-resposta 

 

Análise e discussão de resultados 

Área curricular escolhida pelos alunos 

Num total de 12 jogos propostos pela turma, oito referiam-se à área curricular de Matemática; três à 

área curricular de Língua Portuguesa e um à área curricular de Estudo do Meio. 

Na área curricular preferencialmente escolhida pelos alunos para a conceção destes jogos, a 

Matemática,  os jogos abordam temáticas distintas: fazer contas simples de somar, subtrair, multiplicar e 

dividir; jogos de sólidos geométricos; ordenação de números; questões-problema do quotidiano. 

Foi curioso verificar que os alunos tenham associado os jogos à Matemática. Será porque consideram 

que os meios digitais os ajudam a aprender ou a praticar Matemática? Ou porque usam com mais frequência 
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recursos digitais para a Língua Portuguesa e Estudo do Meio? Ou, a nossa melhor interpretação, porque 

gostam de Matemática? 

 

Elementos introduzidos em cada jogo 

Personagens 

São vários os elementos que os alunos adicionaram aos jogos que construíram concetualmente. 

Quase todos os guiões de jogos apresentados possuem uma ou mais personagens de apoio ao jogo. 

Estas têm, na maior parte dos casos, apenas uma função de apresentação das instruções do jogo (Figura 1).

 

 

Figura 1 

 

Noutros casos, estas personagens estão presentes também ao nível da jogabilidade (Figura 2 e 3).

 

 

Figura 2 "O Hulk é um cão muito trapalhão que a brincar deixou a sua bola fugir para o mar." 
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Figura 3 Jogo de Matemática   

 

Em qualquer um destes casos, a construção de uma personagem imaginária estimula a imaginação e a 

criatividade da criança e inspira-se, a nosso ver, numa estratégia comum nos jogos educativos digitais para 

crianças. 

 

Diferentes níveis de dificuldade 

Os alunos também adicionaram em vários jogos diferentes níveis de dificuldade. Este elemento 

apresentou, no entanto, algumas variações. 

No caso do jogo da Figura 4, este elemento é apresentado como uma evolução dentro do jogo. Ou seja, 

 

 

Figura 4 "A cada paço que deres vai aparecer uma conta. No final a conta será muito difícil."

 

No jogo representado na Figura 5, este conceito de acréscimo de dificuldade também está presente, 

embora através de níveis ao longo do jogo. Neste caso, a dificuldade acrescida não se encontraria no tipo de 

questões e sim no tempo-limite para o fim do jogo, que iria diminuindo ao longo dos níveis (1.º Nível: 60''; 2.º 

Nível: 30''; 3.º Nível: 25''). 
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Figura 5 Tempo-limite do jogo para os níveis 2 (30'') e 3 (25''),  
usado para aumentar o grau de dificuldade deste jogo 

 

No jogo representado pela Figura 6, o nível de dificuldade reside na rapidez necessária para movimentar 

a personagem ao longo do jogo, mantendo-se o tempo-limite para o fazer. 

 

 
Figura 6 Os 3 níveis (Fácil, Médio e Difícil);  

sempre o mesmo tempo-limite de jogo (2:00) 

 

Já na conceção do jogo representado pela Figura 7 na área da Matemática, os níveis de dificuldade são 

impostos pelo tipo de questões que o jogo coloca. No Nível Fácil, o aluno sugere questões de adição, subtração 

e identificação de sólidos. No Nível Difícil, o aluno sugere questões de multiplicação, divisão e problemas. Pelo 

desenho elaborado, também se depreende que, no trajeto pelo Nível Difícil da personagem ao longo do jogo, 

esta encontrará mais perguntas do que se fosse pelo trajeto do lado do Nível Fácil. 

 

 
Figura 7 O aluno aumenta a dificuldade do jogo, aumento o grau de complexidade das perguntas 

 

De novo a interpretação destes elementos pode ser relacionada com o que as crianças costumam 

encontrar nos jogos educativos digitais revelando, claramente, que o grau de dificuldade progressiva funciona 
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Countdown - tempo-limite do jogo 

O elemento do tempo-limite de jogo foi um elemento muitas vezes referido também nos conceitos das 

crianças. Em alguns casos, foi usado como aumento do nível de dificuldade do jogo em si: em níveis mais 

avançados, o jogador teria menos tempo para cumprir as tarefas com sucesso, como exemplificado na Figura 

5. 

Noutros casos, o tempo-limite de jogo era constante e não foi tido em conta no aumento do grau de 

dificuldade do jogo (Figura 8). 

 

 
Figura 8 Jogo de estratégia em que o grau de dificuldade aumenta  

com a diminuição do n.º de Vidas e aumento de complexidade das questões apresentadas 

 

Figuras 9, 

10 e 11 

 
Figura 9 Representação do elemento Tempo-limite  

no jogo da Língua Portuguesa "Baralho de Palavras" 

 

 
Figura 10 Tempo-limite de jogo 

 

 
Figura 11 Aviso de Tempo-limite de jogo 

 

Também no caso do tempo se nota a influência de outros jogos, educativos ou ditos de lazer, que as 

crianças habitualmente usam e onde o fato

estratégico e muitas vezes a destrezas motoras também. 
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Conceito de vidas 

Também o conceito de vidas se revelou bastante presente nas conceções dos alunos sobre este tipo de 

jogos digitais. Na Fi

máximo de vidas no jogo. 

 

 
Figura 12 Diversas representações do n.º de Vidas em jogos 

 

Também este elemento, à semelhança do que já observámos no tempo-limite de jogo, é utilizado pelos 

alunos como forma de aumentar o nível de dificuldade do jogo. Na terceira imagem da Figura 12, o aluno 

explica nas instruções do jogo que o Nível Fácil oferece 3 vidas, mas alerta que o Nível Difícil apenas oferece 1 

vida ao jogador. 

 

 
Figura 13 Utilização do elemento "N.º de vidas" para aumentar o nível de dificuldade deste jogo 

 

Identificação de elementos necessários ao jogo (rato, teclado) 

Em vários jogos, os alunos recorreram a expressões 

Instruções de Jogo (Exemplo: Figura 14). 

 

 
Figura 14 "À tua direita vai haver uma alavanca puxas e as figuras vão rodar" 
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No caso do jogo representado pela Figura 15, a criança completa a Instrução do Jogo referindo-se a 

 

 

 
Figura 15 Instrução do jogo de Matemática que refere a utilização de teclas  

para movimentar a personagem no jogo 

 

No jogo representado anteriormente pela Figura 3, o aluno refere-

presumivelmente querendo referir-se ao botão do lado esquerdo do rato. Este nível de pormenorização revela 

que as crianças estão habituadas a ter instruções muito precisas, sem grande espaço para explorarem e 

descobrirem por si mesmas o funcionamento dos jogos. 

 

Penalização ou bónus de pontuação 

O jogo representado pela Figura 16 refere-se a uma penalização sempre que o jogador errar uma 

pergunta  terá de voltar ao início do jogo, sem mais tentativas. 

 

Figura 16 ás que responder,  
 

 

A estratégia referida neste caso, faz-nos pensar que, nos jogos, o feedback a fornecer ao aluno merece 

grande atenção por parte das equipas de conceção de jogos digitais. Errar e perder tudo não parece ser uma 

opção estimulante para o aluno. 

No jogo representado pela Figura 17, a recompensa em moedas por acertar tem o mesmo peso que a 

recompensa em moedas por errar, não forçando o jogador a voltar ao início do jogo. 
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Figura 17 "Em cada número vais ter de resolver um problema.  
Se acertares recebes 5 moedas, se não acertares perdes 5 moedas." 

 

Na Instrução do jogo representado pela Figura 18, o aluno refere a existência de pontuação que se pode 

acumular ou diminuir, dependendo da destreza do jogador pois este é um jogo de estratégia, sem perguntas. 

Este deve ser rápido e certeiro para chegar ao final do jogo com mais pontuação. 

 

Figura 18 "No mar há também espalhados biscoitos que não são obrigatórios  
apanhar mas são uma espécie de BÓNUS que dão pontos" 

 

Recompensa ou surpresa no final do jogo 

O conceito de Recompensa/Surpresa/Prémio como motivação adicional para terminar o jogo com 

sucesso e não apenas realizar o jogo pelo jogo em si, está presente em várias propostas recolhidas. 

Nas propostas de jogos mais explícitas no tipo de recompensa que promete, o aluno refere no final da 

 

 

 
Figura 19 Quando passares o jogo terás um belo lanche e uma bela sesta  Recompensa 
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Figura 20  

 

jogador, ainda que sendo uma recompensa por terminar o jogo com sucesso (Figura 21 e 22). 

 

 

Figura 21 "Se venceres vais ter uma surpresa!" 

 

 

Figura 22 "Ajuda o menino guloseimas a chegar ao seu cestinho 
 de chupas-chupas e rebuçados de mel. No final terás uma surpresa." 

As crianças transpõem para as suas propostas de jogo, as diversas estratégias que estão habituadas a 

encontrar nos jogos que utilizam. 

 

Dicas de ajuda ou pistas 

Figura 23. 
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Figura 23 Introdução do elemento Pista no jogo de Matemática: 
 "Pista: A base e as faces são todas triangulares." 

 

Feedback do jogo de respostas certas ou erradas 

O conceito de feedback dado ao aluno no final do jogo, em relação ao número de respostas certas e 

erradas, surge apenas num jogo de Matemática, representado na Figura 24. 

 

Figura 24 Feedback do jogo de Matemática em relação ao n.º de respostas certas e erradas 

 

Este facto leva a pensar que os alunos gostam de conhecer o seu desempenho no final do jogo, 

funcionalidade que raros jogos educativos disponibilizam. 

 

Em relação ao número de jogadores de cada jogo 

Dos 12 jogos digitais propostos, apenas três mencionaram ser direcionados para mais do que um 

jogador: 

 dois jogos de Matemática  opcionalmente até 4 jogadores (Figura 25 e 26); 

 

 
Figura 25 Máximo opcional de até 4 jogadores 

 

Figura 26 Máximo opcional de até 4 jogadores 
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 um jogo de Estudo do Meio  para 2 jogadores (Figura 27). 

 

 

Figura 27 Máximo opcional de até 2 jogadores 

 

O facto de as crianças terem concebido jogos individuais decorre, a nosso ver, da experiência da sua 

utilização. Com efeito, e principalmente em contexto formal de aprendizagem, ainda não se valoriza muito o 

uso colaborativo de jogos educativos perdendo-se, assim, a grande mais-valia da partilha, da colaboração e da 

co-construção do saber. 

 

Em relação ao tipo de jogo escolhido pelos alunos 

Da análise do tipo de jogo digital que os alunos mais desenharam, evidencia-se o jogo do tipo pergunta-

resposta, no qual o jogador tem de responder acertadamente às questões que lhe vão surgindo e só assim 

consegue avançar com sucesso até ao final do jogo. 

Em alguns casos de jogos da área curricular de Matemática, os alunos descrevem penalizações ao nível 

do jogo no caso de o jogador errar as respostas que vai introduzindo (Figura 16 e 17). 

Das propostas de jogos analisadas, apenas duas se referem a um tipo de jogo de estratégia que não 

envolve perguntas-respostas (Figura 6 e 27). Estes resultados refletem, de acordo com a nossa interpretação, 

que na escola não serão frequentes os jogos de estratégia, o que seria importante já que contribuem para o 

desenvolvimento do pensamento estratégico das crianças, capacidade cada vez mais necessária hoje em dia.

 

Conclusões e sugestões para investigações futuras 

Mesmo quando os jogos digitais não possuem conteúdos curriculares, sendo de caráter lúdico, por si só 

já permitem desenvolver um leque variado de competências. 

Dependendo do tipo de jogo digital lúdico a que nos referimos, são vários os jogos que exigem ao 
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jogador que mobilize as seguintes competências: planear ações/tarefas antecipadamente; selecionar e/ou 

recolher dados segundo algum critério estabelecido pelo jogo; organizar elementos do jogo de forma a atingir 

algum objetivo definido; relacionar e interpretar dados e informações representados de diferentes formatos; 

tomar decisões com rapidez, partindo de um conjunto limitado de dados; lidar com situações problema e com 

a frustração decorrente de nem sempre se poder ganhar. 

De uma forma mais ou menos aprofundada e madura, todos os alunos elaboraram jogos em que 

exploraram a aplicação de regras de jogo. Esta análise mostra-nos que uns jogos apresentam estas instruções 

de forma mais clara do que outros. Depreende-se que estes alunos têm presente uma maior noção de que os 

jogos necessitam ter regras bem definidas desde o início para que o jogador possa delinear as suas estratégias 

de ação. É a partir destas estratégias que surgem as tomadas de decisão do jogador, as quais o impelem a 

analisar os erros cometidos lidando com perdas e ganhos, dando-lhe a oportunidade de repensar a forma como 

jogou, desenvolvendo assim a sua capacidade de raciocínio e habilidades funcionais (rapidez, destreza).

A construção de jogos digitais pelos próprios alunos traz, só por si, vários benefícios ao desenvolvimento 

do seu raciocínio lógico. Para que consiga elaborar um esquema de jogo como os que foram analisados neste 

estudo, o aluno terá de passar por diversas fases. Numa primeira fase, começa por pensar e escolher a 

temática do jogo, organizando as ideias e tomando algumas decisões. Após efetuar o desenho e a explicitação 

do jogo, o aluno tem de fazer uma reflexão sobre o resultado que obteve comparando-o ao que pretendia. O 

aluno poderá perceber se o jogo faz sentido, e se é mais fácil ou mais difícil do que deverá ser. Numa fase 

posterior, o aluno terá de pensar em formas de melhorar o jogo. Este processo deverá repetir-se até que o 

aluno fique satisfeito com o jogo no qual pensou. Neste estudo, alguns alunos entregaram dois jogos por 

acharem que um não seria suficientemente claro, tendo pensado num outro jogo diferente. Ao longo deste 

processo, o aluno aprende também que para que a vitória no seu jogo seja alcançada, ou haja uma passagem 

para fase mais avançada, é necessário que estas regras de utilização sejam lidas, interpretadas, 

compreendidas e seguidas. 

Quando um aluno projeta um jogo digital, estará também a prever a motivação para que o jogador 

retorne ao jogo mais vezes. Desta forma, terá de repensar se o jogo que construiu é demasiado fácil e será 

descartado facilmente ou demasiado difícil e, por conseguinte, desmotivador. Daí que se observam nestas 

propostas de jogos alguns componentes mais lúdicos e recompensas/prémios por terminar o jogo com 

sucesso. 

Partindo da análise dos dados recolhidos, os fatores que foram mais utilizados pelos alunos quando 

pretendiam criar jogos com diferentes níveis de dificuldade foram os seguintes: tempo-limite de jogo; número 

de Vidas do jogador; tipo de perguntas/problemas colocados ao jogador. 
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Alguns alunos revelaram ter preferência por jogos  nas suas representações de jogos. 

Relativamente à tipologia de jogos criados, não houve desenvolvimento de jogos de ação, aventura, memória.

Sabendo-se que o ato de ensinar é um fator de promoção de aprendizagem em quem o pratica, 

verificámos que esta atividade que envolveu os alunos na construção de jogos digitais educativos, revelou ser 

uma experiência muito rica de desenvolvimento e motivação própria.  
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