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O PROJETO
O principal objetivo do projeto é
desenvolver um ambiente online

gamificado, beneficiando da mecânica
motivacional dos jogos, apoiando 

 os/as alunos/as a se envolverem-se
mais na realização dos trabalhos de

casa e consecutivamente a melhorar os
seus resultados de aprendizagem. Um
dos objetivos do projeto estabelecer

uma mudança dos processos de
aprendizagem do tradicional  para o

digital. O ambiente de trabalho de casa
gamificado proposto permitirá a

criação de experiências gamificadas,
proporcionando uma ferramenta

educacional versátil e que incentivará o
seu uso em todas as escolas. REUNIÃO DE KICK-OFF DO

PROJETO

https://www.facebook.com/
GamifiedTeam

@gamework2022_24

A reunião de kick-off do projeto ocorreu nos
dias 4 e 5 de Maio de 2022, na Universidade
de Patras - Grécia. Os parceiros tiveram a

oportunidade de viajar e de trabalhar
presencialmente. Todos os parceiros

estiveram presentes e foram tomadas
decisões importantes, nomeadamente
sobre o plano do projeto para que este
fosse construtivo, eficiente e incluísse

informações detalhadas sobre os passos a
realizar durante a sua implementação.
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PARCEIROS

Resultado do Projeto 1
Como é que os/as estudantes gostariam de se

divertir com os seus trabalhos de casa?
des

ta
que

s

Disciplinas em que
os/as estudantes

gostariam de testar

Matemática

Biologia

Línguas
Maternas

Os alunos gregos e lituanos têm preferências
semelhantes em relação aos trabalhos de casa e

parecem ter percepções positivas quanto aos
mesmos, pois tendem a percebê-los como

oportunidades de aprendizagem. Por outro lado,
os alunos portugueses não têm uma percepção

tão positiva, congruente com a literatura que
afirma que os trabalhos de casa são stressantes

e aborrecidos.
Em relação à percepção das disciplinas com

trabalhos de casa mais interessantes,
matemática e as disciplinas relacionadas com as

ciências são as que os alunos (de todos os
países) escolhem com maior frequência. No

entanto, a matemática também parece ser uma
das disciplinas com trabalhos de casa mais

aborrecida/os.
De acordo com as respostas dos/as alunos/as

sobre outros mecanismos de jogo que gostam, e
considerando os que gostam de jogar, fica

evidente que preferem os de estratégia.

Principais descobertas

Mecanismos de jogo
mais desejados

Conquistas/Missões/
Objetivos

Pontos




