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sobreoprojeto

O principal objetivo do projeto é desenvolver um ambiente online gamificado, beneficiando da mecânica motivacional dos jogos, apoiando os
alunos a envolverem-se mais com a realização dos trabalhos de casa e consecutivamente a melhorar os seus resultados de aprendizagem. Um
dos objetivos do projeto é estabelecer uma mudança dos processos tradicionais de aprendizagem para o digital. O ambiente de trabalhos de casa
gamificado proposto permitirá a criação de experiências gamificadas, proporcionando uma ferramenta educativa versátil que impulsiona a sua
utilização em todas as escolas.

O projeto GameWork centra-se em três objetivos:

resultadosdoprojeto

Para garantir que o projeto GameWork é adaptado às necessidades
do grupo alvo, tanto os professores como os alunos estão envolvidos
desde as fases iniciais do projeto e terão um papel significativo na
definição dos requisitos, na avaliação e aprovação de todas as
versões do ambiente gamificado antes de as lançar.

Resultado do Projeto 1 (PR1): Análise de necessidades, seleção de
disciplinas, características do ambiente gamificado - O primeiro
resultado do projeto permitirá a investigação das opiniões e ideias
dos alunos sobre trabalhos de casa gamificados combinando-os com
a literatura atual. As disciplinas selecionadas para serem incluídos
na plataforma de gamificação baseia-se também no feedback das
escolas. A análise das necessidades do feedback do aluno permite
identificar as características e disciplinas que serão incluídos no
desenvolvimento criando um ambiente que se adapte melhor às
necessidades dos alunos.

Resultado do Projeto 2 (PR2): Desenvolvimento do ambiente Versão
Alfa, Beta e Final - O desenvolvimento iterativo do ambiente de
trabalhos de casa gamificado produzirá 3 versões do ambiente (alfa,
beta e final). O ambiente oferecerá uma abordagem gamificada em
que os alunos realizarão atividades relacionadas com os trabalhos de
casa e os ajudarão a estar mais bem preparados para os seus estudos
e exames.

Resultado do Projeto 3 (PR3): Implementação, feedback dos alunos
e comunicação - Os parceiros Gamework começam por convidar
alunos, professores e criadores de recursos (principalmente
professores) para o ambiente gamificado. O carácter inovador deste
ambiente será demonstrado aos educadores, estudantes e a todos os
tipos de interessados (provedores de educação, administração local),
tendo assim um efeito multiplicador.

Organização dos Trabalhos de Casa: os
alunos podem aceder ao ambiente
gamificado com os seus smartphones ou
tablets e ver a lista diária de atividades,
assinalando as atividades concluídas.

Envolvimento do Estudante: o projeto
GameWork envolve os alunos desde a fase
inicial de desenvolvimento, permitindo
estudar as suas perspetivas e opiniões
sobre trabalhos de casa gamificados.

Monitorização do Progresso: A evolução do
progresso do aluno será monitorizada,
evitando uma possível manipulação dos
resultados. Ao longo do processo, cada
aluno será informado sobre o seu
progresso.
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primeiroencontrodeparceirosemPatras

O primeiro encontro Gamework realizou-se nos dias 4 e 5 de maio de 2022, em Patras – Grécia. Todos os parceiros se reuniram no centro
cultural da Universidade de Patras, a instituição líder do projeto Gamework. Após uma breve apresentação de todos os participantes, a ideia
do projeto Gamework foi introduzida simultaneamente com as questões financeiras e administrativas, assim como o plano de qualidade do
projeto.

Na segunda parte, abordaram-se os Resultados do Projeto (PR), explicando-os detalhadamente. Depois, tivemos uma discussão sobre as
orientações do projeto, enfatizando a relevância da Análise de Necessidades (PR1) nos outros Resultados do Projeto (PRs). Depois de um dia
intensivo de trabalho, todos os parceiros se reuniram num jantar acolhedor para conversar e networking! O segundo dia começou com a
apresentação do plano de promoção do projeto e a avaliação de impacto.

Para terminar a jornada de trabalho, discutimos os próximos passos e o respetivo cronograma. Este encontro foi o primeiro passo oficial para
o desenvolvimento do projeto Gamework!

Contactos

Coordenadora do Projeto
Universidade de Patras, 26504 Rio
Greece
Prokopia Vlachogianni
prokopiavlachogianni@gmail.com

Email:
Website: game-work.eu
facebook.com/GamifiedTeam
instagram.com/gamework2022_24

Duração:
Fevereiro 2022 - Fevereiro 2024



Kaunas JuozasGrusasArtGymnasiuM[LITHUANIA]

Kaunas Juozas Grusas Art GymnasiuM [LITUÂNIA] Kaunas Juozas Grusas Art Gymnasium é uma instituição de
ensino com mais de 1200 alunos, com idades compreendidas entre os 7 e os 19 anos, e mais de 100 professores.
O ginásio está localizado na segunda maior cidade lituana, Kaunas. Foi fundada em 1988 e tem o nome de um
conhecido escritor, editor, dramaturgo lituano, Juozas Grušas.O ginásio implementa os programas de ensino
primário, básico e secundário, bem como o programa de educação não formal de Arte e Tecnologias.O objetivo do
plano estratégico escolar e do programa de trabalho anual para o ginásio é tornar-se membro da STE(A)Escola,
net participar ativamente em iniciativas STE(A)M, reforçar a parceria e a cooperação internacional e desenvolver
a criatividade.

grusas.kaunas.lm.lt

AGRUPAMENTODE ESCOLASDE FREIXO [PORTUGAL]

O Agrupamento de Escolas freixo é uma escola pública de ensino básico, com quase 600 alunos e 65 professores.
Em Freixo, assumimos a referência líder na área da educação, desporto, cultura e experiências tecnológicas. A
nossa capacidade de criar e implementar projetos resultou em realizações e parcerias que nos permitiram
melhorar recursos e experiências educativas para os nossos alunos. Os nossos parceiros são uma parte
fundamental do processo, para criar oportunidades únicas de aprendizagem, de melhoria e evolução, para uma
escola aberta e atenta ao mundo. O nosso lema é Antecipamos o Futuro!

aefreixo.pt

parceiros

UniversidadedePatras [GRécia]
A Universidade de Patras é uma instituição académica pública localizada na Grécia Patras, fundada em 1964. A
Universidade está situada em Patras, Agrinion, Messolonghi, Aigio, Pirgos e Amaliada. O campus principal está
localizado a 7 km a nordeste da cidade de Patras, no subúrbio de Rion, cobrindo uma vasta área de 4,5 km². O
campus situa-se no sopé do Monte Panachaico com vista sobre o Golfo Coríntio e para as montanhas da Grécia
Central através do mar. A Universidade de Patras é a terceira maior Universidade da Grécia em termos de número
de estudantes, docentes, pessoal administrativo, número de departamentos e diplomas atribuídos.

upatras.gr/en/

Arsakeio Lyceum[GREECE]

O Arsakeio Lyceum de Patras pertence à organização educacional mais histórica da Grécia, a Philekpedeftiki
Eteria e é uma organização sem fins lucrativos. As Escolas Arsakeia existem em vários locais da Grécia e são
frequentadas por cerca de 7000 alunos. Arsakeio Patras foi fundado em 1892 e desde então tem sido um provedor
de educação e cultura em Patras e a região mais ampla, a Grécia Ocidental. É uma escola de educação geral e
participa em atividades com conteúdo cultural e tecnológico.

arsakeio.gr/gr/patra/patra-high-school

UniversidadedaMaia – ISMAI [PORTUGAL]

A ISMAI foi reconhecida como uma instituição de ensino superior (HEI) em 2 de outubro de 1991. Desde então, o
ISMAI tem expandido a sua oferta educativa nas áreas das Ciências Sociais e Comportamentais, Ciências
empresariais, Educação Física e Ciências do Desporto, Ciências da Comunicação e Tecnologias da Informação,
bem como as suas instalações físicas e é hoje o 2º maior HEI privado em Portugal. Atualmente, o ISMAI é uma
universidade portuguesa que procura desenvolver a investigação nas mais variadas disciplinas, com o objetivo de
produzir conhecimento científico de alta qualidade.

ismai.pt


