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Mais do que apenas um jogo 

Embora aprendizagem baseada em jogos (Game Based 
Learning) não seja realmente um novo conceito - as 
crianças sempre aprenderam através de jogos - o que  é 
novo é o enorme crescimento da popularidade do GBL 
e o uso de ferramentas de aprendizagem digital no con-

texto da educação e formação. 

O que é o GBL? 

“Aprendizagem baseada em jogos” , ou “Game Based 
Learning” através de Jogos Educativos também conhe-
cidos por “Serious Games” refere-se a aplicações ou 
jogos digitais desenvolvidos com intiutos pedagógicos. 
Os “serious games” estimulam e incentivam os alunos a 
se envolverem ativamente no processo de aprendiza-
gem usando os mesmos princípios encontrados em to-
dos os outros tipos de jogos: a gamifcação. 

Os produtos de aprendizagem baseados em jogos são 
cada vez mais utilizados no ensino e formação profis-
sionais e utilizados em conjunto com outros métodos 
de aprendizagem mais tradicionais. O GBL usa uma va-
riedade de produtos de aprendizagem digital, como 
cursos de e-learning, conteúdo de áudio e vídeo on-
line, jogos sociais e jogos móveis para fornecer conteú-
dos de aprendizagem, conceitos e trazer assuntos cen-
trais a discussão. 

Já existem sinais de um aumento significativo na capta-
ção de e-Learning e “jogos sérios” em todas as áreas 
curriculares, tanto no ensino de jovens como de adul-
tos. Com o esperado crescimento da aprendizagem ba-
seada em jogos, a par do crescimento de telefones inte-
ligentes e dispositivos móveis; professores, formadores 
e tutores de aprendizagem necessitam de entender 
como maximizar o valor da formação digital e ferra-
mentas de educação. 

Saiba mais 

Disclaimer: This project has been funded with support from the European Commission. This document reflects the views 
only of the author and the Commission cannot be held responsible for any use which might be made of the information 
contained herein.  

http://coopinproject.eu/
https://www.exponentialtraining.com/more-than-just-a-game/


O poder da inovação social 

A inovação social é um dos temas mais quentes de hoje para as empresas, governos e empresas sociais, in-

stituições de caridade e pessoas de todas as esferas sociais. A inovação social não é novidade: as pessoas 

sempre tentaram encontrar soluções inovadoras para as necessidades e problemas sociais urgentes, mas ag-

ora vários fatores têm trazido a inovação social para a agenda atual. 

Saiba mais 

 

Inovação Social –  

Desenvolvimento de um  

serious game 

O serious game COOP-IN, intitulado de Curiocity, está na 

sua fase de desenvolvimento  e promete  fornecer  uma 

experiência educativa inspiradora e divertida. O jogo COOP-

IN apresentará  conceitos,  e competências relacionadas  

com a  inovação social.   

Cidade de Inovação Social 

O jogo tem como cenário a cidade  de Curiocity composta 

por vários tipos de empresas, organizações e instituições,  

tais como  uma universidade, um centro juvenil, uma loja 

comunitária  e  até  um gabinete da Presidente da Câmara. 

Quando conectado ao jogo, os jogadores – ou melhor, 

aprendentes – recebem uma série de missões. Cada missão 

vai levá-los a percorrer a cidade visitando diferentes edifí-

cios e completando diferentes desafios e mini-jogos. Vão 

encontrar diversos problemas / situações em cada edifício, 

tal como o do Sr. Sam Sung do centro de incubação de ne-

gócios da Universidade. 

Saiba mais 

O que vem a seguir? 

Lançamento do jogo até setembro 2019 

— seja um dos primeiros a inscrever-se 

para jogar nosso novo jogo educativo 

• Toolkit de Inovação Social a ser 

publicado em Maio de 2019 

• Faça uma Autoavaliação de im-

pacto de Inovação Social em Maio 

de 2019 

• Mesas Redondas de Inovação so-

cial entre Maio e Julho de 2019  

• Conferência Final do Projeto Coop-

in em Setembro de 2019 

• Reunião Final do Projeto: Setembro 

de 2019 (UK) 

•  
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