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NEWSLETTER I 
O PROJETO 

Objetivo Geral 

Games2Guide visa aumentar a inclusão social e promover uma maior igualdade 

de oportunidades, proporcionando aos jovens de hoje e aos profissionais de 

orientação profissional um acesso fácil a jogos sérios e inovadores que promovam 

o pensamento futuro, o desenvolvimento de competências transversais e informação 

sobre empregos e o mercado de trabalho. Este objetivo será alcançado através da 

base de dados Games2Guide. 

Contexto 

A geração atual pode ser considerada nativa digitalmente, uma vez que cresceu a 

utilizar a tecnologia para fins sociais, educativos e de entretenimento. Como 

resultado, em vez de utilizarem métodos mais tradicionais de orientação profissional, 

estão cada vez mais a ser desenvolvidos recursos digitais interativos e jogos de 

carreira/educativos (ou sérios) que utilizam o conjunto de competências digitais que 

os jovens já possuem.  Ambos atuam no sentido de trazer orientação profissional para 

o século XXI, abraçando as tecnologias digitais, mas também aumentam o 

envolvimento, motivação, independência e autoconfiança dos jovens ao tomarem 

decisões sobre o seu futuro.  

A utilização de jogos digitais é a que apresenta mais benefícios na capacitação e 

promoção da inclusão social entre grupos em risco de exclusão social ou económica. 

Por conseguinte, ao fornecer uma base de dados de jogos sérios, que os utilizadores 

podem acrescentar e classificar, o projeto espera aumentar a igualdade de 
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oportunidades e, em última análise, aumentar as competências dos jovens de hoje, 

reforçando a mão-de-obra europeia. 

A integração de jogos sérios na educação é necessária para satisfazer as exigências 

da sociedade digitalizada atual e, com a grande maioria da população de todas as 

origens a ter acesso à Internet, a incorporação de jogos sérios na educação pode 

assegurar que são fornecidos a todos recursos adequados para a aprendizagem ao 

longo da vida - isto inclui os alunos com necessidades educativas especiais e os da 

educação formal e não formal.  

Objetivos 

Mais especificamente, o projeto tem como objetivos:  

  Destacar as necessidades de orientação profissional no campo da 

investigação e recursos em jogos sérios para a aprendizagem; 

 Aumentar a utilização e sensibilização para os jogos a sério; 

 Valorizar as boas práticas; 

 Identificar e incentivar a transferibilidade de jogos e estratégias educativas 

entre regiões e países; 

 Facilitar as interações entre utilizadores finais e designers & criadores de 

jogos a sério. 

PARCERIA 

A parceria do projeto (5 parceiros) envolve associações e instituições de educação e 

formação de 5 países:  

França: Onisep – National Information Office for Education and Professions 

Itália: UNIFI – Università degli Studi di Firenze 

Portugal: AEVA – Associação para a Educação e Valorização da Região de Aveiro 

Espanha: FASE – Formacion y Asessores en Seleccion y Empleo  

Reino Unido: Aspire-igen group; Ltd. 

 

REUNIÕES TRANSNACIONAIS 
 

1. Paris, França, 30 e 31 de outubro de 2018 

 Kick-off meeting 

 Apresentação dos parceiros e dos participantes da reunião.  

 Lembrete das intenções, objetivos, ações, resultados do projeto.  

Situação e interesses das questões abordadas em cada  

país. Partilha de recursos e o trabalho a ser explorado. 

 Apresentação dos recursos administrativos, financeiros, orçamentais e  

gestão jurídica do projeto. 

 Ajustamento das especificações e do calendário do projeto com base  

no processo de candidatura do projeto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intelectual Outputs 

O1: Desenvolvimento da plataforma 

de divulgação e intercâmbio para 

profissionais 

O2: Criação da base de dados de 

jogos e recursos de formação 

O3: Desenvolvimento do website 

para a divulgação de jogos para 

estudantes e jovens 

O4: Guia metodológico para grupos 

de utilizadores 

O5: Conclusão do manual de boas 

práticas para alvos profissionais 

O6: Realização de livro de 

recomendações para a conceção de 

jogos sérios inovadores acessíveis 

aos estudantes do ensino 

vocacional 
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 Escolha de uma metodologia e ferramentas para a colaboração e  

monitorização do projeto.  

 

2. Florença, Itália, 6 e 7 de maio de 2019 

 TPM #2 

 Atas da RT1 de 30 e 31 de outubro de 2018 e videoconferência  

 Relatório de 5 de abril de 2019 para validação por todos 

 Mesa redonda sobre o trabalho realizado até ao momento 

 Validação do logótipo 

 Definição do quadro conceptual 

 Revisão do orçamento  

 

 

 

 

 

 

 

 

JOGOS SÉRIOS SELECIONADOS 
 

Jogo Sério #1 (França):  

 Nome: L'avenir s’imagine! 
o Link: https://www.lavenirsimagine.com/  

 

Jogo Sério #2 (Itália) 

 Nome: GEM Guidance and Entrepreneurship – Mind-Sets through Games 

o Link: http://www.gemgame.eu  

 

Jogo Sério #3 (Espanha) 

 Nome: Playhost 
o Link: https://www.fase.net/playhost/  

 

Jogo Sério #4 (Portugal) 

 Nome: FUTURE TIME TRAVELLER 

o Link: http://future-time-traveller.eu/pt/future-time-traveller-3/  

 

Jogo Sério #5 (Reino Unido) 

 Nome: Strengths Tool 

o Link: https://www.myworldofwork.co.uk/what-are-my-strengths-0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estes jogos vão agora ser aplicados e 

testados em cada país ao grupo de 

estudantes selecionado em cada 

instituição de ensino/formação dentro 

da parceria, juntamente com 3 

questionários cujo objetivo é medir a 

evolução do grupo-alvo relativamente às 

suas questões sobre orientação 

profissional.  

Visite-nos em: http://www.games2guide.eu/  

 

 

 

 

Esta Newsletter foi redigida pela AEVA com a 

colaboração da parceria do projeto 
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