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Introdução 
O projeto JSPO (JeuxSérieuxet Pratiques d'Orientation) visa apoiar uma utilização eficaz dos jogos 

sérios, incentivando o uso de dispositivos eficientes com base no jogo, junto dos indivíduos que 

correm o risco de exclusão social e económica. O projeto JSPO centra-se nas possibilidades de 

utilização de jogos sérios na prática de orientação profissional. 

Este E-book foi compilado com o objetivo de proporcionar uma visão do estado atual dos jogos 

sérios entre os profissionais que trabalham com jovens em risco de exclusão social ou económica. 

Embora não haja um público alvo específico, o objetivo é fornecer uma fonte de inspiração, ou novas 

ideias para os interessados em jogos sérios. Ao reunir exemplos de toda a Europa, estamos a 

estimular o alcance de diferentes utilizações, métodos e estruturas de jogos sérios. Este e-book pode 

ser utilizado como guia tanto para aqueles que desenvolvem jogos sérios, como para aqueles que os 

utilizam em contextos educativos ou semelhantes. 

Uma vez que estas boas práticas se baseiam em respostas a questionários e em experiências e 

recomendações individuais, este E-book delineará as boas práticas que podem inspirá-lo e oferece-

lhe outras ideias para desenvolver as suas próprias práticas. 

Metodologia 
Os exemplos de boas práticas deste E-book foram recolhidos através de entrevistas com 

profissionais da educação nos cinco países das organizações parceiras.  

Inicialmente, foi enviado um questionário a todos os contactos de todas as organizações parceiras. O 

questionário foi enviado a um grande número de diferentes orientadores profissionais, professores 

e outro pessoal capaz de envolver os jovens em jogos sérios. As perguntas centraram-se na 

utilização atual, experiência e perceção dos jogos sérios, e centraram-se no envolvimento dos jovens 

com os jogos sérios. Particularmente relevantes para a recolha das boas práticas, o questionário 

perguntou quais os diferentes métodos ou estratégias que os profissionais utilizavam para envolver 

os jovens, e de que forma estes influenciaram o valor das aulas ou sessões. Os questionários foram 

compilados em Formulários Google e enviados por correio eletrónico, por meios de comunicação 

social e outras plataformas de comunicação online ou digital.  

A partir das respostas aos questionários, cada organização parceira selecionou um pequeno número 

de inquiridos para novas entrevistas e recolheu informação através de um template para os casos de 

estudo. Os candidatos para as entrevistas de follow-up foram selecionados pela pertinência dos seus 

testemunhos no questionário. A seleção dos participantes nas entrevistas baseou-se no facto das 

suas respostas terem demonstrado uma utilização eficaz, bons resultados, e um apoio pedagógico 

ou psicológico significativo na preparação e implementação. As entrevistas de follow-up foram 

informais, realizadas por email ou por telefone, o que permitiu a cada organização completar os 

templates e construir exemplos de boas práticas. 

Os exemplos de boas práticas mostram o estatuto, utilização e perceção de jogos sérios entre alguns 

profissionais. Os casos aqui incluídos são exemplos baseados em experiências pessoais, em vez de 

práticas a nível nacional, que seguem os critérios. 
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Boas Práticas Europeias 

França 

Exemplo de Boas Práticas 1: Orientação profissional a alunos de todas as idades 

Nome (se existir um) e país de origem 

 

“L’avenirs’imagine!”  

Sessão de orientação em grupo por um 

orientador profissional / pessoal da ONISEP, 

FRANÇA 

Grupo alvo (por exemplo, NEETs, faixa 

etária, alunos a frequentar a escola, etc.) 

 

acessível a todos, sem restrições geográficas 

ou de idade. 

Descrição: Qual é a prática? Como é que se aplica? A que nível é implementada (local, 

regional, nacional, etc.)? Quando começou a utilizar esta prática? Áreas de inovação? 

 

A prática inclui a administração do "L'avenir's imagine!" que apresenta aos utilizadores as 

possibilidades de carreira, este jogo visa aumentar a consciência na escolha da carreira, 

ajudando os utilizadores a explorar a sua própria profissão. Através deste jogo, os 

participantes completam missões na Terra e num planeta imaginário enquanto assistem a 

vídeos de profissionais descrevendo os seus trabalhos, completando alguns questionários 

após cada vídeo.  

"L'avenir's imagine" está disponível apenas em francês, no seguinte link: 

https://www.lavenirsimagine.com. Devido ao número de pessoas e países que falam francês 

(como língua oficial ou co-oficial), bem como à ausência de restrições para participar neste 

jogo, este pode ser implementado dentro e fora de França.  

 

Metodologia:  Em que contexto é utilizado? Quais são os principais pontos fortes, desafios e 

possíveis limitações? Quais são os principais fatores de sucesso? Recursos e requisitos 

necessários para replicar este serviço/abordagem em outras organizações?   

 

Em sessões de grupo, é necessário utilizar computadores quer em casa quer na escola, numa 

sala de informática. Os jogadores devem preencher todas as informações necessárias que 

serão posteriormente utilizadas para o contactar no caso de ele/ela ter ganho o concurso de 

produção.  

Antes de levar os jogadores para a sala de aula de TI, o profissional de orientação verifica:  

que não há limitações na utilização da Internet, uma vez que este jogo utiliza vídeos ligados 

ao website do Onisep. 

Os jogadores devem ter capacete/fones, ou os computadores devem ter uma saída de som 

para que possam ouvir os vídeos e a explicação ao longo de todo o jogo. 

Uma vez verificado, todos os computadores devem estar no website "L'avenir's imagine!", e 

o orientador profissional começará com um brainstorming sobre carreiras e profissões. 

Durante o brainstorming, o Onisep incentiva o orientador profissional a discutir a igualdade 

de género e a tirar um momento para explicar que não há nenhuma profissão específica em 

função do género. 

Após este brainstorming, o orientador profissional explica que no final do jogo os jogadores 

https://www.lavenirsimagine.com/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/francophonie-et-langue-francaise/la-langue-francaise-en-chiffres/
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devem imaginar uma profissão daqui a 20 anos, com base na sua imaginação têm de 

escrever ou criar um vídeo explicando como esta profissão vai ser útil. Ao longo deste 

processo, o orientador profissional deve estar presente em caso de dificuldades (técnicas ou 

de compreensão). 

Quando o jogo terminar, o jogador é convidado a publicar umproduto (texto ou multimédia) 

para provar que adquiriu o conhecimento do que é um emprego, e que pensou num emprego 

futuro num mundo onde a igualdade de género é uma realidade. Este produto vai permitir-

lhes participar num concurso e ganhar prémios. 

A força desta prática é que o "L'avenir's imagine!" foi concebido para motivar o processo de 

raciocínio do jogador, ao mesmo tempo que os jogadores descobrem novas profissões e os 

profissionais de cada profissão explicam o que é trabalhar nessa área. Uma interface simples 

e muito clara permite ao jogador completar todas as missões.  Um ponto forte, que também 

pode ser uma limitação, é que todos os anos o tema do jogo muda, de forma a manter a 

motivação dos jogadores para o tema do ano seguinte, mas nenhuma das edições anteriores 

pode ser utilizada novamente, o que provavelmente torna difícil a sua implementação por 

um período de tempo mais longo do que um ano. 

 

Impacto: Feedback / testemunhos de alunos e pessoal. Quais são os principais resultados? 

Como é que a utilização do jogo sério tem impacto no processo de orientação profissional? 

Quantos indivíduos são abordados? Como é medida e assegurada a qualidade?   

 

Feedback de um dos colaboradors do Onisep sobre o "L'avenir's imagine!":  "este jogo 

permite uma abordagem independente através de uma pedagogia baseada no jogo em que 

o jogador voluntário se apropria desta abordagem de aprendizagem mesmo fora das sessões 

de orientação". 

O jogo em si foi concebido para discutir a igualdade de género, e profissões com base no 

género, que será reforçada no final do jogo, onde o jogador é convidado a criar uma 

profissão imaginária numa sociedade onde existe igualdade de género. 

A qualidade desta prática é assegurada pela colaboração entre o Onisep e os profissionais, 

que podiam ter assistido a anteriores sessões "L'avenir's imagine!". Mas ao mesmo tempo o 

jogo foi construído para ser fácil de usar e o Onisep distribuiu a "livretpedagogique" que 

explica, passo a passo, como conduzir uma sessão de jogo. 

 

Transferibilidade: Como pode esta prática ser transferida para outros contextos/outros 

países? Esta prática pode ser utilizada com diferentes jogos sérios / diferentes grupos-alvo? 

 

Como foi mencionado anteriormente o "L'avenir's imagine!" só está disponível em francês, 

mas devido à sua falta de restrições geográficas ou de idade para participar, todos se podem 

inscrever e completar as missões, este é um jogo inclusivo no qual participantes fora de 

França ganharam prémios, provando que os seus trabalhos/produtos (publicadas no final do 

jogo) são consideradas pelos membros do júri. 

Pode não ser fácil de implementar em países que não falam francês, mas a dinâmica de usar 

um jogo para introduzir profissões usando vídeos de profissionais a apresentar os seus 
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trabalhos pode ser uma fonte de inspiração para jogos no futuro, noutros países. 

 

Exemplo de Boas Práticas 2: Professor ou Orientador para alunos de todas as 

idades 

Nome (se existir um) e país de origem 

 

“L’avenirs’imagine!”  

Sessão de orientação em grupo por um 

professor do Ensino secundário / pessoal da 

ONISEP, FRANÇA 

Grupo alvo (por exemplo, NEETs, faixa 

etária, alunos a frequentar a escola, etc.) 

 

acessível a todos, sem restrições geográficas 

ou de idade. 

Descrição: Qual é a prática? Como é que seaplica? A que nível é implementada (local, 

regional, nacional, etc.)? Quando começou a utilizar esta prática? Áreas de inovação? 

 

A prática inclui a administração do "L'avenir's imagine!" que apresenta aos utilizadores as 

possibilidades de carreira, este jogo visa aumentar a consciência na escolha da carreira, 

ajudando os utilizadores a explorar a sua própria profissão. Através deste jogo, os 

participantes completam missões na Terra e num planeta imaginário enquanto assistem a 

vídeos de profissionais descrevendo os seus trabalhos, completando alguns questionários 

após cada vídeo.   

"L'avenir's imagine" está disponível apenas em francês, no seguinte link: 

https://www.lavenirsimagine.com. Devido ao número de pessoas e países que falam francês 

(como língua oficial ou co-oficial), bem como à ausência de restrições para participar neste 

https://www.lavenirsimagine.com/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/francophonie-et-langue-francaise/la-langue-francaise-en-chiffres/
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jogo, este pode ser implementado dentro e fora de França.   

Durante a pandemia Covid-19 o pessoal da ONISEP conseguiu implementar uma sessão à 

distância realizada por um diretor de turma provando que o "l'avenir's imagine!" era 

simultaneamente intuitivo para os alunos e para um professor que o utiliza pela primeira 

vez. 

Este apoio à distância pode ser utilizado como uma área de inovação para usar/introduzir 

jogos sérios onde as distâncias geográficas podem ser uma dificuldade a ter em conta. 

 

Metodologia:  Em que contexto é utilizado? Quais são os principais pontos fortes, desafios e 

possíveis limitações? Quais são os principais fatores de sucesso? Recursos e requisitos 

necessários para replicar este serviço/abordagem noutras organizações?   

 

1. Em sessões de grupo, é necessário utilizar computadores quer em casa quer na escola, por 

exemplo, numa sala de informática. Os jogadores devem preencher todas asinformações 

necessárias que serão posteriormente utilizadas para os contactar no caso de terem ganho o 

concurso com a apresentação do respetivo trabalho/produção.  

Antes de levar os jogadores para a sala de aula de TI, o professor deve verificar:  

que não há limitações na utilização da Internet, uma vez que este jogo utiliza vídeos ligados 

ao website do Onisep. 

2.  

Os alunos devem ter fones ou os computadores devem ter uma saída de som para que 

possam ouvir os vídeos e a explicação ao longo de todo o jogo. 

Uma vez verificado, todos os computadores devem estar ligados ao website "L'avenir's 

imagine!", e o professor/ profissional inicia a sessão com um brainstorming sobre carreiras e 

profissões. 

Durante o brainstorming, o Onisep incentiva os professores a discutir a igualdade de género 

e a tirar um momento para explicar que não há nenhuma profissão específica em função do 

género. 

 

Após este brainstorming, o professor explica que no final do jogo os jogadores devem 

imaginar uma profissão daqui a 20 anos; com base na sua imaginação, têm de escrever ou 

criar um vídeo explicando como esta profissão vai ser útil. Ao longo deste processo, o 

professor deve estar presente, em caso de dificuldades (técnicas ou de compreensão). 

 

Quando o jogo terminar, o jogador é convidado a publicar um trabalho/produção (texto ou 

multimédia) para provar que adquiriu o conhecimento do que é um emprego, e que pensou 

num emprego futuro num mundo onde a igualdade de género é uma realidade. Esta 

produção vai permitir-lhes participar no concurso e ganhar prémios. 

O ponto forte desta prática é que o "L'avenir's imagine!" foi concebido para motivar o 

processo de raciocínio do jogador, ao mesmo tempo que os jogadores descobrem novas 

profissões e os profissionais de cada profissão explicam o que é trabalhar nesse campo. Uma 

interface simples e muito clara permite ao jogador completar todas as missões.  Um outro 

ponto forte, que também pode ser uma limitação, é que todos os anos o tema do jogo muda, 
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de forma a manter a motivação dos jogadores para o tema do ano seguinte, mas nenhuma 

das edições anteriores pode ser utilizada novamente, o que provavelmente torna difícil a sua 

implementação por um período de tempo mais longo do que o ano letivo em que estão. 

 

Impacto: Feedback / testemunhos de alunos e pessoal. Quais são os principais resultados e 

resultados? Como é que a utilização do jogo sério tem impacto no processo de orientação 

profissional? Quantos indivíduos são abordados? Como é medida e assegurada a qualidade?    

 

Feedback de um dos colaboradors do Onisep sobre o "L'avenir's imagine!":  "este jogo 

permite uma abordagem independente através de uma pedagogia baseada no jogo em que 

o jogador voluntário se apropria desta abordagem de aprendizagem mesmo fora das sessões 

de orientação". 

O jogo em si foi concebido para discutir a igualdade de género, e profissões com base no 

género, que será reforçada no final do jogo, onde o jogador é convidado a criar uma 

profissão imaginária numa sociedade onde existe igualdade de género. 

A qualidade desta prática é assegurada pela colaboração entre o Onisep e o professor, 

embora o jogo tenha sido construído para ser de utilizado fácil, o Onisep distribuiu o 

"livretpedagogique" que explica passo a passo como conduzir uma sessão de jogo. 

 

Transferibilidade: Como pode esta prática ser transferida para outros contextos/outros 

países? Esta prática pode ser utilizada com diferentes jogos sérios / diferentes grupos-alvo? 

 

Como foi mencionado anteriormente o "L'avenir's imagine!" só está disponível em francês, 

mas devido à sua falta de restrições geográficas ou de idade para participar, todos se podem 

inscrever e completar as missões, este é um jogo inclusivo no qual participantes fora de 

França ganharam prémios, provando que as suas produções (publicadas no final do jogo) são 

consideradas pelos membros do júri. 

 

Pode não ser fácil de implementar em países que não falam francês, mas a dinâmica de usar 

um jogo para introduzir profissões usando vídeos de profissionais a apresentar os seus 

trabalhos pode ser uma fonte de inspiração para jogos no futuro, noutros países. 

 

Itália 

Exemplo de Boas Práticas 1: Professor/Tutor de Alunos do Ensino Secundário (14-

19 anos de idade), e Estudantes Universitários 

Nome (se existir um) e país de origem 

 

GEM (OEM) Orientação e desenvolvimento 

de uma Mindset empreendedora através do 

Jogo 

Administração online individual por um 

orientador profissional 

Itália 

Grupo alvo (por exemplo, NEETs, faixa Alunos do Ensino Secundário (14-19 anos de 
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etária, alunos a frequentar a escola, etc.) 

 

idade), e Estudantes Universitários  

Descrição: Qual é a prática? Como é que se aplica? A que nível é implementada (local, 

regional, nacional, etc.)? Quando começou a utilizar esta prática? Áreas de inovação? 

 

A prática inclui a gestão do GEM, um jogo sério online que introduz os utilizadores no mundo 

circundante, através da exploração de algumas profissões e das competências transversais 

de que todos estes profissionais necessitam para realizar o seu trabalho com sucesso.  

O objetivo do jogo é explorar o mundo do trabalho. O GEM guia os utilizadores numa viagem 

através de diferentes cenários de trabalho: em cada um deles, eles irão vestir a "roupa" de 

uma ocupação específica, lidando com diferentes situações em que terão de escolher o 

comportamento que consideram mais apropriado. Esta atividade permite, portanto, tanto 

iniciar a exploração do mundo exterior como estimular a auto-consciencialização. 

O GEM está disponível gratuitamente no seguinte link: http://www.gemgame.eu 

O GEM está disponível em três línguas: Italiano, Inglês, e Espanhol. A aplicação do GEM é 

implementada a nível regional e nacional, mas a sua disponibilidade em diferentes línguas 

pode contribuir para implementar esta prática também a nível internacional.   

Durante a pandemia da Covid-19, a possibilidade de administrar o GEM online permitiu aos 

profissionais chegar aos alunos, de forma virtual, continuando com o acompanhamento. 

As principais áreas de inovação são relativas à possibilidade de utilizar este jogo sério, que é 

muito simples e intuitivo, também na prática de orientação online, através do apoio 

facilitado pelo orientador profissional. 

 

Metodologia:  Em que contexto é utilizado? Quais são os principais pontos fortes, desafios e 

possíveis limitações? Quais são os principais fatores de sucesso? Recursos e requisitos 

necessários para replicar este serviço/abordagem em outras organizações?   

 

Nesta aplicação online na modalidade individual, o utilizador e o profissional marcam uma 

reunião online através de uma plataforma para reuniões online, como por exemplo o Google 

Meet. Apenas o computador, tablet ou computador portátil ligado à Internet são os suportes 

necessários para o utilizador. O acesso ao jogo é gratuito, sendo apenas necessário inserir o 

nome do utilizador, escola ou universidade e país.  

O utilizador terá de abrir um navegador de Internet e dirigir-se a http://www.gemgame.eu 

para aceder ao jogo GEM.  

O utilizador será então levado para a página inicial do GEM. 

O utilizador irá então para a página seguinte onde pode escolher um de 10 jogos para 

completar, cada jogo centra-se em diferentes profissões. O GEM inclui dez profissões à 

escolha: cientista, chef, cantor, guia turístico, arquiteto de edifícios, programador de 

software, fisioterapeuta, engenheiro, controlador de tráfego aéreo e designer de moda. O 

utilizador deve então escolher a profissão que deseja examinar, clicando num dos ícones.  

Após ter clicado num ícone, o utilizador passará por 10 cenários diferentes vividos por 

alguém nesse trabalho, e ao utilizador são dadas 3 respostas possíveis. O utilizador terá de 

pensar em como responder ao cenário, escolher a resposta adequada, e depois clicar na 

http://www.gemgame.eu/
http://www.gemgame.eu/
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seguinte.  

Uma vez completados os 10 cenários, o utilizador receberá um certificado. O certificado dá 

uma pontuação GEM em relação a sete competências diferentes; Trabalho de equipa, Tomar 

Iniciativa, Criatividade, Responsabilidade, Perseverança, Autoconfiança e Resolução de 

Problemas. 

Utilizadores e profissionais discutem em conjunto os resultados do jogo. É fundamental 

sublinhar ao utilizador que o GEM não é um teste, é um jogo que o utilizador joga para 

explorar competências e profissões de uma forma divertida e envolvente. Permitirá aos 

utilizadores melhorar a consciência das competências que os vão ajudar a preparar-se para o 

seu futuro, também para diferentes trabalhos. 

O principal ponto forte desta prática é que este jogo sério é muito simples e intuitivo com 

uma interface muito clara. Os utilizadores têm a possibilidade de jogar o jogo de forma 

autónoma também online e à distância. A potencial limitação pode estar ligada à 

importância de sublinhar claramente que o GEM não apresenta um perfil, mas sim uma 

"foto" do utilizador.  Um aspeto chave é, portanto, a interação com o profissional e o 

processo de facilitação. Os fatores-chave de sucesso são o imediatismo e a facilidade do jogo 

que, ao mesmo tempo, abre a possibilidade de reflexão para uma maior consciência dos 

utilizadores. 

Os recursos e requisitos necessários para expandir este serviço/abordagem a outras 

organizações são mínimos no que diz respeito ao apoio necessário aos utilizadores, que são 

apenas computador, tablet ou computador portátil ligado à Internet. No entanto, é muito 

importante formar adequadamente profissionais para o processo de facilitação no 

acompanhamento desta prática para a aplicação online na modalidade individual do jogo 

sério GEM. 

 

Impacto: Feedback / testemunhos de alunos e pessoal. Quais são os principais resultados e 

resultados? Como é que a utilização do jogo sério tem impacto no processo de orientação 

profissional? Quantos indivíduos são abordados? Como é medida e assegurada a qualidade?    

 

Os utilizadores que completam o GEM nesta modalidade individual online sublinham, em 

particular, o valor do jogo sério para a possibilidade de experimentar diferentes situações de 

trabalho que enfrentam dificuldades específicas. Além disso, o jogo permite aos utilizadores 

adquirirem mais consciência das suas capacidades para o futuro. Os profissionais 

sublinharam o carácter imediato dos jogos e a possibilidade de os utilizar como instrumento 

complementar nas intervenções de orientação. O jogo sério pode ter impacto no processo de 

orientação profissional, sendo um instrumento simples que permite, no entanto, uma 

reflexão profunda sobre as aptidões necessárias dos utilizadores para construir o seu futuro. 

Esta modalidade individual online pode chegar a muitos utilizadores, particularmente se as 

condições relacionadas com a pandemia da Covid-19 permanecerem no futuro e, em 

qualquer caso, pode proporcionar uma oportunidade para intervenções de orientação online. 

A eficácia do GEM foi estudada empiricamente no nosso projeto europeu Erasmus 

plusJeuxSerieuxet Pratiques d'Orientation (JPSO - Games2Guide) que incluiu um grupo de 

controle e a administração de instrumentos quantitativos e qualitativos em T1 (antes da 
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aplicação do jogo sério GEM) e em T2 (após a aplicação do jogo sério GEM). 

 

Transferibilidade: Como pode esta prática ser transferida para outros contextos/outros 

países? Esta prática pode ser utilizada com diferentes jogos sérios / diferentes grupos-alvo? 

 

Como sublinhado acima, o jogo sério GEM está disponível nas línguas italiana, inglesa e 

espanhola e pode ser facilmente traduzido e implementado também noutras línguas. Assim, 

esta prática pode ser transferida também para outros países. Esta prática pode também ser 

utilizada com diferentes jogos sérios, prestando atenção ao aspeto da formação de 

profissionais de orientação para a sensibilização dos utilizadores. A prática pode ser 

alargada também a diferentes grupos-alvo, como por exemplo alunos com idades 

compreendidas entre os 11 e os 13 anos e também a alvos específicos como os NEETs. 

 

Examplo de Boas Práticas 2:Professor/Tutor de Alunos do Ensino Secundário (14-

19 anos de idade) 

Nome (se existir um) e país de origem 

 

GEM (OEM) Orientação desenvolvimento 

de uma Mindset empreendedora através de 

jogos 

Administração online em grupo por um 

professor na sala de aula 

Itália 

Grupo alvo (por exemplo, NEETs, faixa 

etária, alunos a frequentar a escola, etc.) 

 

Alunos do Ensino Secundário (14-19 anos de 

idade) 

Descrição: Qual é a prática? Como é que seaplica? A que nível é implementada (local, 

regional, nacional, etc.)? Quando começou a utilizar esta prática? Áreas de inovação? 

 

A prática inclui a administração do GEM, um jogo sério online (http://www.gemgame.eu) 

que permite aos alunos explorar várias profissões e soft skills de uma forma divertida e 

envolvente. Permite aos alunos aumentarem a sua consciência das competências 

importantes para o seu futuro em relação ao trabalho em equipa, iniciativa, criatividade, 

resolução de problemas, responsabilidade, determinação. 

O GEM está disponível em três línguas: Italiano, Inglês, e Espanhol. A prática do GEM está 

implementada a nível regional e nacional, mas com a sua disponibilidade em diferentes 

línguas pode ser implementado também a nível internacional, também para esta 

modalidade de grupo. 

Com referência a uma boa prática de aplicação do GEM, através da administração num 

grupo online por um professor na sala de aula, este jogo sério foi administrado em algumas 

aulas de uma escola secundária Italiana no período imediatamente antes do início da 

pandemia da Covid-19. 

As áreas de inovações são relativas à possibilidade dos professores utilizarem este jogo sério, 

muito simples e intuitivo, para favorecer a auto-consciencialização dos seus alunos 

http://www.gemgame.eu/
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relativamente às competências que podem ser úteis no seu futuro. Este jogo sério é inovador 

também porque pode ser facilmente utilizado por professores devidamente formados com 

um grupo de alunos na suas aulas. 

 

Metodologia:  Em que contexto é utilizado? Quais são os principais pontos fortes, desafios e 

possíveis limitações? Quais são os principais fatores de sucesso? Recursos e requisitos 

necessários para replicar este serviço/abordagem em outras organizações?   

 

Para esta aplicação (administração online em grupo por um professor na sala de aula), os 

alunos utilizam os dispositivos na sala de informática da escola ou, na ausência desta 

possibilidade, podem também utilizar os seus telemóveis. 

Os alunos têm de abrir um navegador de Internet e ir para o site http://www.gemgame.eu 

para acederem ao jogo GEM. Os alunos podem aceder livremente ao jogo, apenas 

precisando de inserir o nome do utilizador, escola e país. Jogam escolhendo entre 10 cenários 

relacionados com 10 profissões. No final do jogo, obtêm os resultados, assinalados de forma 

agradável e visual, para cada uma das competências analisadas. 

Para apresentar o GEM aos alunos, os professores podem utilizar um vídeo específico, 

divertido e informativo, que apresenta as diferentes competências utilizadas no GEM e dá 

exemplos destas competências na vida real. O vídeo pode ser acedido através do link: 

www.gemgame.eu/skills. Os professores podem, também, apresentar o GEM aos alunos na 

sala de aula através de uma explicação concisa do jogo e dos seus objetivos. É importante 

que os professores expliquem aos alunos que não existe uma resposta certa ou errada, 

porque cada resposta representa uma escolha de utilizar diferentes competências. O GEM foi 

concebido para permitir aos alunos explorar diferentes opções na resolução de problemas 

reais. 

Os principais pontos fortes desta prática são relativos ao facto de que o GEM é de fácil 

utilização para os alunos e não é necessário que estes tenham conhecimentos informáticos 

complexos. O mesmo se aplica aos professores que podem ter disponível um instrumento de 

orientação nas escolas. A possível limitação é que os professores têm de estar conscientes de 

que, para administrarem este jogo sério, precisam de ser formados em relação à facilitação 

do processo de sensibilização junto dos seus alunos. Por um lado, os fatores-chave de 

sucesso desta prática é a possibilidade dos professores aplicarem facilmente este jogo sério 

nas suas aulas após uma formação específica, por outro lado, a utilidade do jogo para os 

alunos, depois de jogarem o GEM, que ganham uma maior consciência sobre as suas 

competências para o seu futuro. 

Os recursos e requisitos necessários para se poder replicar este serviço/abordagem noutras 

escolas são mínimos, no que diz respeito ao equipamento necessário que são apenas 

computador, tablet, computador portátil ou também telemóvel ligado à Internet.  No 

entanto, é fundamental que os professores recebam formação específica para aplicar e 

administrar este jogo. 

 

Impacto: Feedback / testemunhos de alunos e pessoal. Quais são os principais resultados e 

resultados? Como é que a utilização do jogo sério tem impacto no processo de orientação 

http://www.gemgame.eu/
http://www.gemgame.eu/skills
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profissional? Quantos indivíduos são abordados? Como é medida e assegurada a qualidade?    

Os alunos jogaram GEM de bom grado, achando-o divertido e intuitivo. Além disso, este jogo 

permite-lhes refletir sobre as suas capacidades para o seu futuro.  Os professores sublinham 

a importância de ter um jogo fácil e sério que atrai e envolve os alunos e, ao mesmo tempo, 

permite-lhes pensar e refletir sobre competências importantes para a construção do seu 

futuro percurso profissional. O jogo sério pode ter impacto no processo de orientação 

profissional sendo um instrumento simples que pode ser utilizado também com a facilitação 

dos professores nas suas aulas, aumentando a possibilidade de momentos de orientação 

também durante o tempo escolar. Esta modalidade de administração num grupo online, por 

um professor em sala de aula, permite alcançar um grande número de alunos nas escolas. O 

projeto europeu Erasmus plusJeuxSérieuxet Pratiques d'Orientation (JPSO - Games2Guide) 

que incluiu um grupo de controlo e a administração de instrumentos quantitativos e 

qualitativos em T1 (antes da aplicação do GEM de jogo sério) e em T2 (após a aplicação do 

GEM de jogo sério), contribuiu para o estudo da eficácia do GEM. 

 

Transferibilidade: Como pode esta prática ser transferida para outros contextos/outros 

países? Esta prática pode ser utilizada com diferentes jogos sérios / diferentes grupos-alvo? 

 

A forma de administração em grupo do GEM pode ser alargada ao contexto de orientação e 

pode ser conduzida por orientadores profissionais. Esta modalidade pode também ser 

estendida a outros países. O GEM está disponível em italiano, inglês e espanhol, mas este 

jogo sério pode ser traduzido também noutras línguas. A disseminação desta modalidade de 

administração em grupo do GEM pode aumentar a possibilidade dos alunos refletirem 

antecipadamente sobre as suas competências para o futuro e também aumentar a sua 

consciência sobre a importância das intervenções de orientação, aumentando assim o seu 

desejo de aceder a intervenções de orientação oferecidas por profissionais. 

Esta prática pode ser alargada também a outros grupos-alvo, como por exemplo alunos 

(faixa etária de 11 a 13 anos), estudantes universitários e também alvos específicos como os 

NEETs. 

 

Examplo de Boas práticas 3: Professor / Orientador de estudantes universitários 

Nome (se existir um) e país de origem 

 

GEM (OEM) Orientação e desenvolvimento 

de uma mindsetEmpreendedora através 

dos jogos 

Ligação online disponível para estudantes 

universitários 

Itália 

Grupo alvo (por exemplo, NEETs, faixa 

etária, alunos a frequentar a escola, etc.) 

 

EstudantesUniversitários 

Descrição: Qual é a prática? Como é que seaplica? A que nível é implementada (local, 

regional, nacional, etc.)? Quando começou a utilizar esta prática? Áreas de inovação? 
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Esta prática refere-se a uma experiência no mundo académico que implica a utilização do 

jogo sério GEM disponibilizado e divulgado aos estudantes. O nível implementado é o local. A 

prática foi realizada durante a pandemia da Covid-19.  As áreas de inovação estão 

relacionadas com a extensão da aplicação deste jogo sério ao grupo-alvo dos estudantes 

universitários, mas também com o facto de ser uma oportunidade para os estudantes de 

cursos como psicologia poderem jogar este jogo sério e poderem refletir sobre as suas 

capacidades para o futuro, por um lado, mas por outro lado também é uma possibilidade de 

experimentarem, como futuros possíveis profissionais de orientação, um instrumento 

inovador concreto a ser utilizado na sua prática futura. 

 

Metodologia:  Em que contexto é utilizado? Quais são os principais pontos fortes, desafios e 

possíveis limitações? Quais são os principais fatores de sucesso? Recursos e requisitos 

necessários para replicar este serviço/abordagem em outras organizações?   

 

O link (http://www.gemgame.eu) do jogo sério GEM foi colocado na plataforma online da 

Universidade para que os estudantes pudessem ter acesso ao mesmo. Os estudantes podem 

aceder livremente ao jogo, apenas precisando de inserir o nome do utilizador, escola ou 

universidade e país. Após a conclusão do jogo sério, os estudantes têm a possibilidade, se 

quiserem, de ter uma reunião de grupo online com um professor com formação no jogo, 

onde podem discutir e falar sobre o jogo sério. Os principais pontos fortes são relativos ao 

facto do jogo sério estar disponível gratuitamente para os estudantes e de poderem 

experimentá-lo para a construção do seu futuro percurso profissional ou como futuros 

profissionais. A principal limitação pode ser o facto de muitos estudantes não pedirem 

feedback, e não haver um controlo absoluto sobre a sua utilização. Os recursos e requisitos 

necessários para reproduzir este serviço são mínimos porque é suficiente colocar a o link do 

GEM em diferentes cursos online e pode ser facilmente alargado a outras universidades. 

 

Impacto: Feedback / testemunhos de alunos e pessoal. Quais são os principais resultados e 

resultados? Como é que a utilização do jogo sério tem impacto no processo de orientação 

profissional? Quantos indivíduos são abordados? Como é medida e assegurada a qualidade?    

 

Os estudantes universitários que acederam ao GEM consideram que o jogo é útil tanto para 

uma reflexão sobre as suas competências como para uma maior consciencialização na 

construção da sua própria carreira. 

Também os professores destacaram o valor destes jogos sérios como forma de reflexão dos 

estudantes sobre o seu futuro. 

A utilização deste jogo sério contribui para iniciar processos de orientação profissional. 

Esta prática permite chegar a muitos estudantes universitários porque a ligação está 

disponível na plataforma dos cursos que eles acedem diariamente para as suas aulas 

universitárias. O GEM foi objeto de estudo empírico com alunos do ensino secundário no 

nosso projeto europeu Erasmus plusJeuxSérieuxet Pratiques d'Orientation (JPSO - 

Games2Guide), incluindo um grupo de controlo e a administração de instrumentos 

http://www.gemgame.eu/
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quantitativos e qualitativos em T1 (antes da aplicação do jogo sério GEM) e em T2 (após a 

aplicação do jogo sério GEM). Relativamente a esta prática específica, pode ser 

implementado um sistema de controlo para a utilização eficaz do jogo por estudantes 

universitários. 

 

Transferibilidade: Como pode esta prática ser transferida para outros contextos/outros 

países? Esta prática pode ser utilizada com diferentes jogos sérios / diferentes grupos-alvo? 

 

Esta prática pode ser facilmente transferida a outras universidades porque o link do GEM 

pode ser colocado em plataformas online existentes para práticas didáticas.  Neste caso, 

esta prática também pode ser alargada a outros países. O GEM está disponível em italiano, 

inglês e espanhol, mas este jogo sério pode ser traduzido e implementado noutras línguas. 

Esta prática pode ser estendida a outros jogos sérios e também a outros grupos alvo, por 

exemplo colocando o link do GEM no website de diversas instituições. 

 

Portugal 

Exemplo de Boas Práticas 11: Professor / tutor para jovens entre os 14-20 anos em 

risco de exclusão social 

Nome (se existir um) e país de origem 

 

"InKluD - Playing to Develop Employability Skills", 

Portugal 

Grupo alvo (por exemplo, NEETs, faixa 

etária, alunos a frequentar a escola, 

etc.) 

 

Jovens entre os 14 e 20 anos, com baixos 

níveis de escolaridade e em situação ou em 

risco de exclusão social  

Descrição: Qual é a prática? Como é que se aplica? A que nível é implementada (local, 

regional, nacional, etc.)? Quando começou a utilizar esta prática? Áreas de inovação? 

 

O desenvolvimento deste jogo teve por base as necessidades apresentadas por um conjunto 

de técnicos sociais da Organização Não Governamental, Cáritas, da Ilha Terceira (CIT), que 

intervém com jovens com baixa escolaridade e em situação ou risco de exclusão social, 

devido a problemas com a justiça, consumos de substâncias psicoativas, dificuldades 

socioeconómicas, dificuldades de controlo parental, entre outras. Estes técnicos intervêm 

num conjunto de ações que se baseiam principalmente na promoção de competências 

pessoais e sociais, no acompanhamento psicossocial individualizado e em grupo, na tutoria 

escolar e na orientação e acompanhamento vocacional em locais reais de trabalho. Nesta 

lógica, foi solicitado o desenvolvimento de um recurso que pudesse apoiar estes técnicos, na 

promoção de competências para uma maior empregabilidade destes jovens (soft skills). A 

criação deste jogo foi precedida de uma exploração dos comportamentos e perceções que 

                                                           
1 Adatado de: 

https://repositorioaberto.uab.pt/bitstream/10400.2/9447/1/JOGOS_DIGITAIS_E_PROMO%C3%83%

E2%80%A1%C3%83%C6%92O_DE_SOFT_SKILLS_EM_JOVENS.pdf 

https://repositorioaberto.uab.pt/bitstream/10400.2/9447/1/JOGOS_DIGITAIS_E_PROMO%C3%83%E2%80%A1%C3%83%C6%92O_DE_SOFT_SKILLS_EM_JOVENS.pdf
https://repositorioaberto.uab.pt/bitstream/10400.2/9447/1/JOGOS_DIGITAIS_E_PROMO%C3%83%E2%80%A1%C3%83%C6%92O_DE_SOFT_SKILLS_EM_JOVENS.pdf
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estes técnicos e jovens têm sobre videojogos e sua utilização em contextos de intervenção 

educativa e social. Para tal, foram aplicadas duas versões adaptadas do inquérito Videojogos 

e Desenvolvimento de Competências (Lopes & Oliveira, 2012) a 17 técnicos e docentes da CIT 

e a 59 jovens intervencionados pela mesma instituição. Foram também realizadas duas 

sessões de entrevistas em gruposde discussão com os profissionais referidos. Procedeu-se 

também a uma análise das necessidades contextuais e específicas. Assim, realizaram-se 

observações naturalistas de sessões de orientação vocacional em sala de aula e um conjunto 

de reuniões com alguns dos técnicos que futuramente iriam aplicar o recurso. O problema 

geral detetado refere-se à necessidade de desenvolver um conjunto de competências 

pessoais e sociais. Os profissionais indicam que estes jovens demostram pouca flexibilidade, 

nomeadamente em contexto laboral quando realizam estágios. Apresentam problemas de 

assiduidade, pontualidade, dificuldade em compreender o ponto de vista do outro. Têm 

ainda tendência para considerar que os outros os exploram (nomeadamente os superiores 

hierárquicos), apresentam graves dificuldades em comunicar, em pedir ajuda, receber 

ordens, lidar com conflitos e têm pouca iniciativa. 

Considerou-se por isso, necessário criar um conjunto de competências que promovam uma 

comunicação mais assertiva, ajudem a lidar melhor com críticas, a planificar a curto e médio 

prazo, a negociar e a gerir emoções e desenvolver maior autocontrolo. Tendo em conta as 

limitações a nível dos sistemas informáticos dos contextos de aplicação (nomeadamente as 

salas das escolas), neste primeiro protótipo, não se utilizou nem som, nem vídeo. 

A narrativa e o game design inicial do jogo foi desenvolvido em dezembro de 2014, em 

parceria com dois dos técnicos que iriam posteriormente aplicar o jogo. A edição do jogo 

decorreu entre janeiro e fevereiro de 2015. Os cenários foram primeiro modelados em 3D 

utilizando a versão gratuita do software “SketchUpMake” e, convertidos em 2D. Algumas 

personagens foram recicladas de jogos de código aberto partilhados na página oficial do 

“eAdventure”, outros foram desenvolvidos de raiz utilizando para isso o software 

“CrazyTalkAnimator 3”. Para a edição gráfica das imagens já em 2D, utilizou-se a versão 2.6 

do software gratuito e de código aberto “GIMP”. Toda a edição final do jogo foi desenvolvida 

através da versão 1.5 RC4 do editor “eAdventure”, também gratuito e de código aberto. 

 

Metodologia:  Em que contexto é utilizado? Quais são os principais pontos fortes, desafios e 

possíveis limitações? Quais são os principais fatores de sucesso? Recursos e requisitos 

necessários para replicar este serviço/abordagem em outras organizações?   

 

O jogo InKluD foi criado para ser aplicado a jovens com idades compreendidas entre os 14 e 

os 21 anos. O objetivo era apoiar os profissionais na promoção de Competências Pessoais e 

Sociais para uma melhor inclusão dos jovens do grupo alvo.  

Descrição:  

O protagonista do jogo foi contratado para gerir uma sucursal de uma empresa imobiliária. 

Durante vários anos, essa sucursal foi dirigida pela mesma pessoa que saiu apenas por se ter 

reformado; o jogador terá de conseguir simultaneamente integrar-se e impor-se como 

gerente, satisfazer as necessidades dos clientes e atingir os objetivos da casa mãe. Tendo por 

base um conjunto de situações que podem ocorrer dentro da empresa (cada situação 
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corresponde a um nível) o jogador tem de realizar um conjunto de ações que o ajudem a ser 

promovido e que evitem que seja despedido. A versão inicial foi constituída por 5 níveis: Nível 

0 – Aprender a navegar no jogo; Nível 1 - Lidar com uma reclamação; Nível 2- Lidar com a 

situação de não ser aceite pelos seus subordinados; Nível 3- Pedir ajuda a um subordinado; 

Nível 4- Lidar com as críticas do seu superior hierárquico. Trata-se de uma aventura gráfica 

na 3ª pessoa, do tipo “point-and-click”, que promove o desenvolvimento de Role Plays de 

situações reais e baseia-se na escolha da melhor frase entre várias opções de resposta. Para 

além do Protagonista, surgem no jogo as seguintes personagens: a Secretária, a Cliente, o 

Amigo, a Vendedora e o Chefe. A narrativa decorre nos seguintes cenários: Gabinete do 

Protagonista, Gabinete dos vendedores; Gabinete do Chefe; Corredor; Sala de Atendimento; 

Bar e Exterior. 

 

Impacto: Feedback / testemunhos de alunos e pessoal. Quais são os principais resultados e 

resultados? Como é que a utilização do jogo sério tem impacto no processo de orientação 

profissional? Quantos indivíduos são abordados? Como é medida e assegurada a qualidade? 

 

Apesar da simplicidade deste protótipo, segundo a perspetiva dos profissionais e dos jovens 

que participaram nestas sessões, a jogabilidade (a experiência do jogador durante a sua 

interação com os sistemas do jogo) parece estar assegurada, já que a maioria considera que 

os objetivos do jogo são claros, as regras consistentes, o feedback adequado, as 

recompensas e punições suficientes e apropriadas. Já no que se refere aos desafios 

apresentados, apesar da maioria dos jovens considerarem que são bons (48%) ou muito bons 

(18%), um dos profissionais discorda afirmando que “as respostas corretas eram 

demasiadamente evidentes”, opinião partilhada por alguns dos jovens nas entrevistas em 

grupo de discussão. Apesar dos profissionais considerarem que o jogo proporciona 

entretenimento aos jogadores, um número considerável de jovens observou que o jogo exibe 

lacunas a nível da provocação de emoções e na capacidade de divertir. Segundo o que foi 

possível verificar nas entrevistas, para os jovens aquilo que mais os divertiu a jogar foram os 

diálogos apresentados no jogo, nomeadamente a possibilidade de poderem escolher 

algumas respostas, que apesar de erradas, eram humorísticas. Os profissionais 

apresentaram algumas dúvidas relativamente à capacidade da experiência de jogo, de 

jogador, para jogador, afirmando que o jogo deveria variar mais, em função das respostas 

dadas. Também apresentaram dúvidas relativamente à capacidade da pessoas jogar o jogo 

mais do que uma vez, tendo em consideração a evidência das respostas corretas. O facto de 

o jogo ser jogado de forma isolada, faz com que os profissionais considerem que este não 

permite a competição, nem a cooperação. 

 

Transferibilidade: Como pode esta prática ser transferida para outros contextos/outros 

países? Esta prática pode ser utilizada com diferentes jogos sérios / diferentes grupos-alvo? 

 

De uma forma geral os profissionais consideram o jogo “userfriendly”, fácil de usar e que 

pode ser utilizado em diferentes contextos e grupos sem necessidade de grandes 

alterações.Uma das mais-valias do uso de jogos na promoção de competências é a 
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capacidade de uso autónomo e a possibilidade de repetir ações até se conseguir atingir os 

objetivos. Neste âmbito, verifica-se que os profissionais consideram que o jogo permite esta 

autonomia de utilização e 32% dos jovens indicam que o jogo é bom e 16% dizem que é 

muito bom em permitir repetir ações até atingir os objetivos. Os profissionais consideram 

que foi possível incorporar no jogo uma situação de aprendizagem mais abrangente, a qual, 

segundo os jovens, possibilitou promover o debate de situações semelhantes às que 

ocorreram nos seus estágios e transferir as situações do jogo para a vida real. Os 

profissionais observam que a sessão em que se incorporou este jogo, promoveu uma maior 

motivação dos alunos, apesar de alguns considerarem que o protótipo não permite uma 

aquisição progressiva do conhecimento, não permite um processo de aprendizagem 

personalizado de acordo com o perfil dos alunos e “deveria ter desafios mais diversificados, 

consoante o público-alvo”. 

Todos os profissionais indicam que voltariam a utilizar este jogo noutros contextos de 

intervenção e, só um, evidencia que não voltaria a utilizar jogos digitais com objetivos 

interventivos noutro tipo de situação, esclarecendo “só se apoiada por um par pedagógico, 

dada a minha limitação com as tecnologias.” 

Para além de compreender de forma mais aprofundada a perceção dos jovens, 

relativamente ao jogo e sua implementação, as entrevistas em grupo de discussão serviram 

também para receber sugestões de novas situações/níveis que poderiam ser implementadas 

em futuras versões do jogo. Das várias sugestões, destacamos algumas que parecem ter 

alguma pertinência: “(…) a possibilidade de antes começar trabalhar numa empresa, 

procurar entre vários anúncios e ir a entrevistas de emprego (…)”; “(…) escolher a roupa que 

se leva para a entrevista (…)”; “(…) trabalhar situações semelhantes que podem ocorrer, mas 

fora do local de trabalho, em casa ou com os amigos (…); “(…) começar no jogo como 

empregado e não como chefe e ir evoluindo (…)”; (…) ter de decidir entre ir para o trabalho 

ou ir sair com os amigos (…)”. 

Tendo em conta as sugestões apresentadas pelos jovens, estamos a debater com os técnicos 

que aplicaram o jogo, a criação de novos níveis que possibilitem a promoção de outras 

competências para a empregabilidade. Após este refinamento do protótipo, pretendia-se 

validar esta nova versão durante o ano de 2017. 

 

Exemplo de Boas Práticas 22: Orientador para jovens delinquentes masculinos com 

idades compreendidas entre os 14-16 

Nome (se existir um) e país de origem 

 

“Xplore: Get Real!  

Portugal 

Grupo alvo (por exemplo, NEETs, faixa 

etária, alunos a frequentar a escola, etc.) 

 

jovens do sexo masculino que tenham entre 

14 e 16 anos de idade que já tenham 

cometido um delito 

Descrição: Qual é a prática? Como é que se aplica? A que nível é implementada (local, 

regional, nacional, etc.)? Quando começou a utilizar esta prática? Áreas de inovação? 

                                                           
2 Adaptado de: https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/124214/2/367228.pdf 

https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/124214/2/367228.pdf


 
 
 
 

19 
 

 Erasmus + 2018-1-FR01-KA201-048216  Erasmus + 2018-1-FR01-KA201-048216  

 

Opta-se pelos jovens do sexo masculino como destinatários preferenciais uma vez que, 

segundo um estudo realizado por Stege, Van Lankveld e Spronck (2011), estes conseguem 

adquirir melhor conhecimentos através de jogos do que pela leitura de textos. Admite-se, 

por isso, que o suporte digital e o formato de jogo, podem levar a um maior envolvimento 

por parte dos jovens em tarefas relacionadas com a exploração vocacional. Além disso, os 

jovens do sexo masculino têm uma maior propensão a serem mais violentos, bem como a 

cometerem crimes durante um maior período de tempo (Eme, 2010; DeLisi&Vaughn, 2015), 

em comparação com o sexo oposto. Sublinha-se ainda que a taxa de abandono escolar em 

Portugal é superior no sexo masculino em relação ao sexo oposto (15.3%) bem como à 

média da União Europeia (12.1%) (PORDATA, 2018a, PORDATA, 2018b). Por fim, será crucial 

também frisar que o sexo feminino se motiva mais através da aprendizagem por texto do 

que pelo jogo (Stege, et.al, 2011). 

Este jogo foi pensado de forma a que os jovens não se sintam pressionados a realizar uma 

escolha imediata mas sim, processual, pelo que procura incitá-los a explorar os seus 

interesses, bem como domínios profissionais que podem ainda não ter tido a oportunidade 

de considerar (Campos & Coimbra, 1991, Allum, 1993, Leitão & Miguel, 2004), através de 

dinâmicas de jogo que, progressivamente, lhes permitam organizar de melhor forma a 

informação que possam adquirir através da experiência do jogo (Leitão, 1993, 1994, citado 

por Leitão e Miguel, 2004). Pretende-se, desta forma, colmatar a lacuna que alguns autores 

consideram existir no que se refere às condições de que dispõem para realizar uma escolha 

vocacional (Martins, 2015; Martins & Carvalho, 2018). Esta falha refere-se à falta de 

informação sobre as várias profissões e a um leque de escolhas limitado, que os impede de 

tomar uma decisão completamente esclarecida (Martins, 2015; Martins & Carvalho, 2018). 

Além disso, parece ser importante o envolvimento dos jovens neste processo em todas 

vertentes, quer seja emocional, cognitivo e comportamental (Fredrickset al., 2004). Desta 

forma, considerou-se que adequar o ambiente do jogo à realidade dos jovens-alvo fosse 

essencial, dado que uma atividade mais prática acaba por ser mais motivadora para estes 

jovens do que o recurso a um cenário mais hipotético (Loughead et.al, 1995, Martins & 

Carvalho, 2015). Desta forma, estimula-se o interesse pela atividade que, promovendo a 

concentração e foco na mesma, será mais suscetível de gerar (auto) aprendizagem e de 

culminar numa experiência de satisfação no final do jogo (Shernoff, et al., 2014). 

Pressupõem-se, por isso, que tal como foi esboçado, o jogo em causa influencie 

positivamente a motivação intrínseca nestes jovens, o que poderá fazer com que realizem as 

atividades de um modo mais interessado e fluído (Deci&Ryan, 1985). Outros dos elementos 

que se pretende potenciar através deste jogo é o de game flow (Dörner, et.al, 2016). Neste 

sentido, foi introduzida a figura de um xplore master que, além de dar informações ao 

jogador, também fornece feedback imediato e consistente, de modo a que este consiga 

usufruir do jogo de uma forma equilibrada, com uma adequação constante entre as 

capacidades do jogador e a dificuldade das tarefas a realizar de modo a não causar um 

estado de ansiedade ou de aborrecimento. 

 

Metodologia:  Em que contexto é utilizado? Quais são os principais pontos fortes, desafios e 
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possíveis limitações? Quais são os principais fatores de sucesso? Recursos e requisitos 

necessários para replicar este serviço/abordagem em outras organizações?   

 

Trata-se, então, de um jogo de simulação, dado que irá mimetizar a “vida real”, isto é, a 

realidade académica bem como o mercado de trabalho e todas as componentes associadas 

aos mesmos, permitindo aos jovens contactar com a diversidade da realidade 

socioprofissional. Inicialmente, a personagem principal, um jovem que abandonou a escola, 

encontrar-se-á numa posição frágil e desfavorecida, encontrando-se a ter a hipótese de se 

reabilitar depois de alguns crimes que cometeu e foi-lhe atribuída uma missão: recuperar a 

sua vida através dos seus sonhos. Contudo, deve regressar à escola em busca do caminho 

que leva ao sonho, fazer com que este se concretize e conseguir ficar empregado, 

construindo um percurso profissional. Inicialmente, o jovem poderá personalizar a sua 

personagem de acordo com as várias ferramentas que lhe serão atribuídas, desde o cabelo 

ao calçado, nunca esquecendo os traços da personalidade do mesmo. Terá a opção de 

manusear numa barra, características como a extroversão, organização, impulsividade, 

autoconceito, numa escala de 1 a 7, de modo a refletir acerca das suas próprias 

características e a importância que podem ter no contexto académico, bem como no mundo 

do trabalho. Todas estas características podem ser mutáveis durante o jogo, tal como na 

vida real, dependendo das atividades e do nível de empenho que vai manifestando durante o 

decorrer do jogo. Terá ao seu dispor duas formas de recompensa, os xplotis, que funcionarão 

como economia de jogo e os careerpoints, que mostrarão ao jogador o quanto ele já evoluiu 

num determinado nível. Para permanecer ativo no jogo, deve manter valores positivos em 

ambas as recompensas, caso contrário, o jogo termina. 

 

Pretende-se, então, que o jovem passe por três principais fases: a conclusão do seu percurso 

académico obrigatório, a exploração de profissões e, por último, a decisão. Cada nível do 

jogo corresponderá a um ano de vida do jogador. Em cada um dos níveis, o jogador deverá 

estabelecer objetivos para ele próprio, consoante um guião fornecido pelo jogo adequado à 

fase em que se encontra. Estes objetivos terão diversos graus de dificuldade com diferentes 

recompensas em ambas as economias de jogo, correlacionados de forma positiva. Ao 

selecionar os objetivos, está a comprometer-se a cumprir até ao final do nível. Se conseguir 

atingir as metas a que se propôs, terá mais pontos; se não for bem sucedido, continuará a 

ter oportunidade de o tentar, contudo, perde careerpoints. Deste modo, o jovem consegue 

visualizar, bem como planear o futuro de uma forma mais realista (Loughead, et al., 1995). 

Inicialmente, será guiado por um mentor individual, denominado de xplore master, à 

semelhança do Youth @ Work (Hummel, et al., 2018) que fornecerá orientações bem como 

procurará auxiliar o jovem na construção do seu percurso. Neste momento e tendo também 

por base o PADI (Leitão, 1993, 1994 citado por Leitão & Miguel, 2004) e o BBT (Achntich, 

1971 citado por Leitão, 1987), o sujeito terá à sua disposição múltiplas opções de profissões, 

sendo que, poderá considerá-las como agradáveis, desagradáveis ou sem opinião face às 

mesmas. Após esta exploração de preferências, as opções que não considerou interessantes 

serão eliminadas do leque de possibilidades. As que considera não ter opinião ficam postas 

de parte, porém, não completamente descartadas. Seguidamente, ser-lhe-ão facultadas 
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várias hipóteses possíveis para a conclusão da escolaridade obrigatória, desde as áreas do 

ensino regular, aos cursos disponíveis no ensino profissionalizante emparelhados com as 

possíveis saídas profissionais, de modo a terminar o seu percurso académico. Desta forma, 

ao iniciar-se esta exploração num momento inicial, permitirá que o jovem se envolva 

positivamente numa atividade que se revelará atrativa para o mesmo (Csikszentimihalyiet al, 

2014). Após a conclusão do ensino obrigatório, o jogador está pronto para optar por um 

variado leque de atividades profissionais à sua escolha, à semelhança do MeTycoon 

(Dunwell, et.al, 2013). Desta forma, os jovens podem optar por experimentar uma ou várias 

profissões anteriormente escolhidas através de um estágio com um período limitado de 

tempo, sendo que, em quantos mais estágios participarem, mais careerpoints ganham, 

sendo esta uma forma de promover o comportamento exploratório (Campos & Coimbra, 

1991; Leitão e Miguel, 2004). Neste momento, poderão continuar a construir o seu currículo 

baseado nas suas características pessoais, que formularam no início do jogo, podendo 

completá-lo com algumas competências que consideram ter para uma determinada 

ocupação profissional. Após a entrada nos estágios ser-lhes-ão propostas várias tarefas, que 

vão aumentando de dificuldade ao longo do tempo. Com isto, pretende-se manter um 

equilíbrio ótimo entre as capacidades em mutação do jogador e as tarefas a executar 

(Deci&Ryan, 1985, Blumstein&Flum, 1999, Ryan&Deci, 2000), criando condições para que o 

jogador consiga atingir o estado pretendido de flow e de envolvimento no jogo, isto é, um 

estado que o desafie, porém, que não o induza num estado de ansiedade (Csikszentmihalyi, 

2014). Aquando deste crescendo, os jogadores serão colocados à prova com as várias 

dificuldades do mundo do trabalho (e.g. despedimentos por falta de fundos para pagar os 

ordenados, pedidos para trabalharem sem remuneração). Neste sentido, ao experienciar 

dificuldades, o jogador receberá propostas “tentadoras” que poderão fazê-lo incorrer em 

atos ilícitos. Se o jogador fizer essa opção, apesar de poder continuar a ganhar xplotis, 

perderá careerpoints. Se não retroceder em relação às condutas desonestas o jogo chegará 

ao fim. Neste momento, à semelhança do MeTycoon (Dunwell, et.al, 2013), o jogador será 

direcionado para um vídeo de um antigo reincidente que irá partilhar a sua experiência, de 

modo a sensibilizar o jogador a evitar o comportamento. Contudo, se não reingressar nas 

condutas/práticas criminosas, poderá continuar a explorar os restantes estágios aos quais se 

tenha candidatado. 

 

Impacto: Feedback / testemunhos de alunos e pessoal. Quais são os principais resultados e 

resultados? Como é que a utilização do jogo sério tem impacto no processo de orientação 

profissional? Quantos indivíduos são abordados? Como é medida e assegurada a qualidade?    

No final de cada estágio, surgirá um breve questionário com apenas duas questões que 

pretendem explorar as perceções subjetivas em relação aos interesses e às competências - a 

primeira será “qual o teu grau de interesse por esta profissão?” e a segunda “qual o grau no 

qual possuis características e competências pessoais para te saíres bem nesta profissão?”- 

com apenas duas respostas possíveis, “elevada” ou “baixa”. Deste modo, e consoante as 

respostas, poderá enquadrá-las em quatro categorias possíveis. Assim, conseguirá entender 

se deve prosseguir, dada a elevada probabilidade de obtenção de satisfação e sucesso 

através da opção efetuada caso a resposta a ambas as questões seja “elevada”; desenvolver 
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se possuir um elevado interesse, mas uma baixa perceção de competência - este 

desenvolvimento ocorre no sentido de aumentar as suas competências na área de interesse 

ou, se impossibilitado de tal, este interesse poderá ser compreendido como podendo ter 

expressão numa atividade de lazer; explorar novas áreas de interesse, de modo a aplicar as 

suas competências caso tenha um baixo interesse, porém uma perceção de competência 

elevada; ou evitar a área experienciada se a ambas as questões a respostas for “baixa”, uma 

vez que não lhe trará qualquer acrescento. (Leitão e Miguel, 2004). Deste modo, o jovem 

poderá avaliar o que considera mais pertinente manter no seu leque de possíveis escolhas. 

Não se tratará, portanto, de um algoritmo que irá fornecer ao jovem a informação de qual 

percurso profissional deve seguir, mas sim um processo de autoexploração que fará o jovem 

entender o caminho que considera ser mais proveitoso e que lhe dê mais prazer para si 

(Campos & Coimbra, 1991). No final de todos os estágios a que se propôs, o jogador poderá 

visualizar todas as opções que foi fazendo com a respetiva avaliação realizada na etapa 

anterior. Desta forma, poderá entender qual será a opção pessoalmente mais significativa 

para si. Depois, terá três hipóteses: enveredar pelo ensino superior, conforme as 

suaspreferências; procurar emprego, consoante as condições exigidas por cada entidade; ou, 

se não optar por nenhuma anterior, poderá, com base no histórico da sua interação com o 

jogo, ser-lhe sugerido um estágio numa área ainda não explorada, quer seja das opções que 

considerou agradáveis contudo, onde não investiu, quer seja daquelas em que não possuía 

opinião, tomando como exemplo o que acontece no The Real Game (Barns et al., 1999). Caso 

opte pela última, o processo repetir-se-á desde o início da escolha dos locais de estágio. 

Desta forma, o jovem poderá visualizar outras hipóteses que anteriormente não teriam sido 

postas em causa e até, possivelmente, descobrir novos interesses. No final de todo o trabalho 

realizado, o jovem terá um espaço para refletir sobre o mesmo, sobre os seus interesses e 

sobre o que necessita de realizar para enveredar por um caminho melhor. As três hipóteses 

previamente descritas serão o final do jogo, uma vez que o objetivo desta proposta será 

fazer com que os jovens reflitam sobre o que fazer futuramente, com a informação devida. 

Em suma, espera-se que o jovem se envolva na escola através da exploração de uma área do 

seu interesse, possivelmente reduzindo a probabilidade de que este venha a abandonar o 

sistema educativo/ formativo. 

 

Transferibilidade: Como pode esta prática ser transferida para outros contextos/outros 

países? Esta prática pode ser utilizada com diferentes jogos sérios / diferentes grupos-alvo? 

 

Trata-se de um jogo de simulação que, procurando equilibrar as capacidades do jogador e a 

dificuldade da tarefa, permitirá ao jovem explorar múltiplas possibilidades de realização 

profissional, no acesso às quais a frequência do sistema educativo/formativo se revela um 

requisito fundamental. 

Em primeiro lugar, poderá ser uma ferramenta muito mais económica a ser utilizada com 

estes jovens, bem como inovadora, o que poderá despertar interesse, tanto aos alunos como 

aos professores e outros profissionais da educação envolvidos nesta área de intervenção. 

Além disso, poderá ser uma atividade complementar inserida numa intervenção, com 

ocasiões regulares de integração. Desta forma, poderá potenciar discussões em grupo, 
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quadros de significação pessoal, bem como explorar a relação do jovem com o conjunto de 

dimensões (cognitiva, afetiva bem como comportamental) (Campos & Coimbra, 1991). 

Considera-se, ainda, pertinente salientar que se os videojogos já são considerados algo que 

desperta interesse por si só, parece ser interessante introduzir uma variável deste género 

para os atrair para algo tão importante na (re)organização da sua trajetória: a escolha de 

uma formação/profissão. Neste sentido, além de executarem uma tarefa que será 

completamente controlada/ determinada pelos mesmos, poderá configurar uma experiência 

de flow pelo interesse e prazer que dela resultem (Csikszentimihalyi, 1975). 

Contudo, há que reconhecer também as suas limitações. Em primeiro lugar, por motivos que 

se prendem com dificuldades no acesso autorizado a jovens com o perfil dos destinatários 

deste jogo, não ter sido possível envolver elementos do público alvo no processo da criação 

do jogo como se havia planeado. Com efeito, em termos metodológicos, estava prevista 

conduzir duas sessões de grupo de discussão abordando tópicos diversos relacionados com a 

construção do jogo (cf. Anexos 12 e 13) e que teriam permitido aos jovens participarem 

ativamente e influenciarem as opções relativas à sua conceção. Com esse intuito foi dirigido 

um pedido de autorização formal à Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) 

para o acesso aos jovens residentes num dos Centros Educativos sem que, no entanto, essa 

colaboração tivesse sido conseguida. 

Considera-se que esta é uma enorme lacuna, dada a importância que o contributo destes 

jovens iria assumir no ajustamento dos cenários, mecânica e economia do jogo às suas 

próprias necessidades. Uma maior participação dos mesmos resultaria num jogo mais 

desenhado à medida das características e perfil de interesses do público-alvo, às quais só se 

acedeu de forma indireta através dos resultados dos (poucos) estudos anteriores 

relacionados com o tema do presente trabalho. Por este motivo, é forçoso considerar que a 

proposta de jogo apresentada é ainda relativamente incipiente e modesta e careceria de 

aperfeiçoamentos que, embora fiquem em aberto, iriam requerer (1) uma maquetização 

gráfica que permitisse uma visualização mais concreta do jogo; (2) a auscultação direta a um 

conjunto de jovens em representação dos destinatários potenciais, nomeadamente através 

do recurso a metodologias de grupo de discussão, que permitiriam, com base nessa 

maqueta, discutir algumas das opções estruturantes do jogo, tendo em vista a avaliação do 

grau no qual este se revestiria de atributos aceitáveis no que se refere, por um lado, à 

expetativa de promover a exploração vocacional e, por esse meio, reforçar o envolvimento 

dos jovens com a escola e prevenir o abandono escolar e, por outro lado, à capacidade de 

desencadear a experiência de game flow enquanto condição para o alcance dos objetivos 

anteriormente mencionados. 

 

Espanha 

Exemplo de Boas Práticas 1:Professor/Orientador em Escola Primária (3 a 12 anos 

de idade) 

Nome (se existir um) e país de origem 

 

Espanha 

Grupo alvo (por exemplo, NEETs, faixa Escola Primária (3 a 12 anos de idade) 
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etária, alunos a frequentar a escola, etc.) 

 

Descrição: Qual é a prática? Como é que se aplica? A que nível é implementada (local, 

regional, nacional, etc.)? Quando começou a utilizar esta prática? Áreas de inovação? 

 

Utilizo jogos sérios para ensinar e avaliar os meus alunos na escola do 1º ciclo. Comecei a 

utilizá-los mais frequentemente nos últimos 3 anos e, normalmente, pelo menos duas vezes 

por semana, proponho um Jogo Sério.  

Uma vez que no meu caso são alunos do 1º ciclo, estes preferem jogar jogos em vez de fazer 

fichas de trabalho escritas, menos dinâmicas e mais monótonas. 

 

Metodologia:  Em que contexto é utilizado? Quais são os principais pontos fortes, desafios e 

possíveis limitações? Quais são os principais fatores de sucesso? Recursos e requisitos 

necessários para replicar este serviço/abordagem em outras organizações?    

 

Os jogos sérios favorecem a aquisição de conhecimentos em ambientes digitais e, de acordo 

com o seu conteúdo, podem desenvolver competências transversais. 

As limitações: nem todos os jogos sérios atingem o seu objetivo, e alguns podem acabar por 

aborrecer os alunos. O professor deve escolher o Jogo Sério (J.S.) mais apropriado para cada 

grupo de idade e de acordo com os objetivos que pretende atingir. 

Uma potencial limitação pode ser a duração, o professor deve escolher a duração 

apropriada de acordo com o objetivo/idade dos alunos. 

É importante tentar fazê-los ver que será útil na sua vida profissional e/ou pessoal=> o fator-

chave de sucesso pode depender da compreensão por parte dos alunos da utilidade de fazer 

o J.S. 

 

Impacto: Feedback / testemunhos de alunos e pessoal. Quais são os principais resultados e 

resultados? Como é que a utilização do jogo sério tem impacto no processo de orientação 

profissional? Quantos indivíduos são abordados? Como é medida e assegurada a qualidade? 

 

É importante explicar aos alunos a metodologia dos jogos sérios e os seus objetivos e definir 

um bom enquadramento. 

 

Transferibilidade: Como pode esta prática ser transferida para outros contextos/outros 

países? Esta prática pode ser utilizada com diferentes jogos sérios / diferentes grupos-alvo? 

 

Nem todos os jogos sérios são adequados para todos os contextos, por isso o professor deve 

escolher o J.S. certo, dependendo do grupo-alvo e deve adaptá-lo de acordo com os que 

tenha com esse grupo-alvo. 

 

Examplo de Boas Práticas 2: Professor/Orientador de alunos NEET e do EFP 

Nome (se existir um) e país de origem Espanha 
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Grupo alvo (por exemplo, NEETs, faixa 

etária, alunos a frequentar a escola, etc.) 

alunos NEET e do EFP 

Descrição: Qual é a prática? Como é que se aplica? A que nível é implementada (local, 

regional, nacional, etc.)? Quando começou a utilizar esta prática? Áreas de inovação? 

 

Utilizo J.S. com NEETs há 3-5 anos, mas principalmente nos últimos 2 anos, e os J.S. que 

utilizo estão sobretudo relacionados com dar orientação para que os alunos possam 

descobrir os seus pontos fortes e possam escolher as profissões que mais se lhes adequam.  

Com os alunos do EFP utilizo principalmente o J.S. para avaliar e reforçar diferentes 

competências. 

 

Metodologia:  Em que contexto é utilizado? Quais são os principais pontos fortes, desafios e 

possíveis limitações? Quais são os principais fatores de sucesso? Recursos e requisitos 

necessários para replicar este serviço/abordagem em outras organizações?    

 

A chave do seu sucesso é que o jogo os "envolve", e eles acham-no útil, agradável e 

recompensador. Se forem "engatados" pelo jogo, maior será o envolvimento do aluno. Este 

facto é medido pelo contacto direto com eles, através de inquéritos anónimos que avaliam a 

qualidade da formação e pelas notas que têm. 

 

Impacto: Feedback / testemunhos de alunos e pessoal. Quais são os principais resultados e 

resultados? Como é que a utilização do jogo sério tem impacto no processo de orientação 

profissional? Quantos indivíduos são abordados? Como é medida e assegurada a qualidade? 

 

O J.S. pode ajudar os alunos a compreender conceitos e ideias, fazendo-os sentir-se mais 

confortáveis, uma vez que é um incentivo para eles, permitindo-lhes aprender, distinguir, 

usar a lógica e desenvolver as suas capacidades. 

Utilizo os J.S. com conteúdos próprios para aumentar a capacidade de compreender e pôr 

em prática o sentido lógico para que o aluno obtenha uma orientação positiva e um impulso 

para continuar, especialmente para o progresso dos NEETs. 

A qualidade pode ser medida pelo cumprimento dos objetivos: se os objetivos globais forem 

atingidos, a qualidade deve ser considerada como garantida. 

 

Transferibilidade: Como pode esta prática ser transferida para outros contextos/outros 

países? Esta prática pode ser utilizada com diferentes jogos sérios / diferentes grupos-alvo? 

 

É extremamente importante que os alunos compreendam a utilidade do J.S., os seus 

resultados, como podem ajudá-los e que vejam os seus resultados como aplicáveis; se isto 

for conseguido, então o J.S. pode ser aplicado a qualquer público/alvo. 

Sim, qualquer coisa que os faça pensar, raciocinar, discernir, diferenciar, e se torne aplicável 

à sua evolução, dia após dia, é eficaz para qualquer grupo-alvo. 
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Examplo de Boas Práticas 3: Professor/Orientador de 

alunos do Ensino Secundário (12 a 18 anos de idade) 

Nome (se existir um) e país de origem Espanha 

Grupo alvo (por exemplo, NEETs, faixa 

etária, alunos a frequentar a escola, etc.) 

alunos do Ensino Secundário (12 a 18 anos 

de idade) 

Descrição: Qual é a prática? Como é que se realiza? A que nível é implementada (local, 

regional, nacional, etc.)? Quando começou a utilizar esta prática? Áreas de inovação? 

 

Em primeiro lugar, para conhecer os alunos e ver quais são as suas expectativas, pode-se 

começar com um brainstorming, uma ferramenta estratégica e criativa utilizada para 

resolver problemas e propor ideias.  É também fundamental dar importância ao 

desenvolvimento do trabalho cooperativo, trabalho baseado em projetos em que um projeto 

específico visa dar uma resposta a um problema real. Sala de aula invertida, onde os 

materiais são estudados em casa pelos jovens e depois trabalhados na sala de aula. Os J.S. 

são eficazes porque os resultados são visíveis, os jovens identificam-se com estes métodos e 

mostram maior interesse, levando-os a adquirir uma aprendizagem de qualidade que lhes 

permite orientarem-se. A motivação é a ‘bússola’ da aprendizagem, pelo que motivar os 

alunos através de J.S. é a chave. 

 

Metodologia:  Em que contexto é utilizado? Quais são os principais pontos fortes, desafios e 

possíveis limitações? Quais são os principais fatores de sucesso? Recursos e requisitos 

necessários para replicar este serviço/abordagem em outras organizações?    

 

Acima de tudo, a sua utilidade baseia-se na tecnologia ou nos materiais mais atrativos e 

adaptados aos jovens, uma vez que, ao utilizar diferentes meios para realizar atividades, os 

jovens são mais estimulados cognitiva e socialmente, aumentando assim a sua motivação, e 

tornam-se parte integrante da sua própria aprendizagem. A maioria dos métodos 

tradicionais baseia-se numa aprendizagem por notas, em que a reflexão não é tão 

prioritária, pelo que é importante dar prioridade a jogos sérios na educação e orientação; 

eles contribuem, educam, ajudam, estimulam, promovem a reflexão, melhoram a auto-

estima e uma série de outras vantagens que devem ser trazidas para a sala de aula. 

 

Quanto a possíveis limitações, quando tentam introduzir novas metodologias adaptadas aos 

jovens, alguns professores não concordam, pois dedicaram muito tempo a tais atividades e 

optam por palestras. 

Podem existir vários fatores para não se optar por J.S. 

1. Falta de interesse 

2. Salários mínimos que não cobrem as "horas extraordinárias". 

3. Pouco conhecimento sobre a diversidade de métodos de trabalho possíveis. 

4. Pouca motivação para inovar 

Os jovens nunca mostraram qualquer resistência, pelo contrário, sempre se sentiram 

motivados a trazer novas ideias e o seu desempenho melhorou positivamente graças aos J.S. 

Os principais pontos fortes dos J.S. são a sua grande adaptabilidade aos jovens e a forma 
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como lhes permitem não só expressar-se, mas também refletir e ajudá-los na sua tomada de 

decisão e na construção da sua aprendizagem. 

 

Impacto: Feedback / testemunhos de alunos e pessoal. Quais são os principais resultados e 

resultados? Como é que a utilização do jogo sério tem impacto no processo de orientação 

profissional? Quantos indivíduos são abordados? Como é medida e assegurada a qualidade? 

 

Para que o J.S. tenha impacto, devemos também considerar:  

-Planear corretamente as aulas. 

-Dispor a sala de aula de forma coerente.  

-Dividir oos jovens em pequenos grupos para permitir o seu desenvolvimento total.  

-Calendarizar as atividades. 

-Incentivar a motivação e interação entre o educador e o aprendente. 

-Respeitar o ritmo de aprendizagem 

Claro que, uma vez que são preparadas atividades de longa duração que permitem a 

reflexão e o pensamento livre, se for consistente, se organizar bem os materiais e se os 

adaptar, será mais fácil para os alunos reter a informação e interiorizá-la. Desta forma, a 

qualidade é assegurada. 

 

Transferibilidade: Como pode esta prática ser transferida para outros contextos/outros 

países? Esta prática pode ser utilizada com diferentes jogos sérios / diferentes grupos-alvo? 

 

Primeiro, precisamos de conhecer bem os nossos alunos, e de saber quais são as suas 

necessidades, e a partir daí podemos estabelecer uma certa prática de J.S. ou outra. Do meu 

ponto de vista, é sempre melhor introduzir meios tecnológicos, tais como questionários de 

Kahoot, que são fáceis de transferir para qualquer contexto/alvo, através da sua adaptação. 

 

 

Exemplo de Boas Práticas 4: Professor/Orientador de alunos do Ensino Secundário 

(12 a 18 anos de idade) 

Nome (se existir um) e país de origem Espanha 

Grupo alvo (por exemplo, NEETs, faixa 

etária, alunos a frequentar a escola, etc.) 

SecondarySchoolStudents (12 to 18)/alunos 

do Ensino Secundário (12 a 18 anos de 

idade) 

Descrição: Qual é a prática? Como é que se realiza? A que nível é implementada (local, 

regional, nacional, etc.)? Quando começou a utilizar esta prática? Áreas de inovação? 

 

Uso J.S. com alunos do Ensino Secundário. Comecei a utilizá-los há alguns anos, mas 

sobretudo nos últimos 2-3 anos. Os J.S. que uso são adaptados à metodologia de cada 

turma, à idade dos alunos e aos objetivos da turma. 

 

Metodologia:  Em que contexto é utilizado? Quais são os principais pontos fortes, desafios e 
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possíveis limitações? Quais são os principais fatores de sucesso? Recursos e requisitos 

necessários para replicar este serviço/abordagem em outras organizações?    

 

Nos jogos sérios, os materiais utilizados são mais fáceis de adaptar, são utilizadas as TIC, que 

são uma grande vantagem na aprendizagem, e ao implementar estes jogos concentramo-

nos mais nos jovens, à medida que respondemos às suas necessidades, o que os meios 

tradicionais não fazem, uma vez que não se concentram numa metodologia flexível. 

 

A minha experiência ensinou-me que, com os jogos sérios, os jovens sentem-se incluídos, 

sentem-se parte de algo que permite o seu desenvolvimento, por isso não tive grandes 

dificuldades. Quando os colocamos em primeiro lugar, as suas atitudes mudam 

completamente, e tornam-se mais recetivos. 

 

A única dificuldade a comentar é o pouco tempo disponível para estes jogos, porque 

requerem muito planeamento e organização. Penso que se os horários fossem mais 

ajustados ou se estes jogos fossem implementados mais regularmente no espaço escolar, os 

jovens estariam mais habituados a estas dinâmicas e a experiência seria muito mais 

enriquecedora.  

Antes de introduzir qualquer jogo, é necessário ter um planeamento detalhado de tudo o que 

deve ser feito, e é muito importante ter sempre um plano B, uma vez que a atividade 

proposta nem sempre se cinge ao que é esperado.  

 

O nosso objetivo é orientar, não desorientar, por isso, primeiro temos de PLANEAR. 

 

Impacto: Feedback / testemunhos de alunos e pessoal. Quais são os principais resultados e 

resultados? Como é que a utilização do jogo sério tem impacto no processo de orientação 

profissional? Quantos indivíduos são abordados? Como é medida e assegurada a qualidade? 

 

Utilizo muitas estratégias: Para se perceber o conhecimento prévio dos jovens e envolvê-los 

gradualmente nos jogos sérios, podem ser feitos brainstorming ou conversas de discussão. 

Sim, o princípio da inclusão deve ser aplicado, quando existem diferentes grupos de jovens, é 

importante oferecer ferramentas que lhes permitam desenvolver-se e ter em conta as suas 

necessidades. 

 

Quanto às diferentes estratégias utilizadas para envolver diferentes grupos de jovens com 

jogos sérios, uma estratégia importante (para além de todas as acima mencionadas) é dar 

prioridade ao trabalho cooperativo, dando prioridade a apresentações orais, debates, 

estudos de caso, entrevistas de grupo para incentivar a autonomia, a coexistência entre 

pares e o sentimento de pertença a um grupo. Isto prepara-os também para a vida 

profissional. 

 

Acredito que a utilização de jogos sérios aumenta a participação dos jovens em programas 

de tutoria porque estimula o espírito crítico e os jovens, ao trabalharem com diferentes 
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metodologias onde lhes é permitido exprimir-se, perdem o medo e à medida que progridem, 

sentem-se mais confiantes e retêm tudo mais facilmente. 

 

Os principais resultados são que os jovens ficam mais motivados e mais dispostos a trabalhar 

e aprender. Na avaliação das atividades, é importante que o professor permita que os alunos 

se avaliem a si próprios e que os alunos se avaliem uns aos outros. É assim que a qualidade é 

medida e garantida, permitindo que os alunos reparem nos seus próprios erros e reflitam 

sobre eles para atingirem o seu pleno potencial. 

 

Vale a pena mencionar que os resultados destes jogos sérios, que são uma novidade na 

educação dos nossos jovens, serão vistos a longo prazo. 

 

Transferibilidade: Como pode esta prática ser transferida para outros contextos/outros 

países? Esta prática pode ser utilizada com diferentes jogos sérios / diferentes grupos-alvo? 

 

É possível transferi-lo para todos os tipos de contextos, seja numa empresa, numa 

universidade, numa escola, se considerarmos a idade dos alunos e as suas necessidades, 

dependendo de que adaptaremos esta prática. Como mencionei, os jogos sérios têm como 

qualidade ser muito flexíveis. 

 

Reino Unido 

Exemplo de Boas Práticas 1:Professor/Orientador de alunos do Ensino Secundário 

(12 a 18 anos de idade) 

Nome (se existir um) e país de origem ReinoUnido 

Grupo alvo (por exemplo, NEETs, faixa 

etária, alunos a frequentar a escola, etc.) 

Esta prática tem sido utilizada em pessoas 

com idades compreendidas entre os 13 e os 

40 anos, nas escolas e com grupos de 

adultos.  

Descrição: Qual é a prática? Como é que se realiza? A que nível é implementada (local, 

regional, nacional, etc.)? Quando começou a utilizar esta prática? Áreas de inovação? 

 

Normalmente utilizo jogos sérios num ambiente de grupo, e quando planeio utilizar jogos 

sérios, pergunto primeiro a opinião do grupo na semana anterior sobre a utilização do jogo. 

Isto assegura que estão cientes do que vamos fazer na sessão seguinte e que não lhes é 

pedido inesperadamente que joguem um jogo com os outros. Na sessão da semana anterior, 

apresento-lhes o jogo, digo-lhes sobre o que é o jogo e como funciona, porque penso que 

será benéfico para eles e peço-lhes a sua opinião. Aqui eles podem decidir se querem ou não 

jogar o jogo, mas na maioria das vezes os grupos gostam de jogar jogos.  

No dia do trabalho de grupo, começamos a sessão com a criação de um contrato de grupo. 

Trata-se de algo em que todos têm um papel a desempenhar na criação e definição das 

regras para o grupo - por exemplo" não falem uns sobre os outros". Além disso, isto é 

particularmente importante se qualquer informação pessoal ou tópicos sensíveis forem 
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abordados, uma vez que podemos incluir no contrato que os tópicos discutidos não devem 

ser partilhados fora da sala, e que todos devem ser respeitadores.  

Depois de termos elaborado o contrato, jogamos o jogo. Nas minhas sessões, todos 

participaram sempre nos jogos, e parecem gostar. Em geral, os jogos parecem conduzir a 

discussões e abrir as pessoas, dando-lhes confiança para falar sobre determinados tópicos, 

uma vez que faz parte do jogo, em vez de precisarem de pôr a mão no ar e fazer com que 

todos se foquem neles.   

Depois de termos jogado o jogo, teremos então uma sessão de reflexão onde discutiremos 

como se sentiram, o que aprenderam com o jogo e as suas opiniões sobre ele. Também 

discutiremos se acharam que o jogo era apropriado para a idade, se querem jogar outro jogo 

sobre o mesmo tópico/se têm sugestões de jogos e respondemos a quaisquer outras 

perguntas que tenham sobre o jogo. Muitas vezes, obtemos respostas mistas, mas penso que 

é importante ter uma sessão de reflexão. 

Além disso, por vezes antes de utilizarmos um jogo numa sala de aula, pedimos a um grupo 

de voluntários para experimentar o jogo para obtermos as suas opiniões antes de o 

utilizarmos com toda a turma.  

 

Metodologia:  Em que contexto é utilizado? Quais são os principais pontos fortes, desafios e 

possíveis limitações? Quais são os principais fatores de sucesso? Recursos e requisitos 

necessários para replicar este serviço/abordagem em outras organizações?    

 

Utilizo jogos sérios em grupos. Descobri frequentemente que a forma como utilizo jogos 

sérios abre as pessoas - estão envolvidas na decisão de jogar os jogos, criam um contrato, 

jogam o jogo e depois têm uma sessão de reflexão. Os jogos promovem frequentemente a 

discussão entre todos os participantes e, por ser um jogo, dá às pessoas confiança para se 

envolverem no tópico. 

A utilização dos jogos pode ser útil, pois pode ser uma forma divertida e envolvente de 

aprender um tema. Além disso, descobri que criou laços de grupo mais fortes à medida que 

as pessoas jogam o jogo em conjunto e discutem o tópico com mais frequência do que 

normalmente o fariam.  

Penso que algumas pessoas aprendem melhor através dos jogos. Depende do seu estilo de 

aprendizagem, mas algumas pessoas absorvem mais informação quando estão a fazer algo 

em vez de se limitarem a ouvir alguém ou de terem de fazer um trabalho escrito.  

Trabalha-se bem - abordagem interessante para transmitir informação, boa para baixos 

níveis de literacia, adequada a diferentes estilos de aprendizagem, grupos pequenos 

promovem a discussão, depende do estilo de aprendizagem, boa para ter métodos 

alternativos para pessoas de difícil acesso, pode ajudar na cura e a trabalhar as dificuldades 

emocionais, pode ser usada para estabelecer objetivos de aprendizagem, provas de 

aprendizagem, espaço seguro, contratos de confidencialidade, melhor trabalho em grupo 
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nas escolas, carreiras 

 

Impacto: Feedback / testemunhos de alunos e pessoal. Quais são os principais resultados e 

resultados? Como é que a utilização do jogo sério tem impacto no processo de orientação 

profissional? Quantos indivíduos são abordados? Como é medida e assegurada a qualidade? 

 

Algumas pessoas preferem a simulação a ouvir ou ler ou o ensino na sala de aula. Os jogos 

de simulação parecem ser mais adequados para os autistas, pois podem fazê-lo por si 

próprios. Uma construção onde podem praticar saúde e segurança e que funciona para uns, 

mas não para outros - identificar perigos no local de trabalho através de uma experiência 

virtual. Parece funcionar melhor para os alunos de nível inferior.  

Alguns alunos responderam que se estivessem sentados em grupo e as perguntas estivessem 

a ser feitas, em torno de emoções, não teriam falado sobre isso, mas porque se tratava de 

um jogo em que se usam cartas e se tem um objetivo, etc., disseram que se sentiam mais 

confortáveis porque todos estavam a participar e o foco não estava neles. 

 

Transferibilidade: Como pode esta prática ser transferida para outros contextos/outros 

países? Esta prática pode ser utilizada com diferentes jogos sérios / diferentes grupos-alvo? 

 

Alguns jovens não sabem em que  área querem trabalhar. Estes jogos funcionam bem, pois 

dá-lhes ideias e podem ficar bastante entusiasmados quando obtêm os seus resultados e 

podem ver os tipos de carreiras que podem fazer - são interativos, e algumas pessoas 

preferem trabalhar dessa forma. Não tenho a certeza de como funcionaria numa situação de 

sala de aula - alguns poderiam encarar isto como uma desculpa para se meterem em 

confusões.  

 

Examplo de Boas Práticas 2: Professor/Orientador de alunos do Ensino Secundário 

(12 a 18 anos de idade) 

Nome (se existir um) e país de origem ReinoUnido 

Grupo alvo (por exemplo, NEETs, faixa 

etária, alunos a frequentar a escola, etc.) 

Principalmente com os que abandonam a 

escola e os que correm o risco de se 

tornarem NEETs, portanto com jovens de 15-

16-anos, mas por vezes com jovens de 14-15 

anos.  

Descrição: Qual é a prática? Como é que se aplica? A que nível é implementada (local, 

regional, nacional, etc.)? Quando começou a utilizar esta prática? Áreas de inovação? 

 

Quando uso jogos sérios, tendo a usá-los com alunos que estão completamente indecisos 

sobre o que querem fazer no futuro e não fazem ideia por onde começar, ou com alunos que 

têm duas ideias de trabalho muito diferentes que lhes interessam e não sabem por qual 

seguir. Em ambos os casos, eu utilizaria o jogo num ambiente individual. 
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Antes de o aluno começar a jogar, sublinho que é apenas uma ferramenta para o ajudar a 

pensar na sua carreira futura e que só o guia nas suas escolhas profissionais, mas pode ser 

útil. 

Por exemplo: 

 Para os alunos que estão indecisos sobre o que querem fazer, pode dar-lhes 

algumas ideias sobre empregos para os quais são adequados. Isto pode deixá-los 

muitas vezes bastante entusiasmados quando começam a pensar nas suas 

possibilidades futuras. 

 Para os alunos que estão indecisos entre dois percursos de carreira muito diferentes, 

pode ajudá-los a decidir qual a mais adequada - por exemplo, se estão indecisos 

entre carreiras de engenharia ou de prestação de cuidados, se o jogo mostra que 

são mais adequados para papéis de prestação de cuidados pode ajudá-los a decidir 

que prestação de cuidados é o melhor caminho a seguir.  

 Pode realçar, em qualquer aluno, as suas lacunas de competências e conhecimentos 

em torno da carreira que deseja e pode inspirá-los a aprender mais sobre esse setor 

em particular. 

 

Penso que a utilização de jogos sérios pode ter benefícios particulares nas escolas que têm 

alunos provenientes de meios desfavorecidos, uma vez que, em geral, existe apenas um 

pequeno leque de carreiras em que os alunos estão mais informados sobre como prosseguir 

devido ao facto dos seus pais terem, também, um leque limitado de carreiras. (Isto está em 

contraste com os que provêm de áreas mais privilegiadas, onde os seus pais podem ter uma 

grande variedade de carreiras). Para estes jovens, a introdução de jogos sérios pode ajudar a 

alargar a sua perspetiva a uma gama mais vasta de carreiras e ajudá-los a inspirá-los a 

prosseguir uma carreira que podem não ter ouvido falar ou pensado antes.  

 

Metodologia:  Em que contexto é utilizado? Quais são os principais pontos fortes, desafios e 

possíveis limitações? Quais são os principais fatores de sucesso? Recursos e requisitos 

necessários para replicar este serviço/abordagem em outras organizações?    

 

Utilizo jogos sérios tanto em ambientes individuais como em grupos. No entanto, o jogo que 

utilizo tem impacto sobre a configuração em que é melhor utilizado. 

 

Ao fazer trabalho de grupo é melhor utilizar jogos mais curtos, bem como jogos com 

instruções bastante claras e fáceis de seguir. Isto torna a introdução das carreiras divertida e 

interessante para um grupo de pessoas e eu descobri que é especialmente benéfico para 

aqueles com necessidades especiais, pois é uma forma divertida de descobrir mais sobre si 

mesmo e de envolver alunos com dificuldades de relacionamento.  No entanto, se o grupo for 

demasiado grande (20-30+), pode ser difícil utilizar eficazmente jogos sérios, uma vez que 

todos estarão em fases diferentes do jogo. Esta é uma razão pela qual é difícil utilizar jogos 

sérios mais longos em cenários de grupo. 

 

Para trabalhos individuais é mais fácil utilizar jogos sérios, uma vez que posso oferecer apoio 
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e fazer qualquer análise com o aluno individualmente. Além disso, as configurações 

individuais permitem-me introduzir jogos mais longos e sérios aos alunos. Cada sessão tem 

40 minutos e para muitos jogos sérios isto não é tempo suficiente para completar o jogo, 

portanto numa sessão posso apresentar o jogo ao aluno, eles podem jogá-lo no seu próprio 

tempo, e depois na sessão seguinte podemos discutir os seus resultados e o que aprenderam 

com ele. Isto é tanto uma força como uma limitação, dependendo do aluno e se este se sente 

feliz por jogar o jogo no seu próprio tempo.  

 

Impacto: Feedback / testemunhos de alunos e pessoal. Quais são os principais resultados e 

resultados? Como é que a utilização do jogo sério tem impacto no processo de orientação 

profissional? Quantos indivíduos são abordados? Como é medida e assegurada a qualidade? 

 

IPenso que eles gostam de usar os jogos. Em cenários individuais pode realmente ajudar os 

jovens a aprender o que querem fazer, aquilo em que são bons, ajudá-los a decidir entre 

percursos profissionais ou apenas a dar-lhes algumas ideias. Muitos destes jogos fornecem 

informações ou listas sobre muitas carreiras, pelo que é uma ferramenta eficaz como ponto 

de partida para os jovens procurarem carreiras.  

 

Talvez, nos ambientes de grupo, quando podem ser utilizados os jogos curtos, não consigam 

tirar muito proveito em termos de aprendizagem sobre si próprios e sobre as carreiras a que 

mais se adequam, mas apreciam-no e é uma introdução divertida e envolvente à reflexão 

sobre carreiras, o que ajuda a tornar o processo de orientação profissional eficaz.  

 

Transferibilidade: Como pode esta prática ser transferida para outros contextos/outros 

países? Esta prática pode ser utilizada com diferentes jogos sérios / diferentes grupos-alvo? 

 

Pode ser facilmente transferido para outros contextos e o único recurso necessário é o jogo 

sério.  
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Anexo 1: Questionário Google Forms 
 

https://docs.google.com/forms/d/1u3Mn3ig0_LB6MRIh7g7vFZJZfuOXu0nucdgz032_3_I/edit 

 

https://docs.google.com/forms/d/1u3Mn3ig0_LB6MRIh7g7vFZJZfuOXu0nucdgz032_3_I/edit
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Anexo 2: Template de Metodologia de Melhores Práticas 
 

Aspeto Dados Comentário Prova Acompanhamento / 

aplicação 

1. Preparação: 

  

 

 1a. contexto: 

- idade, capacidade, 

competência linguística, 

estilo de aprendizagem, 

dificuldades, etc. 

 

   

1b. objetivo(s) de 

aprendizagem 

identificado(s). 

 

 

1c. jogo individual ou de 

grupo ou ambos? 

 

 

1d. requisitos técnicos 

(por exemplo, online, ou 

offline) e aspetos práticos 

(por exemplo, o progresso 

pode ser guardado?). 
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2. Implementação 

 

 

2a. provou ser relevante 

enquanto meio eficaz 

para alcançar o objetivo 

desejado. 

   

2b. foi eficazmente 

adotado num contexto 

identificado. 

   

2c. existem provas de 

impacto positivo nos 

indivíduos 

   

2d. devem poder ser 

replicados em contextos / 

ambientes alternativos. 

   

 

3. Psicológico: 3a. equilíbrio apropriado 

de "diversão" com 

aprendizagem em 

concreto. 

 

   

3b. provas de interesse / 

motivação para rever, por 

exemplo, conceitos de 

progressão e 

recompensa. 
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3c. responde a variáveis 

tais como sexo, idade, 

capacidade, 

personalidade e estilos de 

aprendizagem. 

   

3d. aspetos internos para 

evitar o isolamento. 

   

 

4. Pedagógico 4a. evidência de uma 

abordagem metodológica 

tangível. 

   

4b equilíbrio apropriado 

entre o tempo necessário 

para aprender o jogo e o 

seu benefício 

educacional. 

   

4c. provas de links e 

impacto sobre outros 

recursos e materiais de 

aprendizagem. 
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4d. processos de 

avaliação claros e 

adequados. 
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Anexo 3: Template de Melhores Práticas 
 

Nome (se existir um) e país de origem 

 

 

Grupo alvo (por exemplo, NEETs, faixa 

etária, alunos a frequentar a escola, etc.) 

 

 

Descrição: Qual é a prática? Como é que se aplica? A que nível é implementada 

(local, regional, nacional, etc.)? Quando começou a utilizar esta prática? Áreas de 

inovação? 

 

 

Metodologia:  Em que contexto é utilizado? Quais são os principais pontos fortes, 

desafios e possíveis limitações? Quais são os principais fatores de sucesso? Recursos 

e requisitos necessários para replicar este serviço/abordagem em outras 

organizações?  

 

 

Impacto: Feedback / testemunhos de alunos e pessoal. Quais são os principais 

resultados e resultados? Como é que a utilização do jogo sério tem impacto no 

processo de orientação profissional? Quantos indivíduos são abordados? Como é 

medida e assegurada a qualidade?  

 

 

Transferibilidade: Como pode esta prática ser transferida para outros 

contextos/outros países? Esta prática pode ser utilizada com diferentes jogos sérios / 

diferentes grupos-alvo? 

 


