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2. Objetivos 

Pretende-se que nesta Unidade Curricular seja capaz de: 

- Discutir o conceito de jogos digitais as suas aplicações; 

- Conhecer processos de planeamento de conteúdos; 

- Perceber todos os métodos de síntese de estímulos para a criação de aplicações gráficas, com 

enfase em jogos digitais; 

- Desenvolver jogos digitais com ferramentas adequadas. 

 

3. Competências 

Competências a desenvolver 

 No final desta unidade curricular espera-se que os mestrandos: 

- Identifiquem, analisem e interpretem de modo teoricamente fundamentado a utilização dos jogos 

digitais e os seus diversos domínios de aplicação; 

- Realizem o planeamento e o desenvolvimento de jogos digitais com aplicação prática, 

nomeadamente, que sejam capazes de utilizar processos iterativos de criação de jogos. 

 

4. Conteúdos 

Roteiro dos Conteúdos 

O Programa consiste em 4 temas, com componentes teóricas e práticas: 

1. Conceitos e Princípios dos Jogos Digitais 

2. Contextos de Aplicação dos Jogos Digitais 

3. Planeamento e Desenvolvimento de Conteúdos para Jogos 

4. Ferramentas e Desenvolvimento de Jogos 



5. Metodologia 

Metodologia de trabalho online 

A filosofia de trabalho adotada baseia-se na construção partilhada do conhecimento, valorizando, 

como tal, uma forte componente de interação/cooperação entre os estudantes. Assim, a 

aprendizagem realizada por cada um dos estudantes e a apropriação que faz do conhecimento é 

individual, mas integrada num contexto social de aprendizagem (grupo, turma) cuja dinâmica se 

crê enriquecedora desse processo individual. As atividades a realizar poderão ser individuais ou 

em pequeno grupo. Em qualquer dos casos haverá sempre lugar para a partilha e discussão no seio 

do grupo/turma. 

As temáticas estão estruturadas em tópicos aos quais está sempre associado um FÓRUM de 

DISCUSSÃO. 

Na introdução de cada atividade são apresentados os objetivos, a metodologia de trabalho, 

calendário para a sua realização e recursos a utilizar. A unidade temporal é a semana, havendo 

atividades que podem decorrer ao longo de 2, 3 ou 4 semanas. 

 

6. Recursos 

Recursos de Aprendizagem 

 A literatura a consultar para realizar as atividades é fornecida na secção em que cada atividade 

de insere. Têm acesso gratuito e permitem download.  

Os estudantes podem (e devem) alargar os seus horizontes em termos da investigação e do 

desenvolvimento deste domínio dos jogos digitais, acedendo à seguinte informação: 

1. Serious games and learning: An annotated bibliography 

2. Games + Learning + Society (GLS) Conference 12.0 

3. The limits and strengths of using digital games as "empathy machines" 

4. It is all a game? Understanding the principles of gamification 

 

 

http://tecfa.unige.ch/tecfa/maltt/VIP/Ressources/Articles/DRS_1_2016.pdf
https://ndownloader.figshare.com/files/12212618
https://d1c337161ud3pr.cloudfront.net/files%2Fd61c7672-81d3-4ae0-8cc0-b14f53d1ab01_Working%20Paper%205.pdf
https://beedie.sfu.ca/sms/admin/_DocLibrary/_ic/61976d8138b1836b54c39934144147da.pdf


7. Ambiente 

Ambiente de Aprendizagem 

 As atividades de ensino-aprendizagem desta unidade curricular decorrem na plataforma 
de e-learning Moodle da Universidade Aberta. Todas as informações e atividades 
relativas a este módulo serão disponibilizadas em ambiente de classe virtual. É 
privilegiada a comunicação assíncrona, com relevo para o fórum de discussão. Tendo 
em conta as leituras, o acesso à plataforma, o download de ficheiros, eventuais 
pesquisas, a elaboração de reflexões individuais e a participação nos trabalhos de grupo 
ou nas discussões gerais, aconselha-se que cada aluno(a) programe semanalmente o 
seu trabalho. 

 Estima-se que, em média, cada mestrando possa disponibilizar 5 horas semanais para 
se ligar online, usando a plataforma para a participação nas atividades. Recomenda-se 
por isso a frequência diária deste módulo. 

 

8. Sequência 

Sequência das atividades de aprendizagem 

  

 

Abertura da UC 

 Leitura do Contrato de aprendizagem 

Decorre entre dias 13/10/2022 e 17/10/2022 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Temática 1: Conceitos e Princípios dos Jogos Digitais 

 Atividade 1: Mapa Conceptual 

Decorre entre dias 17/10/2022 e 30/10/2022  

 

 



Competências a desenvolver: 

Identificar, analisar e interpretar de modo teoricamente fundamentado a utilização dos jogos 

digitais, com especial ênfase nos jogos sérios. 

Descrição: 

Estudar os recursos fornecidos e aprofundar a matéria de modo a elaborar um mapa conceptual ou 

mapa mental representativo. 

Recursos de Aprendizagem 

Recursos, tutoriais e ferramenta Mindomo indicados no espaço da atividade. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Temática 2: Contextos de Aplicação dos Jogos Digitais 

Atividade 2: Apresentação Prezi 

Decorre entre dias 01/11/2022 e 20/11/2022 

 Competências a desenvolver: 

Identificar, analisar e interpretar os diversos domínios de aplicação dos jogos digitais, com especial 

ênfase na aplicação em contexto educacional. 

Descrição: 

Estudar os recursos fornecidos e aprofundar a matéria de modo a elaborar uma apresentação em 

Prezi Design a comunicar um projeto para um jogo digital. 

Recursos de Aprendizagem 

Recursos, tutoriais e ferramenta Prezi indicados no espaço da atividade. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Temática 3: Planeamento e Desenvolvimento de Conteúdos para Jogos 

 Atividade 3: Produção de Perguntas de Escolha Múltipla 

Decorre entre dias 21/11/2022 e 11/12/2022 

 



Competências a desenvolver: 

Identificar, analisar e ter uma visão crítica no processo de planeamento e de criação para conteúdos 

de jogos digitais. 

Descrição: 

Estudar os conteúdos disponibilizados e promover a capacidade dos alunos para sistematizar 

informação e elaborar questões pertinentes relacionadas com o desenvolvimento de jogos digitais. 

Recursos de Aprendizagem 

Recursos PDF e vídeos indicados no espaço da Atividade. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Temática 4: Ferramentas e Desenvolvimento de Jogos 

 Atividade 4: Projeto Final (jogo) 

Decorre entre dias 12/12/2022 e 30/01/2023 

Competências a desenvolver: 

Adquirir competências de desenvolvimento de jogos digitais, contactar com motores de jogos que 

permitem o desenvolvimento mais expedito de jogos de computador, nomeadamente o UNITY e 

criar um jogo de computador. 

Descrição: 

Alavancar o conhecimento ganho ao longo dos tutoriais disponibilizados de forma a ser 

desenvolver um jogo de computador.   

Recursos de Aprendizagem 

Motor de Jogo Unity, Tutoriais e Fórum de discussão indicados no espaço da atividade. 

 

 

  



9. Avaliação 

Avaliação das Aprendizagens 

Elementos de Avaliação : 

1. Produto das Atividades 1, 2 e 3 (60%) 

2. Projeto Final - Atividade 4 - individual (40%) 

A avaliação tem caráter individual e implica a coexistência de duas modalidades: avaliação 

contínua (60%) e avaliação final (40%). A componente avaliação contínua é sustentada nas 

atividades formativas especificadas (em grupo ou individual), bem como na interação produtiva 

em fóruns de discussão temáticos. A componente avaliação final é sustentada num projeto final a 

ser entregue individualmente por cada aluno, dentro do prazo estipulado para o efeito, tendo um 

peso de 40% da classificação global. 

A avaliação das discussões em fórum terá como base os seguintes parâmetros: 

• Relação da discussão com o tema; 

• Relevância dos comentários/perguntas/argumentos/referências bibliográficas, para a discussão 

em curso; 

• Contribuição para o progresso da discussão do grupo; 

• Contribuição regular e em devido tempo no debate. 

• Tanto a avaliação formativa como a avaliação final serão da responsabilidade do docente da 

unidade curricular. 

 


