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           INTRODUÇÃO        

Este documento tem o intuito de demonstrar aspectos técnicos e narrativos do jogo 

“FazendaEléctron”. Este documento apresenta o enredo do jogo, a mecânica de jogo, seu 

objetivo e aspectos de jogabilidade. Com estes dados é possível dar sequência ao processo 

de produção e desenvolvimento do jogo. 

           RESUMO DO PROJETO     

Resumo da História 

Aj é um adolescente que, recentemente, mudou-se para uma fazenda de criação 

de ovelhas juntamente com a sua família. Porém, nesta propriedade não há energia 

elétrica, apenas uma barragem que foi construída em um rio que passa nos limites da 

fazenda. Agora, para conseguir gerar energia para a fazenda de seus pais, Aj terá que 

instalar todos os componentes que faltam para colocar a Pequena Central Hidrelétrica em 

funcionamento. 

Para conseguir completar tal tarefa, Aj irá contar com o auxílio de seu tio Claudio, 

que é engenheiro eletricista, mora em outra cidade e irá orienta-lo via mensagens de 

Celular.  

Plataforma 

O jogo FazendaEléctron foi desenvolvido para ser executado em computadores 

(Desktop ou Laptop) que possuem sistema operacional Windows.  

Ambientação 

A narrativa do jogo se passa em um ambiente em 3D. 

Gênero 

É um jogo do estilo ação e aventura, que possui fins educacionais, com visão em 

terceira pessoa, que possui como cenários uma fazenda de criação de ovelhas e uma 

cidade. 

Público-alvo 

O jogo destina-se, principalmente, para os alunos do 8º ano do ensino 

fundamental. Porém, também pode ser apreciado por jogadores casuais que estejam à 
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procura de diversão através de um jogo cheio de desafios. 

         JOGABILIDADE      

Modos de jogabilidade 

O jogo possui nível de dificuldade fixo, ou seja, diferentemente de outros jogos 

comerciais, que permitem a escolha do modo de jogabilidade entre fácil, médio ou difícil, 

FazendaEléctron não permite a escolha do nível.   

Objetivos 

O jogador tem por objetivo conseguir e instalar os componentes necessários para 

colocar em funcionamento a Mini Central Hidrelétrica. E fazer com que a energia gerada 

por esta chegue até às casas da fazenda, tendo que fazer isto antes de anoitecer no universo 

do jogo.  

Estrutura das Missões / Desafios 

As missões são distribuídas em momentos diferentes dentro dos diálogos do 

personagem principal, Aj, com seu tio Claudio, através de mensagens de um aplicativo 

de celular. As missões são hierarquizadas, ou seja, o jogador não pode avançar para a 

próxima missão enquanto não cumprir a atual. 

 Informações Extras 

O Jogador tem cinco vidas. Ele perde uma vida quando é atropelado pelos carros 

ou todas quando cai no rio e passa muito tempo ali. Para recuperar as vidas, ele pode 

pegar corações distribuídos pelo cenário do jogo. A cada dez corações coletados ele ganha 

uma vida, limitando-se ao máximo de cinco vidas. 

Desfecho da Missão 

O Jogador monta toda uma rede elétrica desde a hidrelétrica até chegar às 

residências da fazenda. 

             MECÂNICA DO JOGO     

Física 

A física do jogo irá obedecer às mesmas regras de física real, fazendo uso 



77 

principalmente da gravidade. 

       INTERFACE E INTERAÇÃO     

Entradas 

O jogo utiliza o teclado e o mouse como entrada dos controles. Segue descrição 

de como esses dispositivos são usados no jogo. 

Teclado 

Através dos comandos do teclado, o jogador controla os movimentos do 

personagem principal, instala os componentes do sistema de geração e distribuição de 

eletricidade e controla as mensagens enviadas pelo personagem “Tio Claudio”, assim 

como é exemplificado no quadro seguinte. 

 

 

Teclas de Comando Ações Correspondentes

A tecla “W” Faz com que o personagem ande para frente.

A tecla “E” Faz com que o personagem corra para frente.

A tecla “S” Faz com que o personagem ande para trás.

A tecla “A” Faz com que o personagem ande para esquerda.

A tecla “D” Faz com que o personagem ande para direita.

A tecla “BARRA DE ESPAÇO” Faz com que o personagem salte.

A tecla “Esc” Abre e fecha a tela de pause  do jogo.

A tecla “M” Abre e fecha a tela de mensagens do jogo.

As teclas “>” e “<” Controlam a leitura das mensagens.

As teclas “P”, “O”, “I”, “U”, “Y” e “T” Instalam os componentes coletados.
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Mouse 

Através dos movimentos do mouse o jogador controla a visão do personagem 

principal e, com os botões, pode controlar as ações de escolha nos menus do jogo (menu 

inicial e menu de pause). Durante a execução do jogo, o botão esquerdo do mouse aciona 

o disparo do brinquedo do personagem e, o botão direito, alterna entre a empunhadura e 

a guarda da pistola de brinquedo. 

Saídas 

A saída é feita através da exposição das imagens geradas pelo jogo e apresentadas 

ao jogador por meio do monitor do computador e através dos sons emitidos por caixas de 

som ou fones de ouvido. 

Telas 
As telas, ou cenas que apresentam o fluxo do jogo, são apresentadas no diagrama 

a seguir, que apresenta o fluxo de cenas do jogo. 
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    ENREDO E ROTEIRO     

Visão Geral do Jogo 

Visual do jogo Ambiente 3D com visualização dinâmica 

Personagem 

principal 
Um estudante adolescente chamado AJ 

Roteiro 

Missão Única:  

Colocar a hidrelétrica em funcionamento e gerar 

eletricidade para a fazenda. 

Objetivo (s): 

Aj, com auxílio do tio Claudio, deve colocar em 

funcionamento a pequena hidrelétrica que tem na nova 

fazenda e fazer a eletricidade produzida por ela chegar ate 

as casas da fazenda antes do anoitecer. Para isto, ele terá que 

encontrar e instalar os componentes que faltam para colocar 

a hidrelétrica em funcionamento. 

Obstáculos: 

 tempo, pois o personagem deve colocar a 

hidrelétrica em funcionamento antes do fim do dia; 

 Os carros da cidade, pois estes atropelam o 

personagem; 

 Encontrar os componentes dispostos pelos cenários; 

 O rio, pois nosso personagem não sabe nadar; 

 Os inimigos Alpha e Beta que ficam ocultos pelo 

cenário apenas águardando o personagem principal 

se aproximar para ataca-lo 

Ações: 

Encontrar e instalar, na ordem correta, os componentes 

para fazer a eletricidade chegar nas casas da fazenda. 

Bonificações: 

A cada dez corações coletadas pelo cenário, ele ganha uma 

vida, limitando-se ao máximo de cinco vidas. 

Clima Misto. 
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Universo do jogo 

Fazenda: 

(Cenário) 

Vegetação: Mista 

Atmosfera: Fazenda de ovelhas 

Fauna: Ovelhas 

Flora: Ipês, pinheiros e arbustos. 

Outros elementos: Cercado das ovelhas, celeiro e casas. 

Beira rio: 

(Cenário) 

Vegetação: Mista 

Atmosfera: Beira rio 

Fauna: Nenhuma 

Flora: Ipês, pinheiros e arbustos. 

Outros elementos: Mini Central Hidrelétrica   

Cidade: 

(Cenário) 

Vegetação: Mista 

Atmosfera: Cidade 

Fauna: Nenhuma 

Flora: Árvores e arbustos Low Poly. 

Outros elementos: Casas, prédios, campo de futebol, posto de combustível e 

carros. 

Personagens 

Aj 

Quando aparece: Início do Jogo 

Personalidade: Adolescente  

Aparência: Estudante 

Habilidades: Poder se mover por todo cenário 

Limitações: Não sabe nadar. 

Relevância no enredo: Figurante ( ) Coadjuvante ( ) Parceiro ( ) 

Principal ( X )  

Número de vezes que aparece na história: Várias vezes 

Tio Claudio 

Quando aparece: Após o início do jogo 

Personalidade: Adulto e carinhoso. 

Aparência: Apenas uma imagem de perfil no celular 

Habilidades: Conhecimentos de engenharia elétrica e do mapa do 

jogo 

Limitações: Mora em outra cidade, por isto so se comunica por 
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mensagens de celular. 

Relevância no enredo: Figurante ( ) Coadjuvante ( X ) Parceiro ( ) 

Principal ( )  

Número de vezes que aparece na história: Várias vezes 

Alpha 

Robô inimigo de cor azul que possui baixa velocidade e 

agressividade. No entanto, possui ataque com alto poder destrutivo, 

cada ataque corresponde a uma vida. 

Beta 

Robô inimigo de cor rosa que possui alta velocidade e agressividade, 

porém com baixo poder destrutivo. Seu poder destrutivo 

corresponde a um terço do poder do robô Alpha. 

 

     PROJETO TÉCNICO      

 Motor do Jogo (Engine) 
 

Para a construção do jogo foi escolhido o programa Blender, pois além de ser um 

software gratuito, permite a modelagem e texturização de objetos 3D, permite criar 

animações dos personagens e, principalmente, por contar com um motor de jogo chamado 

de Blender Game Engine ou apenas BGE. Este programa faz uso da linguagem de 

programação Python. 

Obs.: Foram utilizadas as versões do Blender 2.78 e UPBGE 0.2.3 

Programas Secundários 

Outras ferramentas utilizadas para o desenvolvimento do jogo FazendaEléctron 

são descritas no quadro seguinte. 

Nome do programa Tipo de edição Função no projeto 

Adobe Photoshop CS3 

Edição de Imagem 2D ( X ) 

Edição de Imagem 3D (  ) 

Edição de Som (   )  

Edição de Vídeo (  ) 

Outro editor:    

Arte-finalização: recortes, 

coloração  
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Vegas 

Edição de Imagem 2D (  ) 
Edição de Imagem 3D (  ) 

Edição de Som ( X )  

Edição de Vídeo ( X ) 

Outro editor:    

Edição e corte de áudio e 
vídeos 

PyCharm 

Edição de Imagem 2D (  ) 

Edição de Imagem 3D (  ) 

Edição de Som (   )  

Edição de Vídeo (  ) 

Outro editor:  Editor de Scrips 
Python 

Editar os scripts em python 

usados no jogo. 

 

        APRENDIZAGEM      

O jogo FazendaEléctron utiliza como referencial curricular educacional a Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC), de ciências da natureza, para o 8º ano do ensino 

fundamental, abordando o conteúdo de matéria e energia, visando proporcionar meios 

para que os alunos possam adquirir as habilidades de compreender a produção de 

eletricidade em hidrelétricas, as transformações energéticas que ali ocorrem e explicar 

como a eletricidade é transportada da usina até as residências. 
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Apêndice B   
Sequencia didática  

SEQUENCIA DIDÁTICA: 

 

FazendaEléctron: 

Conhecendo os processos de geração e 

distribuição de eletricidade a partir de 

hidrelétricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Caderno de Atividades 
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                 TÍTULO         

FazendaEléctron: Conhecendo os processos de geração e distribuição de 

eletricidade a partir de hidrelétricas. 

                     DISCIPLINA       

Ciências da natureza. 

                 SÉRIES       

8° e 9° anos do ensino fundamental. 

            UNIDADE TEMÁTICA     

Matéria e energia. 

   OBJETOS DE CONHECIMENTO     

Fontes e tipos de energia, Transformação de energia. 

          HABILIDADES      

- Discutir e avaliar usinas de geração de energia elétrica (hidrelétricas). 

Compreender quais as transformações energéticas ocorrem no processo de 

geração de eletricidade. 

- Compreender como a eletricidade chega em sua cidade, comunidade, casa ou 

escola. 

- Conhecer como funciona o processo de geração e distribuição de eletricidade a 

partir do auxílio do jogo FazendaEléctron. 

             OBJETIVOS      

Verificar se é viável, do ponto de vista educacional, a utilização dos jogos digitais, 

em especial o jogo FazendaEléctron, como ferramenta auxiliadora no processo de ensino 

e aprendizagem na disciplina de ciências da natureza, com foco de proporcionar meios 

para que os alunos possam adquirir as habilidades de compreender de forma significativa 

a produção de eletricidade em hidrelétricas e explicar como essa energia chega em suas 

casas ou escolas. 
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        RECURSOS NECESSÁRIOS     

- Físicos/Concretos: Laboratório de informática, Datashow, canetas/lápis 

coloridos, folhas de papel A4 em branco e cronômetro. 

- Digitais: jogo FazendaEléctron, slide “Apresentação da Aula”, slide “Sistemas 

de Geração e Distribuição de Eletricidade”, na qual contém slides com a função dos 

componentes, apresentados no jogo FazendaEléctron, vídeo “Luz para todos leva energia 

elétrica a áreas isoladas do país” e o vídeo “Kika - De onde vem a energia elétrica”. Os 

recursos digitais encontram-se disponíveis em: http://bit.ly/2uPFIyX 

             DESENVOLVIMENTO     

Apresentação da Aula 

Tempo de execução: 5 minutos. 

 Apresentar o título da aula e as habilidades que esta deverá proporcionar à turma;  

 Comentar com os alunos que no decorrer da aula eles irão discutir, questionar 

levantar informações, utilizar o jogo FazendaEléctron e trabalhar em grupos. 

Contextualização 
Tempo de execução: 25 a 30 minutos. 

 Inicialmente o professor irá projetar via datashow o vídeo “Kika - De onde vem 

a energia elétrica” e o vídeo “Luz para Todos leva energia elétrica a áreas 

isoladas do país”; 

 Após a execução dos vídeos entregar uma folha com os seguintes 

questionamentos (Questionário I): 

Questionário I 

Pergunta 1: Qual o tema principal apresentado nos vídeos? 

Pergunta 2: O que mais chamou sua atenção, em relação ao vídeo? 

Pergunta 3: A partir do que você assistiu nos vídeos, qual a importância da 

energia elétrica para as pessoas que moram nas regiões isoladas?  

Pergunta 4: Em quais situações da sua vida diária você utiliza energia 

elétrica, ou seja, para que precisamos de eletricidade? 
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Pergunta 5: Na sua opinião, qual é o papel da CELPA8 no processo de 

geração e distribuição de eletricidade? 

Pergunta 6: Se vocês pudessem seguir os fios elétricos que saem de suas 

casas, qual caminho vocês acham que eles percorreriam?  

 Ler em voz alta os problemas e pedir para que os alunos acompanhem a leitura; 

 Certifica-se de que todos entenderam as perguntas; 

 Solicitar que a turma possa refletir sobre cada questão e responder ao 

questionário; 

 Após os alunos responderem aos questionamentos, verificar quais desejam 

socializar suas respostas com a turma; 

OBSERVAÇÃO: Abra espaço para que haja debate caso existam divergências 

(ou complementações) de respostas, pois a ideia inicial, ainda, não é de formular 

conceitos. 

 Após a socialização das respostas, recolher os questionários. 

Conhecendo o Jogo FazendaEléctron 

Tempo de execução: 20 a 30 minutos. 

 Nesta atividade o professor deve apresentar os principais aspectos do jogo para 

que a turma tenha conhecimento da proposta do jogo. Nesta seção faremos uma 

abordagem geral sobre o jogo. 

 Inicialmente o professor deve projetar o menu do jogo FazendaEléctron (Figura 

1) e expor a informações presentes, preferencialmente, na seguinte ordem:  

                                                 
8 A Celpa – Centrais Elétricas do Pará, empresa de distribuição de energia elétrica autorizada para atuar em 

toda a área do estado do Pará. 
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- Créditos: ao clicar sobre este botão será exposto ao jogador informações sobre 

os desenvolvedores do jogo, público alvo e matriz de referência curricular; 

- Sistema de geração e distribuição de eletricidade: ao clicar neste botão o 

jogador poderá assistir um vídeo que mostra como funciona o sistema de geração 

e distribuição de eletricidade a partir de uma usina hidrelétrica. Este tem a função 

de familiarizar os alunos com a temática do game; 

- Informações: ao clicar neste botão será apresentado ao jogador a história do 

jogo e as principais funções de comando do jogo.  

A descrição completa da história do jogo e, de como teclado e mouse serão usados, 

é apresentado a seguir: 

História 

Aj é um adolescente que, recentemente, mudou-se para uma fazenda de criação 

de ovelhas juntamente com a sua família. Porém, nesta propriedade não há energia 

elétrica, apena uma barragem que foi construída em um rio que passa nos limites da 

fazenda. Agora, para conseguir gerar energia para a fazenda de seus pais, Aj terá de 

conseguir instalar todos os componentes que faltam para colocar a Pequena Central 

Hidrelétrica em funcionamento. Para conseguir completar tal tarefa, Aj irá contar com o 

auxílio de seu tio Claudio, que é engenheiro eletricista, mora em outra cidade e irá orientá-

lo via mensagens de Celular. 

Figura 1  Menu do jogo FazendaEléctron. 
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Teclado 

Através dos comandos do teclado, o jogador irá controlar os movimentos do 

personagem principal, instalar os componentes do sistema de geração e distribuição de 

eletricidade e controlar as mensagens enviadas pelo personagem “Tio Claudio”, assim 

como é exemplificado no quadro exposto na figura 2. 

Mouse 

Através dos movimentos do mouse o jogador irá controlar a visão do personagem 

principal e, com os botões, irá controlar as ações de escolha nos menus do jogo (menu 

inicial e menu de pause). Durante a execução do jogo, o botão esquerdo do mouse aciona 

o disparo do brinquedo do personagem e, o botão direito, alterna entre a empunhadura e 

a guarda da pistola de brinquedo. 

- Iniciar Jogo: Ao clicar sobre este botão o jogador será conduzido à tela de 

Loading, na qual ficará até carregar os dados do jogo. Em seguida, a partida se inicia, 

como é mostrado na figura 3. 

Teclas de Comando Ações Correspondentes

A tecla “W” Faz com que o personagem ande para frente.

A tecla “E” Faz com que o personagem corra para frente.

A tecla “S” Faz com que o personagem ande para trás.

A tecla “A” Faz com que o personagem ande para esquerda.

A tecla “D” Faz com que o personagem ande para direita.

A tecla “BARRA DE ESPAÇO” Faz com que o personagem salte.

A tecla “Esc” Abre e fecha a tela de pause  do jogo.

A tecla “M” Abre e fecha a tela de mensagens do jogo.

As teclas “>” e “<” Controlam a leitura das mensagens.

As teclas “P”, “O”, “I”, “U”, “Y” e “T” Instalam os componentes coletados.

Figura 2  Teclas de comando do Jogo. 
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3 
1 2 

5 

4 

3 

 

1- Número de vidas do personagem; 

2- Contador de corações. A cada dez corações coletados, no cenário, o jogador ganha 

uma vida, limitando-se, ao máximo a cinco vidas; 

3- Ícone de nova mensagem indicando a missão a se realizar. Ao jogador abrir a 

mensagem aparece uma tela exibindo a mensagem, tal qual exemplificado na 

figura 4; 

4- Contagem regressiva até o anoitecer no universo do jogo; 

5- Bussola que indica a direção para onde o personagem deve prosseguir para 

completar a missão.  

Durante o jogo, o jogador terá que coletar itens que irão construir o sistema de 

geração e distribuição de eletricidade e instalar cada item em seu local específico de 

instalação. Tais como exemplificados nas figuras 5, 6, 7 e 8. 

Figura 3  Tela inicial do game 

Figura 4  Sistema de mensagens do jogo. 
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Figura 8  Sistema de geração de eletricidade. 

 

 

Cabe ressaltar que o jogo é em estilo aventura, neste sentido, o personagem 

principal terá que enfrentar e derrotar alguns inimigos, como mostrado nas figuras 9 e 10. 

A qualquer momento da partida o jogador pode parar o jogo acessando o Menu de 

Pause do jogo. Nesta Tela são oferecidas duas opções ao jogador: sair ou continuar a 

partida, como exposto na figura 11. 

 

Figura 5  Instalador do conduto forçado. Figura 6  Instalador da caixa espiral. 

Figura 7  Área de instalação da rede de alta tensão. 

Figura 9  Inimigo Alpha. Figura 10  Inimigo Beta. 



91 

 

- Condição de Vitória: concluir a construção dos sistemas de geração e distribuição de 

eletricidade antes de anoitecer no universo do jogo. 

Utilizando o Jogo FazendaEléctron 

Tempo de execução: 50 a 60 minutos. 

 Após as orientações sobre o jogo, o professor deve solicitar aos alunos que 

iniciem o jogo em seus computadores e informá-los que devem concluir o game 

antes que o tempo se encerre. 

 Aos alunos iniciarem o jogo, o professor apenas deve intervir se for solicitado e, 

esta intervenção, deve ser individual e de forma que não tire a atenção dos 

demais alunos, para não comprometer a imersão no jogo e a ludicidade. 

                      AVALIAÇÃO      

Avaliação do Jogo como Ferramenta Educacional 
Tempo de execução: 15 a 20 minutos. 

 Após os alunos finalizarem o jogo, o professor aplica o Questionário de 

Avaliação do jogo FazendaEléctron (Anexo A da dissertação). Esta etapa tem o 

objetivo de avaliar se a utilização do jogo tem objetivos educacionais bem 

definidos, se motiva os alunos para os estudos e promove a aprendizagem de 

Figura 11  Menu de Pause. 
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conteúdos curriculares por meio de atividades divertidas, prazerosas e 

desafiadoras; 

 Aos alunos finalizarem e entregarem o Questionário de Avaliação do jogo, o 

professor deve projetar o slide “Sistema de Geração e distribuição de 

eletricidade”, no qual foi baseado os elementos do jogo FazendaEléctron, e 

evidenciar as transformações energéticas que ocorrem durante o processo e 

como cada elemento se interliga no circuito e qual a sua função dentro do sistema 

a qual pertence; 

Avaliação de Aprendizagem 
Tempo de execução: 50 a 60 minutos. 

 Para execução desta etapa o professor deve dividir a turma em grupos de até 

quatro alunos e distribuir para cada grupo uma folha em branco, canetas e lápis 

coloridos;  

 Em seguida, utilizando o cronômetro para a marcação do tempo, solicite que 

cada aluno, “na sua vez”, desenhe o caminho que a energia elétrica percorre até 

chegar às residências; 

 Passados 2 minutos, a folha de papel deve ser entregue ao colega da direita, que 

deve continuar o desenho. O procedimento deve ser repetido até que o grupo 

conclua o desenho; 

 Após todos os grupos encerrarem o desenho, o professor deve distribuir, 

aleatoriamente, o desenho inicial entre os grupos, de forma que o grupo não 

receba o seu próprio desenho; 

 Pedir que o grupo escreva/explique, em uma nova folha, o circuito ou desenho 

dos colegas dando a sua opinião se está correto ou não. Importante ressaltar que 

devem sempre explicar porque está correto ou porque está errado; 

 Após essa rodada, devolver ao grupo autor, o desenho e o parecer, e solicitar que 

eles avaliem a coerência entre a explicação e o desenho; 

 Para finalizar esta etapa, socializar as discussões, colocando em pauta o que os 

alunos aprenderam; 

 Após a socialização, aplique com os alunos, de forma individual, o Questionário 

II, para avaliar se a turma atingiu as habilidades propostas. 
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QUESTIONÁRIO II 

Questionário II 

Aluno(a): ________________________________________________________________ 

Pergunta 1: Quais as dificuldades encontradas pelo grupo para a confecção dos desenhos e 

pareceres?  

 

 

 

Pergunta 2: Qual a função dos seguintes componentes no sistema de geração e transmissão 

de eletricidade? 

a- Conduto forçado;                                                                                                                                . 

                                                                                                                                          .      

b- Caixa espiral;                                                                                                                                         . 

                                                                                                                                          . 

c- Turbina;                                                                                                                                          . 

                                                                                                                                          . 

d- Eixo;                                                                                                                                                . 

                                                                                                                                          . 

e- Gerador de eletricidade;                                                                                                                  . 

                                                                                                                                          . 

f- Subestação de elevação;                                                                                                   . 

                                                                                                                                          . 

g- Rede de alta tensão;                                                                                                         . 

                                                                                                                                          . 

h- Subestação de redução;                                                                                                                     . 

                                                                                                                                          . 
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                          ANEXOS       

Anexo I – Jogo FazendaEléctron. 

Anexo II – Slide  “Apresentação da Aula”. 

Anexo III – Slide “Sistemas de Geração e Distribuição de Eletricidade”. 

Anexo IV – Vídeo “Kika - De onde vem a energia elétrica” disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=cJLnOk1BzXk>. 

Anexo V – Vídeo  “Luz para todos leva energia elétrica a áreas isoladas do país”, 

disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=j_4HXV-LJ3U>. 

Os anexos desta sequência didática encontram-se disponíveis no link: 

http://bit.ly/2uPFIyX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cJLnOk1BzXk
https://www.youtube.com/watch?v=j_4HXV-LJ3U
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Anexo A   
Questionário de Avaliação do jogo FazendaEléctron 
Aluno (a) ______________________________________________ Idade: __________ 

Questionário de Avaliação do Projeto 

 

1- Você gostou do jogo?  

(  )Sim   (  )Não 

 

2- O que você sugere de melhorias? 

(  )Facilidade de Jogar   (  )Fase   (  )Níveis de dificuldade   (  )Gráfico   (  )Diversão 

Outros/Justifique: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

3- Você encontrou erros no jogo?    

(  )Sim   (  )Não 

Se a resposta for sim, onde encontrou o erro? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

4- Este jogo serviu para você como ferramenta de auxílio no processo de ensino/aprendizagem 

sobre o sistema de geração e distribuição de eletricidade? 

(  )Sim   (  )Não 

 

5- O jogo estimulou você a conhecer ainda mais sobre o processo de geração e distribuição de 

eletricidade? 

(  )Sim   (  )Não 

 

 

Questionário de Avaliação de Softwares Educacionais 

Satisfação 

1- É por causa do meu esforço pessoal que consigo avançar no jogo. 

(  )Concordo Totalmente     (  )Concordo Parcialmente     (  )Sem Opinião     (  )Discordo Parcialmente             

(   )Discordo Totalmente 

 

2- Estou satisfeito porque sei que terei oportunidades de utilizar na prática coisas que aprendi com o jogo. 

(  )Concordo Totalmente     (  )Concordo Parcialmente     (  )Sem Opinião     (  )Discordo Parcialmente             

(   )Discordo Totalmente 
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Confiança 

3- Ao passar pelas etapas do jogo senti confiança de que estava aprendendo. 

(  )Concordo Totalmente     (  )Concordo Parcialmente     (  )Sem Opinião     (  )Discordo Parcialmente             

(   )Discordo Totalmente 

 

4- Foi fácil entender o jogo e começar a utilizá-lo como material de estudo. 

(  )Concordo Totalmente     (  )Concordo Parcialmente     (  )Sem Opinião     (  )Discordo Parcialmente             

(   )Discordo Totalmente 

 

Relevância 

5- O conteúdo do jogo está conectado com outros conhecimentos que eu já possuía. 

(  )Concordo Totalmente     (  )Concordo Parcialmente     (  )Sem Opinião     (  )Discordo Parcialmente             

(   )Discordo Totalmente 

 

6- O conteúdo do jogo é relevante para os meus interesses. 

(  )Concordo Totalmente     (  )Concordo Parcialmente     (  )Sem Opinião     (  )Discordo Parcialmente             

(   )Discordo Totalmente  

 

7- O funcionamento deste jogo está adequado ao meu jeito de aprender. 

(  )Concordo Totalmente     (  )Concordo Parcialmente     (  )Sem Opinião     (  )Discordo Parcialmente             

(   )Discordo Totalmente 

 

Atenção 

8- A variação (forma, conteúdo ou de atividades) ajudou a me manter atento ao jogo. 

(  )Concordo Totalmente     (  )Concordo Parcialmente     (  )Sem Opinião     (  )Discordo Parcialmente             

(   )Discordo Totalmente 

 

9- O design do jogo é atraente. 

(  )Concordo Totalmente     (  )Concordo Parcialmente     (  )Sem Opinião     (  )Discordo Parcialmente             

(   )Discordo Totalmente 

 

10- Houve algo interessante no início do jogo que capturou minha atenção. 

(  )Concordo Totalmente     (  )Concordo Parcialmente     (  )Sem Opinião     (  )Discordo Parcialmente             

(   )Discordo Totalmente 

 

Competência 

11- Tive sentimentos positivos de eficiência no desenrolar do jogo. 

(  )Concordo Totalmente     (  )Concordo Parcialmente     (  )Sem Opinião     (  )Discordo Parcialmente             

(   )Discordo Totalmente 
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12- Consegui atingir os objetivos do jogo por meio das minhas habilidades. 

(  )Concordo Totalmente     (  )Concordo Parcialmente     (  )Sem Opinião     (  )Discordo Parcialmente             

(   )Discordo Totalmente 

 

Diversão 

13- Gostaria de utilizar este jogo novamente. 

(  )Concordo Totalmente     (  )Concordo Parcialmente     (  )Sem Opinião     (  )Discordo Parcialmente             

(   )Discordo Totalmente 

 

14- Me diverti enquanto jogava. 

(  )Concordo Totalmente     (  )Concordo Parcialmente     (  )Sem Opinião     (  )Discordo Parcialmente             

(   )Discordo Totalmente 

 

15- Eu recomendaria este jogo para meus colegas. 

(  )Concordo Totalmente     (  )Concordo Parcialmente     (  )Sem Opinião     (  )Discordo Parcialmente             

(   )Discordo Totalmente 

 

16- Quando interrompido, fiquei desapontado que o jogo tinha acabado (gostaria de jogar mais). 

(  )Concordo Totalmente     (  )Concordo Parcialmente     (  )Sem Opinião     (  )Discordo Parcialmente             

(   )Discordo Totalmente 

 

Desafio 

17- O jogo evolui num ritmo adequado e não fica monótono. Oferece novos obstáculos, situações ou 

variações de atividade. 

(  )Concordo Totalmente     (  )Concordo Parcialmente     (  )Sem Opinião     (  )Discordo Parcialmente             

(   )Discordo Totalmente 

 

18- Este jogo é adequadamente desafiador para mim, as tarefas não são muito fáceis nem muito difíceis. 

(  )Concordo Totalmente     (  )Concordo Parcialmente     (  )Sem Opinião     (  )Discordo Parcialmente             

(   )Discordo Totalmente 

 

Imersão 

19- Me senti mais no ambiente do jogo do que no mundo real, esquecendo do que estava ao meu redor. 

(  )Concordo Totalmente     (  )Concordo Parcialmente     (  )Sem Opinião     (  )Discordo Parcialmente             

(   )Discordo Totalmente 

 

20- Eu não percebi o tempo passar enquanto jogava, quando vi o jogo acabou. 

(  )Concordo Totalmente     (  )Concordo Parcialmente     (  )Sem Opinião     (  )Discordo Parcialmente             

(   )Discordo Totalmente 
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21- Temporariamente esqueci das minhas preocupações do dia-a-dia, fiquei totalmente concentrado no jogo. 

(  )Concordo Totalmente     (  )Concordo Parcialmente     (  )Sem Opinião     (  )Discordo Parcialmente             

(   )Discordo Totalmente 

 

 

APRENDIZAGEM 

Curto Termo 

22- Você acha que o jogo contribuiu para sua aprendizagem na disciplina? 

(  )Concordo Totalmente     (  )Concordo Parcialmente     (  )Sem Opinião     (  )Discordo Parcialmente             

(   )Discordo Totalmente 

 

23- O jogo foi eficiente para sua aprendizagem, comparando-o com outras atividades da disciplina? 

(  )Concordo Totalmente     (  )Concordo Parcialmente     (  )Sem Opinião     (  )Discordo Parcialmente             

(   )Discordo Totalmente 

 

Longo Termo 

24- Você acha que a experiência com o jogo vai contribuir para seu desempenho na vida profissional? 

(  )Concordo Totalmente     (  )Concordo Parcialmente     (  )Sem Opinião     (  )Discordo Parcialmente             

(   )Discordo Totalmente 

 

 

– Atribua uma nota de 1,0 a 5,0 para seu nível de conhecimento antes e depois do jogo 

aos conceitos listados na tabela abaixo (1,0 – pouco; 5,0 – muito). 

 

 

Conceitos 

Compreender como funciona 

Antes Depois 

O sistema de Geração de Eletricidade   

O sistema de distribuição de Eletricidade   
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