
                                                                                   PROJETO 

 

NOME e TEMA 

O projeto proposto tem como nome “Clube Arcade” e tem como principal inspiração os jogos 

eletrónicos clássicos que abundavam em salas de jogos, pelo mundo fora, em consolas 

chamadas Arcade, durante entre os anos 70 e 2000, aproveitando a lógica desses jogos para 

desenvolver competências ligadas ao mundo digital da imagem e som num contexto de jogo. 

PÚBLICO-ALVO 

Alunos de qualquer ano de escolaridade, a partir do 5º ano, com um limite de inscrições de 27 

alunos. 

OBJETIVO GERAL 

Conduzir uma motivação intrínseca da comunidade de alunos para o processo de 

desenvolvimento de competências técnicas e criativas. 

ENQUADRAMENTO 

Os jogos eletrónicos, e mais tarde, os digitais têm sofrido uma evolução que acompanha a das 

tecnologias e que é exponencial. Assim, desde os anos 70 até hoje, temos assistido a um 

desenvolvimento galopante da realidade dos jogos a entrar pelas nossas vidas a dentro, a 

ocupar as vidas de miúdos e graúdos, muitas vezes, de formas acríticas, destrutivas e viciantes, 

que colocam em questão uma série de valores fundamentais. Esses valores não são os jogos em 

si, pois o jogo existe, em muitas formas, há milhares de anos. Esses valores são os processos 

criativos, a dimensão pedagógica e imaginativa, bem como o próprio desenvolvimento de 

competências técnicas, sociais e até morais, que se vêm ameaçados e substituídos 

abruptamente pelos processos de pura satisfação instantânea de hábitos repetitivos e 

gratuitos. 

Os problemas graves que a pandemia, trazida pela COVID 19, veio expor, e que colocou alunos 

à margem das tecnologias, a crescente falta de professores, que tem sido cada vez mais 

evidente nas áreas de Tecnologias de Informação e a própria escassez de desenvolvimento de 

competências por parte dos alunos ao utilizarem as tecnologias, são todas dimensões causais 

para a construção deste projeto. 

OBJETIVOS GERAIS 

 Promover tomadas de decisão corretas relativamente a opções escolares. 

 Formar para novas formas de literacia. 

 Aprofundar a ligação entre a escola, a comunidade e o meio envolvente. 



 Estimular formas de motivação intrínseca e ligação à escola. 

 Promover abordagens de desenvolvimento de competências transversais. 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 

 Capacitar os participantes de competências técnicas e teóricas do universo multimédia digital. 

 Desenvolver bases de literacia na utilização da internet. 

 Disseminar conceitos de segurança no universo da internet. 

 Desenvolver métodos criativos de story telling e ambientes narrativos. 

 Interiorizzar conceitos visuais digitais. 

 Adquirir capacidades de trabalho em equipa e multi-tasking. 

 Adquirir competências de gestão de tempo e concretização de planos de trabalho. 

 Desenvolver técnicas de pesquisa e recolha de materiais na internet. 
 

RECURSOS: 

Sala AV 

Computadores 

Projetor 

Colunas de som 

Scratch 2 software freeware 

Editor de imagem freeware 

Pens para salvar trabalhos e materiais 

Nº MÁXIMO DE ALUNOS PARA O CLUBE: 

27 através de inscrição 

 

METODOLOGIA E CRONOGRAMA 

ATIVIDADE 1: INTRODUÇÃO AOS MATERIAIS DIGITAIS 

Ficheiros de imagem e ficheiros de som. Formatos e características. Edição de ficheiros de 

imagem e som. 

Produto final: Criação de 3 “characters” para um jogo de plataforma. 

ATIVIDADE 2: INTRODUÇÃO À PLATAFORMA BUILBOX 

Builbox: O ambiente, as ferramentas de edição, de comando e design. 

Produto final: criação do primeiro ambiente de jogo – cenário, “characters” e ações. 



ATIVIDADE 3: DESENVOLVIMENTO DO PRIMEIRO NÍVEL DE JOGO 

Criação do primeiro nível de jogo. Programação de comportamentos e ações. Introdução de 

elementos e “characters” extra. Sistema de pontuação. 

Produto final: finalização e exportação do primeiro nível do jogo. 

ATIVIDADE 4: TESTES E CORREÇÕES 

Fase de teste e correção de erros de programação do jogo. Exportação final. 

Produto final: Compilação final do jogo para PC e Android. 

CRONOGRAMA 

Dia/Hora Sala Atividade 

5 e 12 de Janeiro AV ATIVIDADE 1: INTRODUÇÃO 
AOS MATERIAIS DIGITAIS 

19 de Janeiro 
2, 9 e 16 de Fevereiro 

AV ATIVIDADE 2: INTRODUÇÃO 
À PLATAFORMA BUILBOX 

23 de Fevereiro 
2, 9, 16, 23 e 30 de Março 

AV ATIVIDADE 3: 
DESENVOLVIMENTO DO 
PRIMEIRO NÍVEL DE JOGO 

20 e 27 de Abril AV ATIVIDADE 4: TESTES E 
CORREÇÕES 

 

Observações: Este projeto prevê que existam falhas de concretização do calendário e 

concretização das atividades, pelo que, em caso de necessidade, aquelas serão projetadas para 

os dias a seguir, havendo espaço de calendário de sobra para possíveis ajustes. 

 

AVALIAÇÃO: 

Grelha de registo de etapas concretizadas, registos de dificuldades e etapas não realizadas, 

para que se façam melhorias e ajustes para próximos projetos. 

 

Professor Responsável, 

Luís Campos 

 


