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Resumo 

Este trabalho vai ter como objetivo desenvolver um jogo para a melhoria do 

conhecimento de uma criança sobre diversos assuntos no qual a criança vai poder 

se divertir por estar jogando e ao mesmo tempo estará ganhando conhecimento 

sobre diversas matérias (Inglês, Português, História). 

O jogo vai envolver um personagem chamado Jimmy no qual ele correra em uma 

única direção em uma plataforma 2D no qual ele terá livros para coletar e em cada 

livro terá uma dica diferente para que ele tenha ajuda na sua resposta final de cada 

fase, ele acertando a sua pergunta final passará para o próximo nível, no qual as 

perguntas finais vão ficando mais difíceis. O jogo terá 5 fases para cada matéria, na 

tela de início haverá dois botões o para selecionar a matéria e o para dar início ao 

jogo, a movimentação do personagem será de modo simples utilizando as setas do 

teclado Esse aplicativo vai priorizar o ensino das crianças através de jogos 

educativos que estimulem seu aprendizado. Será utilizado o software Construct 2 

para o desenvolvimento do game 

Introdução 

Esse aplicativo vai priorizar o ensino das crianças através de jogos educativos que 

estimulem seu aprendizado de uma forma mais divertida, no qual a criança vai se 

interessar mais pelo assunto e aprender brincando. O jogo vai conter diversos 

níveis, em cada matéria terá 5 níveis diferentes, conforme vai concluindo as fases, o 

usuário desbloqueia outros níveis e assim sucessivamente até chegar ao fim. 

 

Objetivos 

Desenvolver um jogo no qual as crianças se divirtam e ganhem mais conhecimento 

nas matérias escolares, com isso fazendo com que elas se interessem cada vez 

mais pela escola e os seus estudos futuros. 

 

Metodologia 



Será utilizado o software Construct 2 (SCIRRA Ltd.) para a construção do jogo e 

cenários, os cenários vão ser baseados em cenários de outros jogos em plataforma 

2D, o personagem será desenvolvido pelos próprios autores do jogo. 

 

Desenvolvimento 

No momento foi desenvolvido a tela de inicio e a primeira fase, o jogo terá 5 fases 

para cada matéria, na tela de inicio haverá dois botões o para selecionar a matéria e 

o para dar inicio ao jogo, a movimentação do personagem será de modo simples 

utilizando as setas do teclado “. Os jogos constituíram sempre uma forma de 

atividade do ser humano, tanto no sentido de recrear e de educar ao mesmo tempo. 

A relação entre o jogo e a educação são antigas, Gregos e Romanos já falavam da 

importância do jogo para educar a criança.” 

O jogo será desenvolvido para plataforma Windows e android. 

 

Resultados Preliminares 

Foram feitos testes nas primeiras fases com o conteúdo aplicado nos jogos, 

somente as matérias de português e inglês foram testadas, e apresenta êxito na 

locomoção do personagem e nas informações que o jogo vai proporcionar a criança. 

Fontes 

http://www.webartigos.com/artigos/a-importancia-do-jogo-na-educacao-infantil/2984/ 

 

 


