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O PROJECTO GAMEDO PROJECTO GAMED
Esta série de dez brochuras educativas e temáticas é um dos quatro produtos intelectuais tangíveis resultantes de uma parceria internacional entre seis
parceiros de três países europeus (Portugal, Roménia e Espanha). Um consórcio transectorial combinando diferentes sectores educativos serviu de base à
criação de várias e ricas intervenções educacionais a vários níveis.

Enquanto trabalhávamos com os jovens, apercebemo-nos da falta de ferramentas eficientes e adequadas para apoiar a nossa abordagem educativa -centrada
no aprendente, nomeadamente no domínio das competências-chave adequadas à realidade atual.

As dez brochuras temáticas com conteúdo de aprendizagem lúdico (CAL) visam introduzir, apoiar e desenvolver a capacidade dos profissionais que trabalham
com jovens em contextos de ensino formal e não formal. Centram-se sobretudo na melhoria da qualidade dos programas educativos destinados a desenvolver
as competências-chave conducentes a uma vida bem-sucedida e, ao mesmo tempo, a incutir nos jovens valores fundamentais como a equidade, a justiça social,
a não discriminação e a participação na comunidade.

Cada brochura de CAL vale por si, mas todas elas estão interligadas de modo a criar a oportunidade e a possibilidade de serem facilmente transponíveis para as
diversas realidades em que os jovens se inserem. As brochuras de CAL são facilmente utilizáveis em todas as diferentes esferas de atividade dos jovens:
trabalho com jovens, educação, famílias e grupos de pares.
As atividades educacionais têm como destinatários jovens dos 13 aos 30 anos. Naturalmente, é benéfico e desejável ajustar a ênfase e o nível de complexidade
dos exercícios ao grupo etário com que estiver a lidar.

As dez diferentes brochuras educativas seguem a mesma filosofia e apresentam uma estrutura semelhante e uma imagem visual coerente. Cada brochura inclui
também hiperligações e referências úteis para um maior aprofundamento dos temas.

Esperamos que esta brochura e o seu conteúdo inspirem uma exploração mais ampla.

“gamED: A Ludificação para o Desenvolvimento de Competências Essenciais no Trabalho com Jovens” é um projeto da Acão-Chave 2 co-financiado pelo
Programa «Juventude em ação» Erasmus+ da União Europeia sob o n.º de referência 2020-3-RO01-KA205-095067. O conteúdo não reflete obrigatoriamente a
visão e a opinião da Comissão Europeia.
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Esta brochura de Conteúdo de Aprendizagem Gamificada está focada
no Pensamento Crítico. É uma introdução empolgante à análise das
coisas de forma objetiva, olhando para diferentes perspetivas e
filtrando os nossos preconceitos. O Pensamento Crítico não é, no
entanto, uma competência que adquirimos num instante. Requer
prática, aceitação de críticas e comentários e, mais importante: ter a
capacidade de alterar pontos de vista.

Na nossa atual realidade globalizada, a informação chega-nos de todos
os lados, em todos os formatos, cheiros e cores. Esta exposição
constante à informação deixou de ser uma escolha, tornou-se quase
impossível de evitar. A competência de Pensamento Crítico tornou-se
cada vez mais importante e significativa para lidar com o fluxo de
informações. Vemos o Pensamento Crítico como uma competência
efetiva e essencial em qualquer tarefa ou profissão.



O Pensamento Crítico é uma competência que os jovens desenvolvem gradualmente, à medida que progridem na

aprendizagem. Embora esta competência seja cada vez mais importante, nem todos compreendem o conceito de

imediato e, consequentemente podem adquiri-lo facilmente.

A Fundação para o Pensamento Crítico (https://www.criticalthinking.org/) define o conceito como “o processo

intelectualmente disciplinado de conceptualização, aplicação, análise, síntese e/ou avaliar informações recolhidas ou

geradas pela observação, experiência, reflexão, raciocínio ou comunicação, como um guia para a convicção e ação”.

O pensamento crítico é considerado uma das competências de vida mais significativas, que deve ser promovida em

todos os ambientes de aprendizagem, formais e não formais (LMTF, 2013).

O motivo pela qual o pensamento crítico pode ser difícil de apreender é porque exige que os jovens deixem de lado

suposições e convicções, para aprender a pensar sem preconceitos ou julgamento.

O pensamento crítico vai além da memorização; envolve, sobretudo, incentivar os jovens a diferenciar conceitos,

resolver problemas, pensar criativamente e aplicação correta do conhecimento.

Essencialmente, podemos definir a Competência de Pensamento Crítico como a capacidade de olhar para situações

de múltiplas perspetivas. Divide os problemas em partes componentes. Considera e organiza as partes de forma

sistemática. Discrimina entre factos e opiniões. Procura causas subjacentes e analisa as consequências de diferentes

cursos de ação. Suporta a tomada de decisões sensatas.



Pensamento Crítico não é sinónimo de ‘Pensamento Criativo’, pelo contrário, é construído sobre um processo

disciplinado de conceptualização, análise, avaliação de informações e raciocínio realista. Uma vez que o pensamento

criativo é divergente (por exemplo, ajuda-nos a pensar nas várias formas de resolver um problema), o pensamento

crítico é convergente (por exemplo, ajuda-nos a escolher a abordagem mais útil ou a descobrir a verdade). Além disso,

vemos a criatividade no devido lugar depois de um processo de pensamento crítico sobre um tópico ou assunto.

Quando se constrói um quadro objetivo e verdadeiro, as soluções e resoluções criativas tornam-se mais sustentáveis

e realistas.

Convidamo-lo participar em ambas as atividades propostas, como um começo emocionante para explorar

profundamente o pensamento crítico com o grupo de jovens.

Para mais informação:

LMTF (Learning Metrics Task Force). (2013). Toward universal learning: What every child should learn (Report No. 1 of

the Learning Metrics Task Force). UNESCO Institute for Statistics and Bookings Institute. 
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QUAL É A TUAQUAL É A TUA
POSIÇÃO?POSIÇÃO?

A VIAGEMA VIAGEM  
DOSDOS

ALIENÍGENASALIENÍGENAS



Prós & Contras

QUAL É A TUAQUAL É A TUA
POSIÇÃO?POSIÇÃO?



DURAÇÃODURAÇÃO

Moderado a difícil50 minutos Entre 4 a 24 pessoas

TAMANHO DOTAMANHO DO
GRUPOGRUPO

NÍVEL DENÍVEL DE
COMPLEXIDADECOMPLEXIDADE

RESUMORESUMO
Em diversos grupos mais pequenos, os jovens são confrontados

com diferentes declarações. Analisando cada afirmação e

reunindo factos concretos, constroem argumentos a favor e

contra. São apresentadas as conclusões finais aos outros e o

comentário dos outros subgrupos aprofunda o exercício. A

avaliação no fim completa o exercício.



Experienciar o processo de Pensamento Crítico
com base nas opiniões e comentários dos

pares.

Praticar a distinção entre factos e raciocínio
subjetivos e objetivos.

OBJECTIVOOBJECTIVO MATERIALMATERIALAo trabalhar com os jovens pode usar esta
atividade para

 Construir narrativas consistentes que sustentem
uma opinião formada.

PAPEL E CANETA PARA CADAPAPEL E CANETA PARA CADA
ALUNOALUNO

UM DETERMINADO OBJECTO (OU UMA CARTAUM DETERMINADO OBJECTO (OU UMA CARTA
COLORIDA) IGUAL OU SEMELHANTE PARA CADACOLORIDA) IGUAL OU SEMELHANTE PARA CADA
SUBGRUPO. ESTE OBJECTO SIMBOLIZA A “FICHASUBGRUPO. ESTE OBJECTO SIMBOLIZA A “FICHA
DE SUBJECTIVIDADE (VER ABAIXO)DE SUBJECTIVIDADE (VER ABAIXO)

IMPRIMA 10 DECLARAÇÕES PARA CADAIMPRIMA 10 DECLARAÇÕES PARA CADA
SUBGRUPO. OU EM ALTERNATIVA, PROJECTE-ASSUBGRUPO. OU EM ALTERNATIVA, PROJECTE-AS
PARA TODOS NUM MONITOR.PARA TODOS NUM MONITOR.



PASSO A PASSOPASSO A PASSO
Diga ao grupo que preparou várias

declarações complicadas. Antes de
começar, peça que façam grupos

livres, cada um com 4 a 6 pessoas.
Limite ao máximo de 4 grupos no

total: grupo 1, 2, 3 e 4.

Mostre as 10 declarações. Diga aos
participantes que cada grupo pode

escolher 1 declaração para dar a
outro grupo.

Informe todos os grupos que têm de
preparar um discurso sobre a

declaração que receberam, com base
na sua posição sobre a questão.

 Pergunte ao grupo 1 qual foi a escolhida

para o grupo 2, ao grupo 2 para o grupo 3,

ao grupo 3 para o grupo 4 e ao grupo 4 para

o grupo 1. Uma mesma declaração pode ser

escolhida mais do que uma vez. Isso mostra

o efeito dessa afirmação no grupo e pode

ser retomada na avaliação (ver abaixo).

Decorridos 10 minutos, interrompa o
processo que antecede. Pergunte
sucintamente ao grupo como se
estão a sair, antes de explicar o

passo seguinte.

Diga aos grupos que têm 10 minutos
para decidir se concordam ou

discordam da declaração recebida.
Diga-lhes para descreverem os

argumentos a favor e contra.

Diga aos grupos que têm 5 minutos para assinalar na sua lista
os argumentos objetivos ou subjetivos. Se necessário,

esclareça ambas os conceitos com um exemplo (por exemplo,
um argumento subjetivo pode ter por base uma preferência ou

sentimento pessoal, e um argumento objetivo tem por base
factos e conclusões de pesquisas evidentes).

11 22 33 44

55 66 77



PASSO A PASSOPASSO A PASSO
Informe os grupos que têm 10 minutos para

elaborar um discurso de 2 minutos, que justifique a
sua opinião sobre a declaração. 

Este discurso tem por base os argumentos
objetivos descritos.

Peça aos grupos para indicarem um porta-voz.

Oiça os vários discursos.

Antes de ouvir os vários discursos, dê a cada grupo uma “ficha
de subjetividade”. Diga aos grupos que podem levantar esta

ficha no ar, se acharem que um argumento foi muito subjetivo,
em vez de objetivo. Se essas fichas forem usadas durante um
discurso, reserve algum tempo desse discurso para explorar

os motivos.

88
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99

Quando terminarem, dê início à
avaliação.

1111



 A liberdade não existe.

 Votar não é um direito, é um dever.

 Todos os países devem ser governados pela democracia.

 Tem direito de se recusar a aprender alguma coisa.

 Um “facto” só é um facto se for confirmado objetivamente.

O amor pode ser medido.

 Altruísmo é sinónimo de egoísmo.

 As notícias falsas também são notícias.

 A criatividade mata o pensamento crítico.

 Equidade significa na verdade “aumento da igualdade”.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

LISTA DE DECLARAÇÕESLISTA DE DECLARAÇÕES
SUGERIDAS:SUGERIDAS:



  AVALIAÇÃOAVALIAÇÃO
DA ATIVIDADEDA ATIVIDADE

O que sente sobre esta atividade? No princípio e agora?

AS SEGUINTES PERGUNTAS PODEMAS SEGUINTES PERGUNTAS PODEM
SER FEITAS PELA ORDEM SUGERIDA:SER FEITAS PELA ORDEM SUGERIDA:

Foi fácil ou difícil perceber esta atividade? Quais foram as
partes mais difíceis? Porquê?

 Como é que o vosso grupo decidiu “dar” a declaração ao
outro grupo?

 No caso de uma declaração ter sido escolhida por mais de 1
grupo: quais foram os motivos para isto?

 Foi fácil ou difícil ver a separação entre raciocínio objetivo e
subjetivo?

 O que é que pensa sobre “manipulação dos factos”?

 Para si, qual foi o objetivo desta atividade?

 Consegue pensar em exemplos da vida do dia a dia, em que
somos confrontados com situações semelhantes?



POSSÍVEISPOSSÍVEIS
ADAPTAÇÕESADAPTAÇÕES

Podem ser feitas inúmeras adaptações a esta atividade. Tempo, regras, tamanho dos grupos, etc.

podem ser alterados facilmente, o que resulta em dinâmicas diferentes. Fique à vontade para

adaptar esta atividade para um formato personalizado de acordo com as necessidades

identificadas e recursos disponíveis.

Se pretender reduzir o tempo: entregue a mesma declaração a cada grupo. Depois do primeiro

discurso, os outros grupos podem acrescentar, comentar, reagir e completar.



DICAS AODICAS AO
EDUCADOREDUCADOR

Um grande desafio para o seu papel de educador durante esta

atividade será manter a imparcialidade relativamente às declarações.

Evite escolher lados (pró ou contra). É mais importante centrar-se no

processo de análise e raciocínio dos jovens, em vez de os argumentos

e conclusões estarem “certo ou errados”.



Peça aos jovens para trazerem títulos de artigos da comunicação social (online e
off-line: jornais, telejornais, revistas). Explore em conjunto o quanto é que esses
títulos podem ou não ser manipuladores ou sugestivos. Este é um excelente
exercício de Pensamento Crítico aplicado ao nosso atual confronto com uma
quantidade massiva de informações.

SUGESTÕES PARA ACOMPANHAMENTOSUGESTÕES PARA ACOMPANHAMENTO

Definir em conjunto os valores importantes definidos, individualmente ou em
grupo. Pensar como é que esses valores podem ser colocados em prática, com
base em factos e acontecimentos objetivos, e não num sentimento subjetivo.

IDEIAS DE AÇÃOIDEIAS DE AÇÃO



Dar respostas aos alienígenas

A VIAGEMA VIAGEM  
DOSDOS
ALIENÍGENASALIENÍGENAS



DURAÇÃODURAÇÃO

Moderado
30 minutos (em função do tempo

despendido na análise da atividade)
No mínimo 3 participantes

TAMANHO DOTAMANHO DO
GRUPOGRUPO

NÍVEL DENÍVEL DE
COMPLEXIDADECOMPLEXIDADE

RESUMORESUMO
Esta atividade visa incentivar os jovens a olhar mais

profundamente para quem somos como indivíduos e como

sociedade. Trata-se de olhar para o que fazemos ou o que

valorizamos com uma nova perspetiva. O objetivo é incentivar os

participantes a responder a uma amostra de perguntas como

forma de explorar suposições e algumas situações comuns da

vida que tomamos como certas.



RESUMORESUMO
 Apresente o seguinte cenário aos jovens:

“São guias numa viagem de alienígenas que estão a visitar a Terra e observam os humanos. Estão todos na

nave quando voam

sobre um estádio de futebol. Um dos alienígenas está confuso e pede ajuda.”

Depois de ler o cenário, e com base na metodologia abaixo explicada, os participantes têm de responder às

seguintes questões:

1. O que é um jogo e porque é que os humanos jogam jogos?

2. O que são “equipas” e por que é tão importante para os humanos fazer parte de uma equipa?

3. Por que estes jogos parecem receber mais atenção do que outros assuntos do planeta, como doença,

pobreza e proteção do meio ambiente?

4. Porque é que os humanos ficam tão emocionados, e até violentos, quando assistem aos jogos?

5. O que é que aconteceria se nenhum humano pudesse voltar a jogar estes jogos?



 Incentivar a olhar, sob uma nova perspetiva,
para aquilo que fazemos ou valorizamos.

Estimular o pensamento crítico de forma a olhamos
mais fundo para o que somos como indivíduo e

como sociedade.

OBJECTIVOOBJECTIVO MATERIALMATERIAL
Ao trabalhar com os jovens pode usar esta

atividade para

Apoiar a procura de argumentos e ângulos para
explicar uma situação. PAPEL E CANETAPAPEL E CANETA

PARA CADA GRUPOPARA CADA GRUPO



PASSO A PASSOPASSO A PASSO Divida o grupo em subgrupos
(min. 2, e máx. 5). Dê papel e

caneta a cada grupo.

Leia o cenário ao grupo e faça
cartões, numerados de 1 a 5,
cada qual com uma pergunta.

Explique que cada grupo tem
de refletir e responder apenas

a uma pergunta.

Peça a cada grupo que escolha
um número entre 1 e 5 e
entregue o cartão com a

pergunta correspondente a
responder.

Diga aos grupos que têm 20
minutos para pensar e escrever

as suas ideias ou pontos de vista
em resposta às perguntas dos
alienígenas de forma que eles

consigam compreender.

Depois de um grupo partilhar o
seu ponto de vista, peça aos

outros grupos que contribuam
com ideias.

Resuma as ideias do grupo e as
contribuições dos outros

grupos.

11 22

33 44 55

77 88
Discuta as contribuições com

todos os grupos e incentive-os
a serem críticos sobre a

questão.99

Peça a cada grupo para
partilhar o seu ponto de vista.

66



AVALIAÇÃOAVALIAÇÃO  
DA ATIVIDADEDA ATIVIDADE

Foi fácil ou difícil perceber esta atividade? Mais
concretamente, quais foram esses momentos?

AS SEGUINTES PERGUNTAS PODEMAS SEGUINTES PERGUNTAS PODEM
SER FEITAS PELA ORDEM SUGERIDA:SER FEITAS PELA ORDEM SUGERIDA:

Para si, qual foi o objetivo desta atividade?

O seu grupo atingiu o objetivo?

Consegue pensar noutro tipo de perguntas que os alienígenas pudessem
fazer, sobre o mesmo ou outros assuntos? Se sim, como é que

responderia a essas perguntas?

O que é que aprendeu com esta atividade?

Como é que aplicaria esta aprendizagem na sua vida?



POSSÍVEISPOSSÍVEIS
ADAPTAÇÕESADAPTAÇÕES

 Este exercício pode ser conjugado com a metodologia “world café”

(www.http://theworldcafe.com). Tenha em consideração que neste caso é

necessário mais tempo.



DICAS AODICAS AO
EDUCADOREDUCADOR

Durante o trabalho de grupo, o educador pode andar entre os grupos,

fazendo contribuições que orientem os jovens na atividade - por

exemplo, reforçando a pergunta e fazendo outras perguntas

semelhantes. O objetivo é orientar os jovens a pensar fora da caixa.

Este exercício funciona bem com questões concretas. No entanto,

pode ser interessante explorar outras relações possíveis, se

relevantes para o grupo de jovens e para os objetivos de

aprendizagem pretendidos. Por exemplo, pode ser interessante para o

grupo explicar aos alienígenas, questões relacionadas com a

alteração do clima, proteção do meio ambiente, relações entre

humanos, etc.



Faça este exercício utilizando questões que se aproximem da realidade efetiva
dos jovens. Isto pode estar relacionado com os estudos ou com outras questões
relevantes para a nossa sociedade.

SUGESTÕES PARA ACOMPANHAMENTOSUGESTÕES PARA ACOMPANHAMENTO

Seria interessante alternar as perguntas entre os grupos. Todos poderiam
contribuir sobre todas as questões, reforçando a cooperação e a colaboração.
Fale com o grupo para saber o que é que os ajudou a responder às perguntas e a
encontrar diferentes formas de explicar alguma coisa. Ajude-os a refletir sobre os
momentos em que têm de usar uma “linguagem” diferente para dialogar com
uma pessoa que tem um entendimento diferente.

IDEIAS DE AÇÃOIDEIAS DE AÇÃO


