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O projeto UNLOCK – criatividade através de aprendizagem baseada em jogos no
Ensino Superior – procura equipar IES a criar e facilitar jogos de escape room nas
suas experiências de aprendizagem, para promover a criatividade e outras competênhttps://doi.org/10.48528/am21-xy71
cias de empreendedorismo de alunos das IES.
O projeto UNLOCK vai providenciar o contexto, o processo e as ferramentas baseando-se numa nova abordagem à aprendizagem que estimula competências
necessárias para o mundo empresarial, tanto nos estudantes como nos educadores,
procurando reforçar a empregabilidade, criatividade, e novos caminhos profissionais.
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INTRODUÇÃO
Sejam bem-vindos ao Handbook do Unlock, um
guia resumido que providencia aos educadores
https://open.ktu.edu/unlock/login/index.php
um suplemento
ao MOOC. Neste Handbook, convidamo-vos a explorar as principais aprendizagens
no âmbito das Escape Rooms Educacionais (EER).
Vamos ver como criar e implementar EERs num
contexto pedagógico.

© 2022 UNLOCK | www.un-lock.eu
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Introdução

Porquê um Handbook?
CONEXÃO ENTRE MOOC & HANDBOOK
https://open.ktu.edu/unlock/login/index.php
No projeto UNLOCK, nós desenvolvemos
um MOOC (Massive Open Online Course)
sobre Escape Rooms Educacionais. Para facilitar os processos de aprendizagem, decidimos desenvolver este Handbook como um sumário das aprendizagens chave apresentadas no MOOC. O objetivo é ajudar os educadores a revisitar as aprendizagens,
que adquiriram no MOOC.

PRINCIPAL FOCO DO CONTEÚDO
Nós gostaríamos que o Handbook providenciasse aprendizagens chave de cada
módulo e sintetizasse esse conhecimento para ser revisitado pelos educadores. O
Handbook vai focar-se prioritariamente em aprendizagens chave, mas também no
conhecimento de especialistas sendo este processo apresentado de forma simples.
PÚBLICO-ALVO
O Handbook tem como público-alvo uma audiência ampla. Pode ser utilizado como um
guia para os participantes do MOOC acederem ao conteúdo de forma simplificada, em
vez de realizarem todos os módulos do curso, por exemplo, no caso de comunidades
(educativas) interessadas em implementar mais experiências gamificadas em contextos pedagógicos.

© 2022 UNLOCK | www.un-lock.eu
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Introdução

Como usar o handbook?
Antes de começar, gostaríamos de fazer uma pequena introdução sobre a melhor
forma de utilizar este Handbook.
Os módulos do Handbook são apresentados em formatos distintos. Alguns módulos
podem apresentar citações de especialistas para enfatizar aprendizagens chave.
Também podem ser encontrados puzzles para resolver, gamificando a sua jornada.
Cada módulo acaba com um espaço para reflexão com questões que procuram
ajudá-lo a refletir sobre o assunto.
Além disso, em cada página há uma caixa de texto geral (cor transparente) e uma
caixa de texto cinzenta. A caixa cinzenta contém uma explicação adicional sobre as
aprendizagens chave do módulo. Veja um exemplo abaixo.

Quatro estratégias principais para desenhar uma EER
baseada na narrativa incluem: considerar a experiência
como um ponto focal; utilizar o conceito de “Perguntar
Porquê”; integrar desafios significativos; e evitar a dissonância cognitiva. Há seis princípios chave que podem
ser considerados quando planeamos uma EER baseada
na narrativa. Eles são:

A abordagem à inclusão de uma narrativa na sua EER não
tem que ser “tudo ou nada”. Tendo em conta o seu comprometimento com os princípios anteriores, e os recursos
que tem ao seu dispor, pode criar diferentes níveis de
imersão nas suas EERs.

© 2022 UNLOCK | www.un-lock.eu

Caixa transparente - o
conteúdo principal

Caixa cinzentapontos-chave
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Introdução

Conheça os seus guias
Ao longo do Handbook, três personagens vão guiá-lo ao longo deste MOOC e da sua
jornada de aprendizagem.
Conheça a Mo’Nique, o Irvin e o Dean, que fazem parte de uma Instituição de Ensino
Superior, mais precisamente, a Universidade de Learnovania.
Eles aprenderam as dinâmicas de gamifcação em primeira mão, então vão estar presentes para lhe fazer perguntas reflexivas e ajudar a reforçar as aprendizagens chave
deste Handbook.

© 2022 UNLOCK | www.un-lock.eu
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Introdução

Terminologia
De forma a facilitar a sua leitura, criámos um pequeno guia de terminologias para
garantir que o educador está familiarizado com todas as definições mencionadas no
Handbook.
Educational Escape Room/Escape Rooms Educacionais: Jogo de equipa em tempo
real, onde os jogadores descobrem pistas, resolvem puzzles e outras tarefas em uma
ou mais salas procurando atingir um objetivo específico;
Game-based learning/Aprendizagem baseada em jogo: Tipo de jogabilidade com objetivos de aprendizagem definidos;
Gamification/Gamificação: Uso de elementos de jogo, tal como sistemas de incentivos,
para motivar os jogadores a envolverem-se nas tarefas;
Higher Education Institutions/Instituições de Ensino Superior: Universidades/faculdades, mas também escolas profissionais que providenciem formação em campos
como direito, teologia, medicina, negócios, música, e arte;
Intended Learning Outcomes/Objetivos de aprendizagem pretendidos: Definem o que é
que o estudante vai atingir depois de completar uma unidade de estudo de forma bem
sucedida.

© 2022 UNLOCK | www.un-lock.eu
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Introdução

Bem-vindo ao handbook
Este módulo pretende fazer uma introdução ao mundo das Escape Rooms
Educacionais (EERs), que podem providenciar uma forma interativa dos estudantes
interagirem com o conteúdo, focando-se em criar conexões significativas para
aprender e promover criatividade entre estudantes de IES.
Este módulo define o cenário para EERs e fornece uma visão geral sobre o que elas
são, e de que forma podem contribuir para a aprendizagem e o ensino.
Ao longo do Handbook, vão ser introduzidas aprendizagens chave dos módulos do
MOOC que lhe vão ensinar a integrar aprendizagem baseada em jogos nas suas práticas de ensino.

© 2022 UNLOCK | www.un-lock.eu
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Introdução

O que é uma EER?
“Uma escape room é um jogo de equipa em
tempo real onde os jogadores descobrem
pistas, resolvem puzzles e tarefas em uma ou
mais salas para atingir um objetivo específico
(normalmente escapar da sala) com tempo
limitado”
Scott Nicholson, 2015
Nicholson, um especialista no cenário das Escape Room e EER, demonstra os
elementos chave que devem ser aplicados para estabelecer EERs nas aprendizagens.
Resumindo, ER e EERs requerem trabalho de equipa, comunicação, iniciativa e outras
competências inerentes a alunos do Ensino superior (por ex. pensamento crítico e
atenção ao detalhe) para aplicar uma vasta gama de conhecimentos e de métodos
apropriados sob a pressão do tempo.
Quando planeamos uma EER, é crucial ter em mente os objetivos de aprendizagens
educacionais que os estudantes devem alcançar e considerar os elementos chave
mencionados anteriormente.

© 2022 UNLOCK | www.un-lock.eu
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Introdução

Porquê utilizar EERs?
Se está a se perguntar porquê integrar as EERs como dispositivo pedagógico em contexto educativo? Existem várias razões e benefícios para o fazer.
Apesar de a investigação no âmbito das EERs ainda estar numa fase embrionária, já
há argumentos robustos que provam as suas vantagens.
Jogos educativos são uma ferramenta eficiente para aprender, em diversas
áreas;
Jogos educativos podem providenciar aos jogadores ferramentas que promovem a criatividade;
Escape rooms, usadas como jogos com propósitos pedagógicos, promovem um
conjunto de competências transversais para os estudantes, que são reconhecidas como fundamentais para facilitar a transição para o mercado de trabalho.
Embora possa não parecer, inicialmente, integrar EERs em contexto pedagógico, há
inúmeros benefícios em fazê-lo! Não se esqueça deles quando aparecerem desafios
no planeamento da sua EER.

© 2022 UNLOCK | www.un-lock.eu
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Introdução

Espaço de reflexão
Quais são as suas principais
motivações para integrar EERs na sala
de aula?
Como se vê a aplicar EERs no futuro?
Sente-se encorajado a fazê-lo?

© 2022 UNLOCK | www.un-lock.eu
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TEORIA
https://open.ktu.edu/unlock/login/index.php
Apresentamos agora os conceitos-chave
que
moldam o design e o uso de Escape Rooms Educacionais. Vamos discutir teorias sobre aprendizagem, incluindo o papel da gamificação na
aprendizagem, construtivismo e teoria do desenvolvimento social, e apresentar um enquadramento pedagógico específico para implementar EERs
em contexto pedagógico.

© 2022 UNLOCK | www.un-lock.eu
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Teoria

Fundamentos teóricos
Neste módulo, enfatizamos o alinhamento entre os objetivos de aprendizagem e as
atividades de ensino; o chamado alinhamento construtivo. As principais abordagens
são os objetivos de aprendizagem diversificados e as competências dos educadores
para serem capazes de alinhar construtivamente os objetivos com a EER.

As Educational Escape Rooms são flexíveis. Não importa quais objetivos de aprendizagem serão considerados, desde que exista um alinhamento adequado com a EER.

© 2022 UNLOCK | www.un-lock.eu

Teoria

Elementos chave da EER
“Existem três elementos no design das EERs,
sendo eles (i) gamificação, (ii) objetivos de
aprendizagem pretendidos, e (iii) elementos
pedagógicos”
Tercanli et al, 2021
As Escape Rooms Educacionais contêm elementos de gamificação que apoiam os
estudantes na concretização dos objetivos de aprendizagem quando interagem com
os puzzles no jogo. Escolhas de design baseadas no construtivismo e na teoria do
desenvolvimento social são requeridas para determinar o equilíbrio entre elementos
de gamificação e os objetivos de aprendizagem. O enquadramento pedagógico das
EERs descreve os conhecimentos, competências, e atitudes que os educadores podem
utilizar para fazer essas decisões de design.

As Escape Rooms Educacionais podem abordar diversos objetivos de aprendizagem. O
alinhamento construtivo é necessário entre os objetivos de aprendizagem, EERs como
atividades de ensino, e as avaliações.

© 2022 UNLOCK | www.un-lock.eu
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Teoria

Objetivos de aprendizagem e
competências dos educadores
De seguida, pode encontrar uma curta lista retirada dos objetivos de aprendizagem
associados ao uso de EERs, e um breve sumário das 22 competências dos educadores
relevantes para as EERs.
Pensamento crítico;

Pedagógicas: avaliações, mentorias;

Introduzir ou reforçar conteúdo;

Técnicas: design thinking, digitais;

Avaliar aprendizagens;

Sociais: criatividade, trabalho de
equipa;

Desenvolver competências
práticas;

Institucionais: ferramentas e recursos.

Em que objetivos de aprendizagem gostaria de se focar quando utilizar uma EER? Na
sua opinião, quais são as competências fundamentais para implementar uma EER?

© 2022 UNLOCK | www.un-lock.eu
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Teoria

Caso: “Escape the Classroom”1
“O exame final foi roubado! Só há uma cópia do exame final, mas esta cópia está num
cofre com uma bomba. Conseguirão os jogadores desmantelar a bomba, resolver o
código do cofre, e recuperar a última cópia do exame de modo a que a avaliação continue?”
O caso Escape The Classroom foi uma EER utilizada na preparação para um exame de
Biologia. Tinha uma preparação simples, e utilizou materiais que já existiam no laboratório, quer os adereços, quer os elementos dos puzzles. O objetivo era envolver os
estudantes no conteúdo da disciplina de forma desafiante e divertida, tornando-se o
conteúdo o foco principal através de puzzles e outras atividades. No final da EER, os
estudantes deveriam ter uma ideia clara do que precisariam de saber para o exame
final, e perceber o quanto dominam realmente os conceitos requeridos.

Os elementos de design proeminentes são a cooperação, a competição, o desafio, a
estratégia, a comunicação, a descoberta, as recompensas e o feedback instantâneo.

1

Para ler o caso completo, visite

https://www.un-lock.eu/uploads/2/0/8/6/20866568/3._unlock_part_3_case_study_report.pdf p.95

© 2022 UNLOCK | www.un-lock.eu
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Teoria

Puzzle dos objetivos e das competências
Aqui, podem ser encontrados mais alguns objetivos e competências para as EERs.
Consegue encontrar todos os 10 termos (em Inglês)?
As respostas podem ser encontradas no anexo.

© 2022 UNLOCK | www.un-lock.eu
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Teoria

Espaço de reflexão
Sendo principiante nas EERs, quais objetivos de aprendizagem que pretende
alcançar na sua primeira EER?
Após experimentar algumas EERs, que
objetivos de aprendizagem escolheria
para desafiar a si e aos seus estudantes?
Em termos de competências, quais são as
próximas áreas em que pretende evoluir?

© 2022 UNLOCK | www.un-lock.eu
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SUPORTE INSTITUCIONAL
Neste módulo, abordaremos ahttps://open.ktu.edu/unlock/login/index.php
importância do
suporte institucional durante a implementação de
Escape Rooms Educacionais.
Recursos humanos, físicos e financeiros estão envolvidos na criação e implementação de EERs.
Particularidades tais como a cooperação entre
professores, a gestão de tempo, o apoio e suporte
universitário, os ambientes apropriados e as ferramentas necessárias devem ser consideradas
neste processo.

© 2022 UNLOCK | www.un-lock.eu
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Suporte Institucional

Porque é que o apoio institucional
é necessário?
A falta de suporte institucional é identificada como uma das limitações que impedem
os educadores de utilizar EERs. Os educadores reportam também falta de tempo,
outros materiais de suporte e recursos pessoais e tecnológicos como limitações que
os inibem de utilizar EERs.
Cumulativamente a estes fatores, a falta de aceitação por parte de outros educadores
e a falta de suporte pela instituição a novas atividades também é destacada, eventualmente desmotivando os entusiastas que iniciam estas atividades na instituição.
Neste módulo focamo-nos na importância dos recursos humanos, dos colegas, do
networking, dos estudantes, outros stakeholders e recursos financeiros que possam
estar envolvidos neste processo.

14
© 2022 UNLOCK | www.un-lock.eu
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Suporte Institucional

Como envolver pessoas e
angariar financiamento?
Para envolver outras pessoas, poderá ser necessário convencê-las a aceitar os impactos positivos da metodologia das EERs. Complementarmente aos recursos financeiros,
irão ser necessárias outras ferramentas para o desenvolvimento e implementação das
EERs.
Fazer um stakeholder map para promover a sua ideia a outros colegas e superiores.
Vai precisar de um espaço físico, ou planeia fazer uma escape room digital? É
viável obter um espaço permanente na sua instituição?
É importante listar e visualizar todas as ferramentas necessárias durante a fase
de planeamento. Assim, a execução será facilitada.
Dependendo nas suas ambições, os custos podem variar bastante. Planeie um
orçamento com todos os custos envolvidos.

A principal ideia deste módulo é fazê-lo pensar cuidadosamente sobre a EER que quer
criar, perceber a importância do networking e pensar no orçamento para a sua Escape
Room.

© 2022 UNLOCK | www.un-lock.eu
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Suporte Institucional

Caso: The Rotterdam school of
management2
Numa EER na Rotterdam School of Management (RSM) onde a principal finalidade
era criar objetivos de desenvolvimento
sustentáveis, foram envolvidas várias
partes para conseguir criar a EER.
Os estudantes trataram do design e dos
materiais. Funcionários não-docentes ajudaram na construção. A equipa de marketing criou conteúdo online para promover a
Escape Room. O departamento de IT
instalou o software e tratou dos pagamentos. Cerca de 80% dos materiais foram
angariados pela comunidade da RSM, e o financiamento e o espaço físico para a EER
foram uma cortesia do reitor da RSM.

Como pôde observar, ter o suporte dos membros da sua instituição, quer sejam eles
colegas, superiores, ou até estudantes, pode permitir a construção de uma EER
bem-sucedida. Isto irá permitir-lhe ter mais tempo livre, visto que vai ter apoio institucional, e poupar recursos.

2

Para ler o caso completo, visite

https://www.un-lock.eu/uploads/2/0/8/6/20866568/3._unlock_part_3_case_study_report.pdf p.113

© 2022 UNLOCK | www.un-lock.eu
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Suporte Institucional

Espaço de reflexão

Como é que pode implementar dinâmicas de EER de forma bem sucedida na
sua instituição?
Qual é o seu plano para conseguir que
os seus colegas e superiores o ajudem a
promover e implementar EERs na sala
de aula?

© 2022 UNLOCK | www.un-lock.eu
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CONTEXTO PRÁTICO
https://open.ktu.edu/unlock/login/index.php
Vamos trabalhar! Neste módulo,
fazemos uma revisão prática dos elementos estritamente
necessários para criar uma EER simples. Isto
poderá ajudá-lo a criar a sua própria EER, para
que possa desenvolver a sua ideia ao longo dos
restantes módulos.

© 2022 UNLOCK | www.un-lock.eu
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Contexto Prático

Como começar
Antes de aprofundarmos mais as teorias das EERs, vamos começar por perceber a
ideia que poderá ter para a sua primeira EER. Isto servirá para testar o seu conhecimento e aplicá-lo, para que possa acabar com uma ideia de uma EER real, que poderá
ser refinada nos restantes módulos.
Quando criamos uma EER, é necessário tomar decisões para garantir que a EER funciona como uma verdadeira ferramenta de aprendizagem e não apenas como uma
atividade de lazer. Na próxima página, compilámos algumas dicas que podem ajudar.

Nesta secção iremos sumariar o conteúdo mais relevante do módulo “Contexto Prático” do MOOC, concentrando a informação em exemplos concretos.

© 2022 UNLOCK | www.un-lock.eu
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Contexto Prático

Dicas práticas
Estas são as dicas que considerámos mais relevantes:
Nível de dificuldade: quando elevado, reflete uma experiência mais desafiante e
divertida, mas deve estar alinhado com as competências dos estudantes.
Tipo de EER: EERs físicas são mais imersivas, e promovem competências sociais e trabalho de equipa, mas costumam ser mais dispendiosas e difíceis de
analisar do que EERs digitais.
Tamanho da equipa: Equipas maiores promovem competências sociais e trabalho de equipa, mas só em grupos heterogéneos e em EERs onde o trabalho
possa ser dividido.
Estrutura: Estrutura linear para introduzir conceitos complexos. Estrutura não
linear para equipas maiores e mais experientes.
Tente lembrar-se destas dicas quando analisar o próximo caso que apresentamos.

© 2022 UNLOCK | www.un-lock.eu
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Contexto Prático

Caso: Deactivating the contraption3
Agora que conhece as dicas básicas, é
altura de observar um exemplo inspirador
de uma EER híbrida. No “Deactivate The
Bomb” que foi conduzido num curso de
Ciências Computacionais na Universidade
Técnica de Madrid, os estudantes foram
encarregados de desarmar uma “bomba”
no campus. Para o fazer, tiveram como
tarefa completar um software de desativação, aplicando técnicas que aprenderam nas aulas, e desvendar as pistas
deixadas pelo professor raptado. O objetivo
desta Escape Room Educacional foi
reforçar os conteúdos mais importantes
abordados na cadeira de programação,
através de uma atividade divertida.
O formato desta EER foi adaptado não só ao conteúdo da disciplina, mas também aos
objetivos de aprendizagem estabelecidos pelos professores. Há bastantes maneiras de
desenhar uma boa EER, mas apenas uma irá otimizar as suas preferências. Por vezes
torna-se complicado encontrar o melhor caminho, mas vale sempre a pena, como
demostram os autores neste exemplo.

3

Para ler o caso completo, visite

https://www.un-lock.eu/uploads/2/0/8/6/20866568/3._unlock_part_3_case_study_report.pdf p. 164

© 2022 UNLOCK | www.un-lock.eu
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Contexto Prático

Espaço de reflexão
Relativamente ao caso de estudo observado
anteriormente: tente identificar o contexto em
que foi conduzido, e se os autores escolheram
uma tipologia apropriada de EER baseando-se
nas dicas providenciadas.
Qual é a melhor maneira de implementar as
melhores práticas de outras EERs nas suas
próprias criações?

© 2022 UNLOCK | www.un-lock.eu
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NARRATIVA
https://open.ktu.edu/unlock/login/index.php
Um surto iminente de um vírus,
um professor raptado, uma bomba colocada no laboratório de
Química. Porque não criar uma história na sua EER
para que os seus estudantes se envolvam numa
experiência de aprendizagem imersiva, com uma
narrativa relevante para os seus objetivos de
aprendizagem?

Neste módulo, vamo-nos focar no design de narrativas de EER, para o ajudar a compreender, identificar, e aplicar conceitos e os seus elementos como
um meio de criar uma experiência de aprendizagem imersiva.

© 2022 UNLOCK | www.un-lock.eu
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Narrativa

Design de narrativas EER
Neste módulo, destacamos a importância de uma narrativa significativa nas EERs, e
descrevemos um conjunto de princípios estratégicos que devem ser tidos em
consideração.
Depois, observamos com atenção um estudo de caso do projeto UNLOCK, e analisamos o design das narrativas baseando-nos em princípios estabelecidos anteriormente.

Este módulo mostra-nos diferentes níveis de imersão da narrativa implementados
pelos educadores, em diversos contextos de ensino e aprendizagem.

© 2022 UNLOCK | www.un-lock.eu
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Narrativa

Príncipios de design de narrativas de EER?
O desenho de uma EER baseada na narrativa comtempla quatro estratégias principais:
Considerar a experiência como um ponto focal; utilizar o conceito de “Perguntar
Porquê”; integrar desafios significativos; e evitar a dissonância cognitiva. Há seis
princípios chave que podem ser considerados quando planeamos uma EER baseada
na narrativa. Eles são:
Ter atenção ao resultado de aprendizagem que é pretendido;
Seleccionar o ambiente em que a EER é realizada;
Criar uma narrativa com papéis claros para cada participante, e objetivos bem
definidos;
Garantir uma consistência nos puzzles, com cenário e categorias claras;
Integrar limite de tempo;
Apresentar desafios bem calibrados, ajustados às competências de base dos
estudantes.

A abordagem à inclusão de uma narrativa na sua EER não tem que ser “tudo ou nada”.
Tendo em conta o seu comprometimento com os princípios acima descritos, e os
recursos que tem ao seu dispor, pode criar diferentes níveis de imersão nas suas
EERs.

© 2022 UNLOCK | www.un-lock.eu
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Narrativa

Caso: The serpent cult4
“O CULTO DA SERPENTE” é uma EER desenvolvida por estudantes, centrada à volta de
uma narrativa sobre um culto. Os jogadores
assumiram o papel de “discípulos” procurando admissão neste culto, e têm que
“provar [que são] merecedores” de se
tornarem membros. Os gamemasters
agiram como membros do culto e todos
usavam capuzes. Todos os jogadores
beberam “veneno” (água com corantes)
antes do início, e tinham uma hora para
encontrar o antídoto – baseando-se na
premissa que os discípulos merecedores
conseguiriam resolver a EER e os outros
morreriam.
Os estudantes desenvolveram a sua
própria narrativa
A narrativa teve um papel ativo nos puzzles, no equipamento, na definição de
tempo e no papel do gamemaster.

Esta EER foi implementada como parte de uma disciplina de Filosofia Científica numa
IES. A narrativa criou a base para o envolvimento dos estudantes em reflexões relevantes, tais como sobre o que é que se considera conhecimento válido. Logo, a narrativa estava alinhada com o objetivo educativo.

4

Para ler o caso completo, visite

https://www.un-lock.eu/uploads/2/0/8/6/20866568/3._unlock_part_3_case_study_report.pdf
https://www.un-lock.eu/uploads/2/0/8/6/20866568/3._unlock_part_3_case_study_report.pdf p.30
p. 164
https://www.un-lock.eu/uploads/2/0/8/6/20866568/3._unlock_part_3_case_study_report.pdf
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Narrativa

Espaço de reflexão

Considera a construção da narrativa uma
parte importante no desenvolvimento de uma
EER? Se sim, porquê?
Como e até que ponto é que podem ser
aplicados princípios de design de narrativa
nas suas EERs? Como considera que podem
ser ultrapassados potenciais desafios?
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DESIGN DE PUZZLES
https://open.ktu.edu/unlock/login/index.php
Os puzzles são a espinha dorsal
das Escape
Rooms Educacionais! Este módulo vai mostrar-lhe
como desenhar diferentes tipos de puzzles que
vão ajudá-lo a alcançar, de forma bem-sucedida,
os seus objetivos de aprendizagem!
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Design de Puzzles

Uma introdução aos puzzles
Neste módulo, irá aprender a definir os seus objetivos de aprendizagem pretendidos,
explorar os níveis de complexidade e tipos de puzzle, e aprender acerca dos componentes dos puzzles.
Também é importante aprender a definir indicações claras, a dar pistas e dicas relacionadas com cada puzzle específico e delegar instruções claras.

Este módulo visa desenvolver o seu conhecimento e competências no campo de
construção de puzzles, permitindo pôr em prática o que aprendeu nos módulos
anteriores.
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Design de Puzzles

Tipos de puzzle
“Nas Escape Rooms Educacionais o foco está
nas aprendizagens, que podem acontecer de
diferentes maneiras. Uma abordagem é a
aprendizagem causal e racional, onde padrões
sustentados, regras, repetição, mecanismos e
convenções são essenciais (…) e outra abordagem concentra-se na experimentação e
avaliação”
Järveläinen & Paavilainen- Mäntymäki, 2019
Há uma grande variedade de puzzles que podem ser escolhidos aquando da criação
de uma EER. Logo, torna-se crucial que se compreenda o tipo de atividade que se
quer pôr em prática quando selecionamos o melhor puzzle para o desafio, de acordo
com os objetivos de aprendizagem que desejamos atingir. Quando desenvolvemos
puzzles, devemos considerar se o foco são as competências cognitivas, a força/velocidade, a destreza ou o trabalho de equipa.

Familiarizar-se com as diferentes possibilidades de puzzles permite-lhe tomar uma
decisão informada quando estiver a decidir o puzzle que quer usar.
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Design de Puzzles

Navegando o mundo dos puzzles
Quando navegamos o mundo dos puzzles, é importante fazê-lo com intenções claras
de: perceber as diferenças nos puzzles e usá-los para propósitos distintos; e perceber
o seu potencial para construção de narrativas que reforcem o potencial de aprendizagem da sua EER.
Definir metas e objetivos de aprendizagens para os puzzles;
Perceber diferentes níveis de complexidade na aprendizagem quando trabalhamos com puzzles;
Discriminar diferentes estruturas e componentes dos puzzles;
Definir indicações claras de pistas e dicas relacionadas com um puzzle específico;
Dar instruções claras em cada puzzle.

Uma das atividades chave quando desenhamos EERs é a definição dos puzzles, visto
que os puzzles devem ser o ponto focal da experiência de aprendizagem para os
“jogadores”. Abordar os principais tópicos do design de puzzles vai ajudá-lo a atingir
os seus objetivos de aprendizagem.
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Design de Puzzles

Caso: “Al Rescate de Mendeléyev”5
Nesta EER, chamada “Al rescate de Mendeléyev” (“Salvando Mendeléyev”), os
jogadores devem voltar atrás no tempo
para salvar a vida de Mendeléyev, que foi
envenenado. Para encontrar o antídoto que
pode salvar o ilustre químico e inventor, é
necessário resolver diferentes puzzles
relacionados com Química básica.
Esta EER foi desenhada para ajudar os estudantes a adquirir competências específicas
em Química, e ainda competências transversais, tais como trabalho de equipa e criatividade. Simultaneamente, os estudantes aprendem a valorizar o trabalho associado a
descobertas científicas.

O desafio que lhe é apresentado com este caso é ser capaz de analisar esta EER tendo
em conta o conhecimento sobre design de puzzles que adquiriu durante o módulo,
dando-lhe também a oportunidade de refletir nesta experiência real em que se criaram
um conjunto de puzzles diretamente relacionados com os conhecimentos de Química.

5

Para ler o caso completo, visite

https://www.un-lock.eu/uploads/2/0/8/6/20866568/3._unlock_part_3_case_study_report.pdf p.155
https://www.un-lock.eu/uploads/2/0/8/6/20866568/3._unlock_part_3_case_study_report.pdf
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Design de Puzzles

Espaço de reflexão

Como resumiria os pontos chave no desenho
de puzzles, no contexto da criação de uma
EER?
Acha que os puzzles físicos seriam adequados
para utilizar numa EER , em que o tema seria
o marketing nas redes sociais? Explique suas
razões.
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AVALIAÇÃO
https://open.ktu.edu/unlock/login/index.php
Concebeu uma EER relevante para
os seus objetivos de ensino, com uma experiência de aprendizagem imersiva para os seus alunos, com muita
ajuda dos seus colegas: Parabéns! Agora é hora
de avaliar o trabalho conduzido, para em última
análise, melhorar o processo de criação da EER e,
consequentemente, os resultados educacionais.

Neste módulo vamos concentrar-nos nos elementos mais indicados de uma estrutura de avaliação
para avaliar a EER.
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Avaliação

Como avaliar a sua EER?
No módulo de avaliação, destacamos a importância de avaliar os resultados de aprendizagem atingidos através das EERs; a experiência dos educadores, pessoal e estudantes envolvidos; e o potencial de abertura da EER a um público mais vasto.
Também resumimos os aspetos chave da avaliação: (1) processo, (2) experiências e
necessidades, e (3) resultados de aprendizagem, para análise de um potencial de
melhoria.

Esta secção enfatiza os princípios básicos a ter em mente na avaliação do processo de
criação e implementação da EER, para atingir os objetivos de aprendizagem desejados.
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Avaliação

Processo de avaliação
Ao avaliar o processo de conceção e criação de uma EER física, digital ou híbrida,
deverá considerar se a estrutura desenvolvida, as atividades escolhidas e os elementos do teste piloto se adaptam aos objetivos de aprendizagem subjacentes à EER, e
como o processo poderá ser melhorado. Durante a avaliação, deverá considerar os
seguintes aspetos:
Foi apropriado para a concretização dos resultados de aprendizagem do curso?
Permitiu a inclusão de uma pedagogia inovadora?
Foi flexível para lidar com mudanças inesperadas?
As atividades escolhidas foram adequadas ao tempo atribuído à EER e ao público escolhido?
Quanto tempo, recursos físicos, humanos e financeiros foram necessários?

Estas perguntas evidenciam que estrutura e melhorias de recursos poderiam ser aplicadas ao processo de criação da EER se esta fosse repetida. Os estudos de caso fornecidos podem também informar o processo de avaliação.
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Avaliação

Avaliando a experiência
Deve refletir sobre as experiências e necessidades dos (1) designers de aprendizagem,
(2) educadores e (3) pessoal de apoio envolvido na criação e teste piloto da EER, mas
também dos (4) estudantes que participaram na EER. Para obter feedback de todos
eles, pode por exemplo considerar a organização de discussões de grupos focais. Ao
organizar e moderar a discussão, concentre-se:
No formato, requisitos físicos e consistência dos grupos focais;
Perguntas dos estudantes sobre a organização geral da atividade; clareza das
instruções; complexidade dos puzzles; modo de execução da EER; níveis de
envolvimento; e eficácia da comunicação durante a EER;
Perguntas dos educadores e do pessoal sobre a eficácia do processo; a complexidade da preparação e da implementação; e a eficácia da comunicação e
potenciais lacunas de competências e atitudes.

As perguntas abrangentes aos educadores, designers de aprendizagem, pessoal de
apoio e estudantes destacam as experiências de todos na criação e participação,
respetivamente, na EER, permitindo uma melhoria adicional.
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Avaliação

Avaliando os resultados de aprendizagem
Ao avaliar os resultados de aprendizagem, deve considerar quais as aptidões, conhecimentos e competências pretende desenvolver nos estudantes. A avaliação dos resultados de aprendizagem pode ser baseada em:
Objetivos de aprendizagem relacionados com o tema, por exemplo, conteúdos e
aptidões, conhecimentos e/ou competências relacionadas com o tema,
abrangendo todos os resultados da aprendizagem;
Resultados de aprendizagem baseados nos "outros" objetivos de aprendizagem,
por exemplo, competências transferíveis e conhecimento de competências para
além da sala de aula, tais como criatividade, capacidades de comunicação e
planeamento e autogestão.

Identificar os resultados educativos da EER permite avaliar se a EER satisfez as necessidades do público-alvo, e se a EER pode ser alargada a um público mais lato com
necessidades de aprendizagem semelhantes.
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Avaliação

Espaço de reflexão

Os elementos sintetizados do processo,
experiência e avaliação dos resultados de
aprendizagem facilitam a criação de
formulários de avaliação para educadores,
pessoal e estudantes? Se não, porquê?
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AVALIAÇÃO DO EDUCADOR
https://open.ktu.edu/unlock/login/index.php
O módulo AVALIAÇÃO DO EDUCADOR
é a fase final
da sua viagem de aprendizagem no MOOC do
UNLOCK e nesta parte do Manual descobrirá que
tipo de diferentes formatos pode assumir a
avaliação final de um processo de aprendizagem.
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Avaliação do educador

Outra forma de avaliação
No MOOC do UNLOCK, o módulo de avaliação do educador será a fase final da sua
viagem de aprendizagem. Será convidado a testar os seus conhecimentos sobre o que
aprendeu neste MOOC, não só fazendo um teste clássico, mas também escapando a
uma Escape Room digital. Além disso, ser-lhe-á pedido que preencha um inquérito de
feedback sobre o MOOC. Finalmente, receberá um certificado sobre a sua conclusão
bem-sucedida do CURSO do UNLOCK, sobre a criação e implementação de jogos de
Escape Rooms em contexto pedagógico.

Acreditamos na aprendizagem pela prática, porque o encorajamos a experimentar a
Escape Room digital sobre as EERs, o que lhe dará uma visão e inspiração sobre como
implementar a metodologia baseada em jogos no seu próprio ensino e compreender o
que é ser um estudante a participar numa EER.
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Avaliação do educador

Espaço de reflexão
Ao implementar Escape Rooms Educacionais no seu curso, que desafios de avaliação
prevê?
Como é que a sua experiência de participação em Escape Rooms Educacionais o
pode ajudar a avaliar melhor os resultados
de aprendizagem dos seus alunos no curso
com as EERs?
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COMUNIDADE
Esperamos que tenha gostadohttps://open.ktu.edu/unlock/login/index.php
das principais
aprendizagens do Manual UNLOCK. No módulo seguinte, ser-lhe-á apresentada a Comunidade
UNLOCK para o ajudar a partilhar as suas experiências de trabalho com uma abordagem baseada no jogo num contexto pedagógico.
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Comunidade

Bem vindo à comunidade Unlock!
Gostaríamos de o convidar a manter-se em contacto com a nossa comunidade, onde
poderá partilhar e ler sobre experiências semelhantes e recomendações para se inspirar e estar atualizado com a crescente e constante mudança das EERs.
A nossa comunidade cresce a cada dia com um interesse crescente pelas Escapes
Rooms Educacionais.
Junte-se a nós para se manter conectado!

Do mesmo modo, tal como o apoio institucional, a comunidade pode desempenhar um
papel importante no incentivo à implementação, teste e melhoria das suas EERs.
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Comunidade

Comunidade de especialistas Unlock
A nossa comunidade é constituída por um número significativo de peritos, que se
juntaram ao nosso projeto, partilhando as suas ideias, experiências e críticas construtivas.
Aqui apresentamos apenas alguns dos académicos de renome que têm vindo a apoiar
o projeto UNLOCK.
Vilmantė Kumpikaitė-Valiūnienė é professora de Gestão de Recursos Humanos
na Kaunas University of Technology, onde implementa as Escape Rooms digitais nas suas práticas de ensino;
Thomas Vigild é especialista em psicologia de jogos, jornalismo, jogos de tabuleiro, brinquedos, design de jogos, tecnologia, salas de fuga, gadgets, aplicações, cultura de jogos e jogos indie. Ensina na Folk High School Vallekilde.
Adelina Moura é precursora no desenvolvimento e implementação de EER no
ensino e formação profissional, utilizando estruturas de cocriação e metodologias participativas para melhorar a experiência de aprendizagem dos estudantes.

Receber feedback e comentários de peritos pode ser uma ótima forma de ter mais
experiência no território da aprendizagem baseada no jogo. A nossa comunidade de
peritos tem o prazer de partilhar consigo os seus conhecimentos e experiências.
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Comunidade

Comunidade Unlock - Puzzle
INSTRUÇÕES
No espaço seguinte, há 21 palavras escondidas. Juntas, criam um apelo motivacional à
ação que conclui o Manual. Divirta-se a descobrir a mensagem!
Esteja ciente da direção das palavras
Assim como algumas delas estão em ordem inversa.
Dica: As palavras “your" e “and” podem ser usadas duas vezes.
Nota: a mensagem original está na língua inglesa.

As respostas para o puzzle podem ser encontradas no Anexo na página 59.
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Comunidade

Espaço de reflexão

Qual poderia ser a sua motivação para se
envolver com a Comunidade UNLOCK?
Como poderia a comunidade melhorar e
apoiar as suas aprendizagens em EER?
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FIM
https://open.ktu.edu/unlock/login/index.php
Obrigado pela sua atenção! Esperamos
que esteja
agora equipado e pronto para experimentar as
EERs nas suas aulas. Se desejar um aprofundamento na utilização das EERs, encorajamo-lo a experimentar o MOOC UNLOCK para se aprofundar
nos princípios fundamentais desta metodologia.
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The End

Conheça o nosso trabalho
O projeto UNLOCK é um projeto, com a duração de três anos, de investigação extensiva sobre a aprendizagem baseada no jogo e a utilização de EERs no ensino.
É por isso que gostaríamos de o convidar a dar uma vista de olhos a uma variedade
de publicações que transmitem conhecimentos dentro desse tema.
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.un-lock.eu%2Fuploads%2F2%2F0%2F8%2F6%2F20866568%2F1._unlock_part_1_literat
ure_review.pdf&clen=2019650&chunk=true

The Literature Review fornece uma visão geral do status-quo das EER no
ensino superior.

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.un-lock.eu%2Fuploads%2F2%2F0%2F8%2F6%2F20866568%2F3._unlock_part_3_case
_study_report.pdf&clen=4106541&chunk=true

Case Study Report que oferece uma apresentação e análise detalhada de 37
estudos de casos internacionais em torno dos EERs.

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.un-lock.eu%2Fuploads%2F2%2F0%2F8%2F6%2F20866568%2Feducators_knowledge_attitudes_and_skills_a_pedagogical_framework.pdf&clen=4728221&chunk=true

Educators knowledge, Attitudes and Skills. A Pedagogical Framework for
Facilitating Educational Escape Rooms com o objetivo de compreender o novo
papel dos educadores ao facilitar a aprendizagem baseada no jogo.

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.ht-

ml?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.un-lock.eu%2Fuploads%2F2%2F0%2F8%2F6%2F20866568%2Feducators_knowledge_attitudes_and_skills_a_pedagogical_framework.pdf&clen=4728221&chunk=true

WWW.UN-LOCK.EU
Para saber mais visite o nosso website: WWW.UN-LOCK.EU!
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ANEXOS
https://open.ktu.edu/unlock/login/index.php
Aqui encontrará todas as respostas
para os puzzles
e enigmas apresentados.
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Anexos

Puzzle - Objetivos e competências
A resposta ao enigma "Objetivos e Competências" do capítulo de Teoria.

© 2022 UNLOCK | www.un-lock.eu

58

Anexos

Puzzle - Comunidade Unlock
RESPOSTA
O convite à ação é: “IT'S TIME FOR CREATING YOUR OWN EDUCATIONAL ESCAPE ROOMS
AND ENGAGING WITH UNLOCK COMMUNITY. TEST YOUR GAME-BASED LEARNING SKILLS
AND GET INTO ACTION”
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