


Este quadro pedagógico é um instrumento criado para integrar as várias                 

competências dos educadores, e pretende guiar educadores e instituições nas 

competências necessárias que devem ser desenvolvidas para facilitar 

game-based learning (GBL) no ensino e na aprendizagem, com o objetivo final 

de melhorar a aprendizagem dos estudantes.

Logo, este quadro pedagógico emerge com o objetivo de estabelecer um 

quadro comum de competências necessárias que devem ser desenvolvidas 

para um educador ser um facilitador em atividades de GBL e, em particular, em 

atividades de escape rooms educacionais (EER), e para ser usado no                     

desenvolvimento do Massive Open Online Course (MOOC).

Figura 1. Quadro pedagógico conceitual



As 3 áreas estão interconectadas, e as 22 competências estão relacionadas, e 

devem ser tratadas como a parte de um todo. Até a componente de suporte 

institucional precisa de estar relacionada para a metodologia de GBL ser efetiva 

e sustentável no longo prazo.

Estas competências aplicam-se a educadores em todos os campos de 

educação, tais como ciências sociais, ciências naturais, ciências exatas e                

ciências de saúde. Na nossa pesquisa, juntámos feedback de educadores 

destes diferentes domínios.

Esta lista de competências também pode ser aplicada ao sistema institucional e 

àqueles envolvidos no suporte da educação. Procura assistir stakeholders da 

educação e apoiar educadores a desenvolver as várias competências que 

precisam para se tornarem facilitadores de EER.

Nas tabelas abaixo estão listadas todas as 22 competências, e cada uma é 

acompanhada pela sua descrição e uma breve sugestão para ser posta em 

prática pelos educadores.



Saber como 

identificar novas 

metodologias

       Identificar e planear atividades significativas para ensinar;

       Perceber como é que a nova metodologia pode ajudar no 

processo de ensino e aprendizagem.

PEDAGÓGICAS

       Identificar os pontos fortes e limitações de novas metodologias;

       Planear os objetivos que se querem alcançar com esta 

metodologia.

Alinhamento entre 

os jogos e 

aprendizagem

      Habilidade de alinhar as atividades de EER aos resultados da 

aprendizagem;

      Integrar a abordagem de acordo com os objetivos curriculares, 

com as preferências dos estudantes e diferenças demográficas e 

socioculturais.

      Avaliar o conteúdo curricular e uso de EER para influenciar o 

desenvolvimento das skills básicas dos estudantes.

Avaliação 

pós-jogo

      Identificar, reportar e colaborar acerca do processo de aprendizagem;

      Identificar e planear a resolução de situações educacionais que afetam 

estudantes com diferentes habilidades  e diferentes ritmos de aprendiza-

gem;

      Garantir a avaliação da atividade.

      Precisa de uma estratégia eficaz de reflexão para sublinhar os 

objetivos da aprendizagem;

      Observação.

Encorajar 

a reflexão

       É necessário guiar a abordagem de jogo para o processo de 

aprendizagem;

       Habilidade de identificar momentos de aprendizagem e reflexão 

durante os jogos.

     Garantir uma comunicação eficaz;

     Promover sinergias entre o envolvimento dos alunos e os 

jogos;

     Ser motivador e dar suporte.

Mentoria
       O educador precisa de identificar as habilidades dos seus 

estudantes, para determinar a duração, a complexidade e/ou a 

dificuldade da EER.

       Comprometer-se, guiar e dar suporte aos estudantes para 

garantir o sucesso da metodologia;

       Monitorizar as atividades de forma a garantir a realização dos 

objetivos pretendidos.
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Experiência 

com jogos 

e GBL

      Experiência com jogos ou alguma literacia básica acerca de 

diferentes abordagens ao jogo;

      Saber se divertir;

      Skills de jogo;

      Aptidão para jogos

TECNOLÓGICAS

      Jogar escape rooms;

      Disfrutar das atividades praticadas.

Design thinking  
      Conhecer o processo prático de desenvolver a narrativa e 

atividades de jogo.

      Criar/Idealizar a ideia para ser desenvolvida nos jogos;

      Testar a ideia e garantir que a narrativa é bem construída.

Conhecimento 

profundo acerca 

dos conteúdos

      Aperfeiçoar a utilização da ferramenta;

     Perceber os princípios básicos e leis fundamentais do processo 

de aprendizagem ativa.

      O educador precisa de se manter atualizado sobre o design 

dos jogos com especialistas e profissionais, e para isto tem que 

conhecer especialistas e realizar trabalho profissional;

      Identificar necessidades de treino e formação.

Auto eficácia 

digital

      Competências digitais

      Familiaridade com tecnologias digitais e com meios de 

comunicação.

      O educador deve-se manter a par das últimas tendências 

digitais.

Know-how 

tecnológico
     Ser capaz de solucionar problemas tecnológicos

      O educador precisa de conhecer ferramentas alternativas;

      É útil ter parceiros que possam ajudar;

      Estar preparado para o inesperado.
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Criatividade
      Pensamento criativo;

      Habilidade de descobrir ideias novas e originais, conexões e 

soluções para os problemas.

      Ser curioso, e usar a imaginação;

      Ser comunicativo, empático e conseguir contar uma história.

Mente aberta
      Estar aberto a novas metodologias de ensino;

      Motivação para aprender e sair da zona de conforto.

      Pensar “fora da caixa”;

      Ser entusiástico e energético para promover as atividades.

Capacidade 

de inovar

      Habilidade de encorajar novas atividades no processo de 

ensino;

      Distanciar-se dos métodos de ensino convencionais. 

      Perceber tendências de jogo que podem ser úteis para 

conciliar com práticas educacionais.

Flexibilidade e 

adaptação

      Pensar e agir sobre pressão;

      Pensamento lógico;

      Capacidade de resolver problemas.

      Adaptar-se à situação;

      Melhoria continua;

      Ser autoritário durante a atividade, se necessário.

Trabalho em equipa

      Trabalhar e mobilizar os outros;

      Cooperação;

      Esforço colaborativo para desenvolver e implementar atividades 

de EER.

      Conhecer e promover processos de interação, estratégias de 

cooperação e trabalho em equipa;

      Criação de ideias em conjunto.

Perseverança 

e autoconfiança

      Ser persistente e não ter medo de falhar;

      Ser resiliente perante falhas;

      O educador precisa acreditar no seu próprio potencial para ser 

um facilitador de EER.

      Ser disciplinado e organizado;

      Ser paciente;

      Capacidade de tentar, falhar, e tentar novamente.

SOCIAIS
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SUPORTE INSTITUCIONAL

Diretrizes e 

suporte da 

universidade

      Harmonia com os objetivos da administração escolar;

      Diretrizes para ajudar professores a adotar estratégias 

pedagógicas que promovam a criatividade;

      Estabelecer objetivos pedagógicos claros;

      Providenciar suporte institucional para práticas de ensino 

inovadores.

Gestão de tempo

Ambientes 

propícios   

      Tempo suficiente para preparar um jogo e conciliar com outras 

atividades como ensinar, ou fazer investigação.

      Providenciar soluções para conciliar de forma eficaz todas as 

atividades dos educadores.

Cooperação entre 

professores

      Envolvimento dos colegas na instituição;

     Aceitação e recompensa dos educadores que utilizam essas 

atividades.

      Motivação para os educadores usarem novas abordagens de 

ensino;

      Promover a cooperação.

Suporte financeiro
      Suporte financeiro para encorajar e promover a sustentabilidade 

de atividades de EER.

      Ambientes apropriados para atividades de EER.
      Fornecer um ambiente que possa ser utilizado em diferentes 

aulas na instituição e adaptado para diversos temas.

      Providenciar suporte adicional para a aquisição de materiais, 

formação e recursos humanos para o desenvolvimento destas 

atividades.

Ferramentas 

e recursos

     Recursos práticos, equipamento, ferramentas para a criação de 

jogos, e recursos humanos.

      Ser uma instituição que encoraje cursos de desenvolvimento 

profissional;

      Providenciar pesquisas sobre atividades de gaming.
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Figura 3. Competências mais frequentes em cada fase da EER

Após definir e organizar as competências em diferentes grupos, foi observado que apesar de todas as competências serem necessárias ao longo do processo da imple-

mentação de EERs, algumas delas tem um maior impacto e são mais frequentemente mencionadas em fases específicas da adoção desta metodologia.

As diretrizes e o suporte institucional vão dar apoio a todo o processo de forma 

contínua. Para desenvolver e implementar uma EER, o educador vai precisar de 

ferramentas e recursos, suporte financeiro, um ambiente apropriado, tempo - 

para planear, criar, aplicar e avaliar uma EER - e colaboração com outros 

parceiros.

Os educadores precisam de perceber os benefícios desta abordagem e o           

potencial desta metodologia para ter a motivação para envolver outros colegas 

e pessoas que lhe possam dar suporte, e para promover uma rede de apoio e 

uma comunidade para o desenvolvimento futuro desta metodologia nas                        

instituições de ensino superior.

Planeamento

- Saber como identificar novas 

metodologias

- Conhecimento profundo acerca dos 

conteúdos

- Alinhamento entre os jogos e 

aprendizagem

- Capacidade de inovar

- Mente aberta

- Criatividade

- Diretrizes e suporte da universidade

- Suporte financeiro

Design e puzzles

- Experiência com jogos e GBL

- Know-how tecnológico

- Auto eficácia digital

- Design thinking

- Criatividade

- Trabalho em equipa

- Perseverança e autoconfiança

- Gestão de tempo

- Ferramentas e recursos

Execução

- Flexibilidade e adaptação

- Perseverança e autoconfiança

- Mentoria

- Trabalho em equipa

- Experiência com jogos e GBL

- Cooperação entre professores

- Ambientes propícios

Pós-jogo

- Avaliação pós-jogo

- Encorajar a reflexão

- Flexibilidade e adaptação

- Alinhamento entre jogos e 

aprendizagem

- Criatividade

- Trabalho em equipa



O projeto UNLOCK procurou identificar e refletir o perfil do educador que é capaz 

de atuar como um facilitador em atividades de EER.

Os dados para elaborar os diferentes perfis foram identificados através de 

pesquisas anteriores, estudos de caso e questionários, por fim, sumarizados 

através de um formato apelativo de um verdadeiro perfil de educador. 

Figura 4a. Diferentes perfis de educadores a utilizar EER

EDUCADOR MOTIVADO/EX-

PERIENTE NUM AMBIENTE 

FAVORÁVEL

CHARLOTTE

DESCRIÇÃO

A Charlotte é uma professora de gestão 

do ensino superior, que tem uma 

experiência internacional vibrante,                

colaborando com várias universidades e 

co-autores em diversos países.

RECURSOS

É bastante aberta a efetuar experiências 

com novas tecnologias e meios de                 

comunicação, utilizando ferramentas 

online para envolver os seus alunos, e ela 

própria envolve-se bastante no               

desenvolvimento de atividades de             

aprendizagem não formais para                      

estudantes e colegas investigadores. 

MOTIVAÇÃO

Sempre foi apoiante da utilização de 

novas metodologias de ensino, tais como 

as de design thinking, a mentoria, o que 

reflete as suas skills de flexibilidade e 

adaptação.

EXPERIMENTAR NOVAS TECNOLOGIAS 

FLEXIBILIDADE E ADAPTAÇÃO 

COOPERAÇÃO ENTRE PROFESSORES

DIRETRIZES E SUPORTE DA UNIVERSIDADE

DESIGN THINKING

EXPECTATIVAS

Adora viajar e ler, e é facilmente deixada 

levar por devaneios sobre novos                       

projetos, ideias e destinos. A Charlotte é 

bastante envolvida nas atividades da        

universidade e está muito satisfeita com 

o ambiente universitário que promove a 

inovação através da realização de               

eventos sobre pedagogias inovadoras e 

oferece oportunidades e recompensas a 

professores que experimentam novas 

metodologias. 
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Estas personas diferentes representam o principal conteúdo presente no 

quadro pedagógico (conhecimentos, atitudes e competências) numa forma 

mais acessível para os educadores se relacionarem com o seu próprio perfil. 

Figura 4b. Diferentes perfis de educadores a utilizar EER

EDUCADOR MOTIVADO/EX-

PERIENTE NUM AMBIENTE 

NÃO FAVORÁVEL

ALISTAIR

DESCRIÇÃO

O Alistair é um professor de engenharia no 

ensino superior, com uma excelente 

capacidade para investigação, e desenvolvi-

mento de projetos colaborativos com 

estudantes e parceiros industriais.

RECURSOS

Tem um enorme know-how tecnológico e 

auto eficácia digital, tem reputação de ser 

um bom membro de equipa, mostrando 

criatividade, skills de inovação, mente 

aberta, perseverança e autoconfiança. Com 

uma profunda experiência na área industrial 

e projetos locais, o Alistair tem menos 

experiência em viagens e colaborações 

internacionais.

MOTIVAÇÃO

É bastante rigoroso, orientado para a 

inovação que envolve estudantes em 

problemas aplicados para estimular as suas 

capacidades de aprendizagem e está sempre 

disposto a aprender sobre novas metodolo-

gias de ensino.

ENCORAJAR A REFLEXÃO

AUTOEFICÁCIA DIGITAL

PERSEVERANÇA E AUTOCONFIANÇA

FALTA DE DIRETRIZES, SUPORTE E 
COLABORAÇÃO DA UNIVERSIDADE

KNOW-HOW TECNOLÓGICO

EXPECTATIVAS

Sente falta de apoio da instituição e dos 

colegas para adotar novos métodos de ensino 

e aprendizagem, e uma forte pressão para 

aderir a técnicas de avaliação tradicionais 

(por exemplo, exames), mas é fascinado com 

abordagens de aprendizagem ativa apesar de 

não ter muita experiência e de não ser capaz 

de convencer os colegas e outros professores 

da área sobre a sua importância e potencial.
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Em última análise, estas personas procuram motivar educadores Europeus e 

agentes educacionais a desenvolver o perfil de facilitadores de GBL, mais                      

especificamente em atividades de EER, de modo a executar e beneficiar destas 

atividades, promovendo o seu crescimento e sustentabilidade a longo prazo.

Esta pesquisa faz parte do projeto UNLOCK. Tem como objetivo dar suporte, em 

conjunto com os resultados das atividades de investigação do projeto, ao 

desenvolvimento de um inovador e gamificado Massive Open Online Course 

(MOOC) para educadores de instituições de ensino superior, no design e 

aplicação de escape rooms com fins pedagógicos, e o desenvolvimento da 

criatividade e outras skills como habilidade empreendedora nos estudantes.

Figura 4c. Diferentes perfis de educadores a utilizar EER

EDUCADOR NÃO MOTIVADO E 

SEM EXPERIÊNCIA NUM                

AMBIENTE FAVORÁVEL 

JULIA

DESCRIÇÃO

A Julia é uma professora universitária de 

economia bastante competente que 

apesar de estar aberta a novas ideias 

para melhorar as suas capacidades de 

ensino e ser uma professora de renome, 

tem receio de não compreender 

totalmente e utilizar novas tecnologias.

RECURSOS

Apesar de ter medo de não ser capaz de 

utilizar novos métodos de ensino                      

perfeitamente, pode beneficiar de uma 

comunidade bem estabelecida de 

educadores que estão confortáveis e a 

podem ajudar a perceber os benefícios e 

como aplicar estas práticas da melhor 

MOTIVAÇÃO

Como ela já é uma professora excelente 

com uma reputação estabelecida, a Julia 

por vezes não sente motivação para                

introduzir novos métodos de ensino.

DIRETRIZES E SUPORTE DA UNIVERSIDADE 

FERRAMENTAS E RECURSOS 

TRABALHO EM EQUIPA 

CONHECIMENTO PROFUNDO ACERCA DOS 
CONTEÚDOS

AMBIENTES PROPÍCIOS 

EXPECTATIVAS

A Julia já é uma professora bem                         

estabelecida e com reconhecimento na 

universidade, as suas expectativas são de 

manter as técnicas de ensino que sempre 

usou. Ela espera que cada ano seja                  

semelhante ao anterior, no entanto, se ela 

reconhecer que uma atividade tem um 

benefício comprovado para os estudantes 

e conseguir aprender a maximizar a sua 

utilidade, ela irá certamente fazer um 

esforço para integrar estes métodos.
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