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№1 

Em que consiste o projeto? 
O que são os jogos educativos? Como é que eles 
podem contribuir para a aprendizagem? Por que é 
que são um bom recurso para aprender uma língua? 
Os jogos educativos são jogos cujo principal objetivo 
é ajudar a aprender ou desenvolver uma 
competência. Ao utilizar estes jogos a aprendizagem 
pode ser igualmente divertida e lúdica. São 
especialmente indicados para as línguas porque 
podem conjugar a cor, as imagens, o som, a 
animação com dramatizações e desafios. Este 
projeto é destinado ao 1.º Ciclo. 
O nosso público-alvo são os alunos e professores do 
1.º Ciclo e jovens migrantes. Os materiais serão 
desenvolvidos apenas nas línguas participantes e 
estarão disponíveis como recurso para a 
aprendizagem de uma segunda língua ou para 
jovens migrantes que, recém-chegados, precisam de 
aprender a língua do país de acolhimento. 
O desenvolvimento de competências linguísticas nos 
migrantes é fundamental para ajudá-los a aceder à 
aprendizagem e dar-lhes «toda  a ajuda necessária 
para se integrarem nas suas novas comunidades» - 
uma prioridade da agenda europeia em matéria de 
migração. 
 

Este projeto reuniu parceiros competentes e 
experientes do Reino Unido, Itália, Alemanha, França 
e Portugal e irá desenvolver um modelo de ensino-
aprendizagem baseado num módulo de formação de 
5 línguas europeias. 
 
É com grande satisfação que recebemos o 
financiamento da UE para apoiar este trabalho, que 

estará à disposição de todos, assim que estiver 
concluído. 

Resultados esperados 
Os objetivos do projeto são: 

✔  produzir um currículo e recursos de 
aprendizagem que atendam às 
necessidades dos países parceiros e dos 
diferentes grupos-alvo 

✔  preparar uma estrutura para os jogos 
integrando a progressão e o conteúdo 
detalhado 

✔ desenvolver um conjunto progressivo de 
desafios que incluam avaliação online 

✔ implementar um programa de formação e 
acompanhamento 

✔ desenvolver, testar e afinar os recursos de 
formação e aprendizagem 

✔ divulgar os resultados às principais partes 
interessadas que trabalham na formação de 
professores, no desenvolvimento profissional 
dos professores existentes e daqueles que 
trabalham com crianças migrantes 

Os resultados do projeto serão: 
✔ conteúdo curricular e diferenciação nos 

níveis de proficiência A0-A1 do QECR 
✔ uma plataforma online com recursos 

disponíveis para uma comunidade online, 
com facilidade para upload e partilha de 
recursos adicionais 

✔ um conjunto de desafios ( jogos educativos) 
abrangendo 7 temas em três níveis 
diferentes 

✔ Um relatório de avaliação do projeto piloto 
✔ Um conjunto de materiais de divulgação e 

seminários em 5 países 
. 
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Parceiros do projeto 
 

A Escola Primária CofE de Brompton-on-
Swale abrange 210 alunos dos 4 aos 11 
anos e está localizada perto de 
Richmond, North Yorkshire. É a escola 
sede da Swaledale Alliance, constituída 
por 58 escolas primárias e 1 escola de 
ensino especial. 

 
edEUcation é uma consultoria 
britânica com experiência em 
projetos Erasmus +, 

desenvolvendo ferramentas de formação online, 
programas de formação de professores e 
aprendizagem de línguas. 
 

O Agrupamento de Escolas de 
Silves (AES), em Portugal, é 
composto por 12 escolas do pré-
escolar ao secundário e tem uma 
vasta experiência no 

desenvolvimento de trabalhos inovadores em 
projetos Erasmus + incluindo aprendizagem de 
línguas, competências digitais e integração de 
migrantes. 

Wisamar, na Alemanha, tem uma vasta 
experiência em projetos Erasmus + e 
trabalha na integração de migrantes e 
aprendizagem de línguas. Wisamar 
coordenou um projeto Erasmus + Early 
years e tem experiência no 

desenvolvimento de recursos de aprendizagem 
online. 

O complexo escolar Carlepont, na 
França, abrange 150 alunos dos 3 
aos 12 anos. É uma escola 
credenciada pela Internet e pela 
UNESCO. A escola tem participado 
em programas da UE e 

internacionais, incluindo parcerias premiadas com o 
Camboja e o Japão. 

 

O Instituto Comprensivo di Lodi, na 
Itália, ensina alunos dos 3 aos 14 anos. 
Possui um grande número de alunos 
migrantes de todo o mundo. Embora a 
escola seja nova no programa Erasmus 
+,  tem experiência em codificação e 

gamificação e intercâmbios internacionais. 
 

Progresso 

As organizações parceiras reuniram-se no Reino 
Unido, em outubro de 2018, para lançar o projeto e 
planificar as etapas para os dois anos do projeto. 
Discutiram-se alguns problemas técnicos iniciais e o 
tipo de personagens que gostaríamos de incluir no 
jogo, que foram projetados de acordo com as nossas 
especificações. 
Em março de 2019, participamos num workshop 
intensivo em Lodi, Itália, onde decidimos as 
personagens, a estrutura dos jogos e começamos a 
preparar o conteúdo dos mesmos. Tínhamos 
planeado organizar os jogos em 10 temas, mas dada 
uma sobreposição significativa concordamos em 
reduzir o número de temas para 7: 

✔ Saudações e Apresentações  
✔ Números e Cores 
✔ Família e Amigos 
✔ Comida e Bebida 
✔ Jogos e Atividades 
✔ Escola 
✔ Viagens e Transportes 

Sessão de trabalho em Silves, Portugal, junho de 2019 

Cada um dos temas tem três níveis de dificuldade 
para garantir a progressão e cada nível tem três 
conjuntos de desafios. 
O conteúdo dos jogos foi  partilhado e finalizado na 
reunião de parceiros em Silves, Portugal, em junho 
de 2019.  Os jogos já estão em construção e estarão 
prontos para serem testados, nas escolas, no início 
do próximo ano letivo. 
 

Site do Projeto e Redes Sociais 

O Site do projeto já está disponível e irá sendo 
atualizado à medida que houver progressos. 
Também temos uma página no Facebook e estão 
convidados a visitá-la e partilhá-la! 

https://www.blabolingocom 

www.facebook.com/BLABOLINGO 


