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№2 

Hello! Salut!  
Ciao! Hallo! Olá! 

Bem vindos à segunda edição da Blabolingo 
newsletter. 
Apesar da tormenta atual causada pela Covid-19 
temos continuado bastante atarefados para concluir 
os Serious Games (Jogos Educativos).  
A última vez em que nos foi possível estarmos 
juntos, reunidos, foi em junho de 2019, em Silves, 
Portugal. 

 
O tempo estava ótimo, mas a viagem não foi só  
trabalho árduo. Cada parceiro partilhou as suas 
ideias para o desenvolvimento do projeto, mas 
também foi possível descobrir Silves, uma bela 
cidade, e conhecer a Presidente da Câmara daquela 
que é a capital da Laranja. 

 
Após essa reunião, os nossos parceiros franceses, 
de Carlepont, deveriam ser os anfitriões em março 
de 2020. Infelizmente as proibições de circulação 
devido à pandemia obrigaram-nos a adiar o encontro 
e a optar por reuniões em videoconferência. Mas 
houve vantagens, agora somos peritos em Zoom e 
Discord! 

 

Estúdios de gravação à distância 
Todos os parceiros trabalharam arduamente na 
escola e em casa gravando milhares de ficheiros de 
som para o jogo. 

Cada tema contém, em média, cerca de 500 sons 
por língua. Há 7 temas em 5 línguas, o que perfaz 
um total de cerca de 17 500 ficheiros de som que 
tiveram de ser gravados e processados 
manualmente para garantir a qualidade necessária, 
sendo depois integrados no jogo. 

Isso garante que o Blabolingo tenha uma boa 
qualidade de som: 

● em 5 línguas 
● realizado por falantes nativos 
● com uma variedade de personagens que se 

relacionam entre si 

Curiosidade: Há até uma gravação autêntica  na 
língua Changana (Crioulo), conseguida pela equipa 
portuguesa. Somos mesmo internacionais! 
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Desenvolvimento do jogo 
 

Passámos meses a trabalhar nos conteúdos do jogo 
que abrangem os seguintes temas: 

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

Cada um destes temas tem três níveis de dificuldade 
de forma a garantir a  progressão, e cada nível tem 
três conjuntos de desafios. Foi feito um grande 
esforço para garantir que existe complementaridade 
e coerência entre os diferentes temas e níveis de 
aprendizagem. 

Inicialmente, o objetivo principal do trabalho de 
programação era a funcionalidade e o trabalho 
técnico que nos conduziu até ao nosso foco atual de 
definição das cenas e o desenvolvimento do jogo. A 
integração das gravações de som dá vida às 
personagens e tudo começa a parecer mais real.  

Como em qualquer trabalho de design, há sempre 
muito para concluir e redefinir, mas agora o nosso 
próximo objetivo é testar!! 

Teste… Teste… Um, dois, três 
Os nossos próximos passos serão a testagem e 
melhoria do jogo; bem como o desenvolvimento de 
uma metodologia de utilização do jogo em aula. 

Teste de linguagem: agora que o jogo já pode ser 
testado, os parceiros verificam se está tudo correto 
em termos linguísticos e se os ficheiros de som têm a  
qualidade desejada. 

 

Teste técnico: como qualquer software, pequenos 
bugs podem aparecer no código. Serão todos 
identificados e corrigidos. 

 

Metodologia de teste: agora que o jogo já pode ser 
jogado, os parceiros trabalham nas sugestões para 
os professores poderem usar o jogo em sala de aula 
como um recurso adicional na aprendizagem de uma 
nova língua, reforçando e revendo vocabulário e 
gramática. 

 

Eventualmente, no final poderemos disponibilizar aos 
utilizadores uma ferramenta de aprendizagem de 
qualidade, acompanhada de uma metodologia de 
ensino comprovada e com exemplos práticos. 

 

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.blabolingo.com 

   
www.facebook.com/BLABOLINGO 


