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ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções)  

(    )  COMUNICAÇÃO  
(    )  CULTURA  
(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA  
( X )  EDUCAÇÃO  
(    )  MEIO AMBIENTE  
(    )  SAÚDE  
(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO  
(    )  TRABALHO  

  

AMBIENTE PARA DESENVOLVIMENTO DE JOGOS DE SERIAÇAO  

  

João Pedro Serafim 1  

Dierone Cesar Foltran Junior 2  

Elenice Parise Foltran 3  

  
Resumo: Com o apoio do LALUPE - Laboratório Lúdico Pedagógico o objetivo é desenvolver jogos que facilitem 

o educador “cativar” a atenção dos alunos, passando de um modo abstrato para um mais prático, já que há a 

necessidade moderna do entretenimento digital. Através da programação, o intuito é desenvolver um jogo hábil 

tanto para o aluno quanto para o educador, sendo maleável, e se adaptando as necessidades do professor e aluno. 

O jogo terá como princípio a seriação, onde o aluno terá que colocar em ordem, os objetos pré-definidos pelo 

professor, tanto em ordem crescente quanto em ordem decrescente para finalizar o jogo. Palavras-chave: Jogos 

educacionais; seriação; ludicidade;  

  

NOME DO PROJETO  

LALUPE – Laboratório Lúdico Pedagógico - 4ª edição  

PÚBLICO-ALVO  

Destina-se a acadêmicos, professores(as), estagiários(as), alunos(as) de pósgraduação 

e pesquisadores(as) vinculados ao Laboratório (LALUPE), a UEPG e a comunidade em geral.  

JUSTIFICATIVA  

O dia a dia de um aluno dentro da sala de aula onde passam em média cinco horas 

por dia, se torna exaustiva e não mais tão atrativa como antigamente, já que fora do âmbito 

escolar temos um gigantesco mundo digital em meio a tablets, celulares e jogos, que tomam 

                                                 
1 Monitor no LALUPE; UEPG; Engenharia de Computação; joaoserafim1994@hotmail.com.  
2 Supervisor no LALUPE; Professor DEINFO; UEPG; dcfoltran@uepg.br.  
3 Coordenadora do LALUPE; Professora DEED; UEPG; epfoltran@uepg.br.  



17º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG  2  
2º EAEX -  Encontro Anual de Extensão Universitária  

Resumo Expandido Modalidade B: “Apresentação de produto”  

 

conta dos olhos e desejos dos alunos. Um jeito de reverter esse cenário, é trazer ferramentas de 

ensino que possam prender a atenção dos alunos. Os jogos digitais têm isso como princípio, 

trazer para os alunos uma forma divertida e lúdica para resolver problemas e procurar soluções 

de diversas maneiras, tanto matemáticas quanto lógicas. (DEUS, 2016).  

Neste contexto os jogos de seriação e classificação possibilitam a construção de 

processos mentais lógico-matemáticos, visto que essas atividades são indispensáveis para o 

aprendizado dos números e contagem. (CÁSSIA, 2011).  

   

OBJETIVOS  

GERAL:  

  

• Desenvolver uma plataforma de jogos de seriação; ESPECÍFICOS:  

• Tornar o ensino mais simples e atrativo;  

• Associar a lógica ao entretenimento do aluno;  

• Facilitar o conhecimento através do jogo;  

• Incentivar o “querer aprender”;  

METODOLOGIA  

Nos aproveitaremos do âmbito digital em que vivemos, onde o fácil acesso digital  

está presente diariamente. A “facilidade digital” que as crianças hoje em dia têm em relação a 

tecnologia, facilita o processo. Iremos tratar o jogo de maneira simples, passar um objetivo 

claro e fácil, tendo o aluno que desenvolver uma lógica para resolver o problema. (CAMPOLI, 

2017).  

Entre as principais características necessárias para o desenvolvimento de um jogo 

educacional foram selecionadas as seguintes: execução do jogo em computador de mesa ou 

notebook bem como um dispositivo móvel, tais como smartphones e tablets.  

Assim para o desenvolvimento do jogo é preciso apresentar que esse processo se  

divide basicamente em três partes: conceito; produção e aplicação, detalhadas na sequência.  

CONCEITO  

Essa fase é inicial, onde se desenvolve os conceitos do jogo. Define-se sua  

funcionalidade básica, seu objetivo, seguindo princípios educativos.  
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Onde a seriação, como um exemplo, utiliza vários elementos em para serem  

ordenados, de maneira crescente ou decrescente.  

PRODUÇÃO  

Onde é escolhido os meios a serem utilizados para o desenvolvimento do jogo, tal 

como linguagens e framework. Como por exemplo, JavaScript (JS), uma linguagem web muito 

utilizada, linguagem que nos dá uma um campo enorme e simples para desenvolver.  

A escolha do tema, também é abordado, como para o exemplar de um jogo de seriação 

onde se escolhe os objetos a serem ordenados. Os objetos quaisquer, onde apenas mudam entre 

si o tamanho, maior, médio e pequeno, como mostrado na Figura 1.  

O framework 4 Phaser foi escolhido por ser um framework de código aberto para 

desenvolvimento web e mobile para jogos em HTML5. O Phaser foca a performance para jogos 

de navegadores mobile que nos propicia um leque de oportunidade ótima para acessibilidade. 

O Phaser tem uma programação simples e desenvolvimento não muito complexo para 

elaboração de jogos. (PHASER, 2019)  

APLICAÇÃO  

A aplicação, que se deve a abordagem do aluno ao experimento do jogo, tal que seja  

simples, onde o próprio aluno tenha total capacidade de sozinho desenvolver as interações do 

jogo, como botões de início, instruções e finalizar o jogo como mostrado na Figura 2.  

RESULTADOS  

O jogo está em fase inicial. A plataforma proporcionará a facilidade para criar jogos 

de seriação, com o uso de arquivos de configuração, que conterão as informações necessárias 

para que um jogo possa ser executado e, consequentemente, também possa ser facilmente 

modificado. Com o uso dessa característica não será necessário compreender como a plataforma 

é desenvolvida e principalmente, sem utilizar recursos de programação para criar um jogo ou 

modificá-lo, sendo necessário apenas modificar o arquivo de configuração.  

Com a conclusão da primeira versão experimental da plataforma, serão realizados 

testes com acadêmicos do curso de Pedagogia da UEPG (Universidade Estadual de Ponta 

Grossa), com o intuito de utilizar a plataforma para criar jogos, os quais serão utilizados com 

as crianças que visitam o laboratório.   

                                                 
4 Framework é uma abstração de códigos que facilitam o desenvolvimento de jogos.   
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Com uma fundamentação teórica consistente e utilizando a plataforma de criação de 

jogos os acadêmicos poderão criar uma série de jogos que para serem aplicados de acordo com 

suas necessidades.  

  

Figura 1: Interface de um jogo de seriação.  

  
Legenda: Exemplo básico de um jogo de seriação, onde o objetivo é ordenar o objeto em ordem crescente, do 

menor, para o maior.  

  

Figura 2: Menu principal de um jogo de seriação.  

  
Legenda: Um exemplo de menu, simples e prático. Onde o jogar, inicia o jogo, como jogar, passa as instruções do 

jogo e o sair, finaliza o jogo.    

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Pode se configurar em uma síntese e/ou conter informações adicionais como: a visão 

da equipe sobre o produto; as motivações e os desafios encontrados; a contribuição do produto 

para o público-alvo; expectativas para o futuro.  
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