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RESUMO

Nos tempos atuais os jogos estão aumentando gradativamente em função do grande avanço tecnológico, com isso, todos os que tiverem um dispositivo móvel  podem ter acesso

a eles. Os jogos tem diversas funcionalidades, como entreter, divertir, ensinar, dentre outras, mas ele acaba tendo um impacto maior sobre as crianças, uma vez que não

possuem ainda maturidade para saber discernir o que é bom ou ruim, e acabam prejudicando sua vida  estudantil. Pensando nisso foi desenvolvido o respectivo trabalho, com o

objetivo de criar um jogo educativo que ensina as crianças boas práticas sociais . O jogo ensina a criança a combater o mosquito Aedes aegypti, proporcionando à ela o

conhecimento desse mal. O tema da dengue foi escolhido não apenas pelo motivo de o Brasil ter vários registros de casos, mas também para ajudar e mostrar a nova geração a

importância de combater a dengue.  O jogo foi elaborado na game engine Unity, uma vez que ela é capaz de possibilitar uma boa exportação de jogos para qualquer sistema

operacional, como IOS, Android, Windows Phone, etc. O desenvolvimento em Unity é bastante interativo, simples e gratuito, possuindo muitas ferramentas disponíveis; a

linguagem de programação para desenvolvimento em Unity escolhida será C# utilizando o conceito de orientação a objetos.  Como resultado terá um jogo interativo e repetitivo,

cujo objetivo será exterminar todos os mosquitos que aparecerão na tela e retirar todos os objetos  que os atraem, como pneus, garrafas, vasos de plantas, etc. A pontuação

decorrerá pelo tempo em que o usuário consegue manter o mosquito afastado e o jogo será encerrando quando algum mosquito sobreviver voando na tela por um determinado

tempo. Após concretizar esta ideia, pretende-se desenvolver outros modos de boas práticas sociais.   
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