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RESUMO

Alguns alunos encontram dificuldades em assimilar determinadas matérias, em especial a matemática. Após pesquisas bibliográficas, constatou-se que este fato ocorre devido à

falta de estímulo do raciocínio lógico. Uma forma de estimular esta habilidade cognitiva é através dos jogos educativos digitais, pois são capazes de contribuir com a formação do

indivíduo jogador de uma forma lúdica, onde se aprende brincando. Os dispositivos móveis encontram-se cada vez mais presente no cotidiano das pessoas. Tendo em vista estas

afirmações, este projeto tem por objetivo desenvolver um jogo educativo para dispositivos móveis, que seja capaz de auxiliar o desenvolvimento do raciocínio lógico, entre outras

habilidades cognitivas de crianças, de uma forma divertida e intuitiva. Basicamente, a missão do jogo consiste no personagem percorrer um trajeto de um determinado ponto

inicial, até um ponto final, através de uma sequência de passos definida pelo jogador (criança). Após essa definição, o jogador pressionará um botão para o personagem percorrer

o trajeto. Caso a missão seja concluída será apresentada uma mensagem de incentivo para o jogador e o mesmo será redirecionado para a próxima fase, caso contrário, o será

necessário refazer a fase. Na primeira etapa do projeto foi realizado uma pesquisa exploratória para adquirir conhecimento sobre as ferramentas que serão utilizadas. Logo após,

foi desenvolvida modelagem do jogo, através dos diagramas de casos de uso e de atividades, para melhor representar a estrutura e a lógica do jogo. Este projeto encontra-se na

fase de desenvolvimento do protótipo do jogo e de testes unitários do protótipo. Em breve será disponibilizado uma versão beta do mesmo para a realização de testes de

usabilidade para identificar possíveis erros de implementação e garantir a qualidade do jogo.
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