


Processo de construção do Jogo

• Projetos desenvolvidos pela APF com jovens com 
vulnerabilidade (contextos de bairros sociais e mães e pais 
adolescentes)

• Necessidade de construir módulos de Formação com uma 
estruturação dos conteúdos em Saúde Sexual e 
Reprodutiva

• Conteúdos testados pel_s participantes da formação 
• Foi desenvolvido um primeiro esboço rudimentar do ponto 

de vista da interatividade e em formato de CD-ROM
• Com o projeto ON_Sex foi possível reorganizar o Jogo num 

formato mais estruturado e com mais interatividade e com 
uma revisão fundamentada nos Direitos e Saúde Sexual e 
Reprodutiva (DSSR)



Desenvolvimento do jogo junto de 
Parceiros

• Necessidade de tornar a imagem mais jovial

• Facilitar a utilização de comandos reduzindo a 
quantidade de informação no écran

• Permitir o registo do progresso por jogador_



Mudança da estrutura do jogo

• Substituir o formato em CD-ROM para uma plataforma 
on-line alojada no Site da APF

• Criar um sistema de log-in que permita guardar 
memória dos resultados alcançados por jogador

• Permitir o acesso aos registos para aprender com os 
jogadores (quais os mais jogados, quais os foram 
difíceis de concluir com sucesso, se voltaram a jogar, 
etc.)

• Adaptar a um modelo que possa ser jogado num smart
phone

• Permitir a partilha de resultados no Facebook ou por 
mail
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Conclusões

• O Jogo pretende ser utilizado de forma lúdica ou com etapas 
formativas

• Pode ser Jogado individualmente, em grupo, em auto aprendizagem 
ou com tutoria

• O jogo é acessível (plataforma on-line) e esta disponível a qualquer 
pessoa

• É possível jogar em qualquer dispositivo informático
• É possível jogar em qualquer momento desde que se tenha acesso 

à internet
• É possível partilhar resultados por mail ou através do Facebook
• É possível saber quantas pessoas jogaram, que percurso fizeram e 

quais os sucessos e insucessos
• É possível no futuro atualizar a informação, aumentar os conteúdos 

assim como as áreas temáticas do jogo


