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Objectivos do jogo/e-plataforma
(uma ou mais)

✔

Melhorar as competências digitais
Melhorar a consciência (inter) cultural
Obter competências geoespaciais/geográficas
Aprender uma língua
Melhorar as funções cognitivas/treino cerebral

✔
✔

Consciencializar imigrantes

Sumário do jogo

Influent é um videogame destinado a inspirar pessoas em todo o mundo a aprender uma
nova língua, tornando a aquisição de vocabulário e pronúncia adequada uma
experiência divertida e gratificante. Os jogadores exploram um ambiente 3D interativo
repleto de centenas de objetos selecionáveis e colecionáveis espalhados por todo o
mundo. Cada objecto tem um nome e, por vezes, até uma descrição ou uma palavra de
acção em anexo, permitindo aos jogadores reunir Substantivos, Adjectivos e Verbos em
listas de vocabulário personalizadas que podem ser praticadas e dominadas,
desbloqueando eventualmente o modo Toy Commanderesque Space Vole Laser-Blast
Fly-Blast Time Attack Bananapants Blockparty! É muito querido. Traduzido com
www.DeepL.com/Translator
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Questões técnicas
sim

Registo necessário
Aplicação autónoma/necessita instalação

não

✔
✔

Joga-se directamente no explorador (browser). Se sim, qual?

✔

O explorador (browser) tem permissão para executar o Adobe Flash
É necessário instalar software adicional. Se sim, qual?

✔
✔

Gratuito

✔
Destaques
(aspectos relevantes do jogo, que devem ser mencionados)

Windows XP ou mais avançado; Mac OS X 10.5 ou mais avançado ; Qualquer
distribuidor Linux

3

Referências
(por exemplo: links da web que providenciam orientações
para professores ou outros que utilizem o jogo)
http://store.steampowered.com/app/274980/Influent/

Imagens do jogo

Erasmus+ e-Civeles Project: Digital Competences and Intercultural Values in e-Learning Environments.
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