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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

O site fornece 33 jogos mentais ao utilizadores, cada um tem como objetivo principal
ajudar os utilizadores a avaliar e treinar as suas mentes, cérebros e habilidades
cognitivas (treino de cérebro). Cada jogo é num cenário diferente (no campo, na praia,
na estrada, num campo de desporto, na rua, com figuras geométricas num fundo neutro,
etc.) e tem objetos específicos. Cada jogo é apresentado com uma breve explicação
sobre o seu propósito, como é jogado (as regras do jogo), e quais as habilidades a
serem usadas (por exemplo, coordenação mão-olho, reconhecimento, atenção dividida,
percepção espacial, percepção visual, atenção focada, atualização, visão scanning,
processo de velocidade, planeamento, memória visual a curto prazo, trabalho de
memória, memória a curto prazo, estimulação, mudanças, atualização, inibição, tempo
de resposta, prevenção de risco, etc.). Ao pressionar o botão de jogar, o jogo abre numa
nova janela (aparece um ecrã com opções). O design é muito atrativo, desde que este
usa imagens flash, textos explicativos e sons de fundo.
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Questões técnicas
sim

não

✔
✔

Registo necessário
Aplicação autónoma/necessita instalação
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)
Desde que o jogo é uma plataforma desenvolvida com um proposito comercial, ambos
os conteúdos de layout foram cuidadosamente desenhados. Para os aspetos técnicos, é
necessário um plugin Flah para ser instalado e ativado. Isto pode ser uma limitação pra
os utilizadores que não têm instalado o plugin nos seus computadores. Além disso,
quando um jogo é completo, a plataforma convida o utilizador a registar-se para "uma
experiência completa". A versão paga de CogniFit está disponível também na App Store
e na google play.
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Referências
(por exemplo: links da web que providenciam orientações
para professores ou outros que utilizem o jogo)

Imagens do jogo

Erasmus+ e-Civeles Project: Digital Competences and Intercultural Values in e-Learning Environments.
Reference 2017-1-ES01-KA204-03840
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