MEMRISE

Título em português:

Memrise. Descobre o teu poder de aprendizagem com Memrise

URL:

https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.memrise.android.memrisecompa-nion&hl=es&rdid=com.memrise.android.memrisec
ompanion

Língua:

15 (Alemão, Inglês, Espanhol, Polaco, Português, Dinamarquês,
Francês, Russo, Italiano e Turco, entre outras

Autor:

Ed Cooke, Greg Detre

(se disponível)
Nome da instituição
ou projecto:

Memrise

Data de acesso:

Abril 2018

Código e-civeles

ES12

Público principal ou público-alvo para utilização do jogo/plataforma
Internacional
Europeu
Nacional
Regional
Local
Público-alvo
principal:
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direcionado para ambos as pessoas jovens e adultos.

1

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 jogo consiste numa tarefa de aprendizagem de língua (oito línguas: Inglês, Alemão,
Francês, Japonês, Coreano, Italiano, Português ou Russo) através de diferentes níveis
(13 no caso do Inglês, por exemplo) Usando um sistema de cartão flash combinado com
várias tarefas.
Este é processo: repetição de palavras, ouvir palavras e frases (através de vídeos),
explicar significados (indicando traduções literais de palavras ou unidades lexicais) e
criação de frases que permitem aos participantes praticar o que foi mostrado no ecrã
anterior. Quando são fornecidas respostas corretas a uma serie de perguntas, são
adicionados pontos, o que permite os utilizadores verificar no fim se os testes foram
conseguidos e se o significado das palavras foi reconhecido. O objetivo final é aprender
cinco palavras por dia e, ao fazer isto, a aplicação tenta motivar os utilizadores a
atingirem os objetivos. A aplicação incluí, a versão grátis, as seguintes secções:
aprender mais palavras, revisão clássica e revisão rápida. Existe ainda uma versão pro
que incluí mais conteúdos (palavras difíceis, compreensão oral, aprender com nativos e
chatbots).
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Questões técnicas
sim

Registo necessário
Aplicação autónoma/necessita instalação
Joga-se directamente no explorador (browser). Se sim, qual?

não

✔
✔
✔

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)

A aplicação funciona em ambos Android e IOS. Na versão web os utilizadores
conseguem completar ainda exercícios e jogos. Ambas as versões para Android e Web
(com o Chrome) têm sido usadas.

3

Referências
(por exemplo: links da web que providenciam orientações
para professores ou outros que utilizem o jogo)
https://www.memrise.com/teachers/

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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