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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

Calvino Noir é um jogo de furtividade. A personagem principal é um espião, que deve
escapar de vários guardas. O jogador deve esconder-se e esgueirar-se por ali para
evitar ser visto pelos inimigos ou ser iluminado pelos holofotes deles. Ele deve
deambular através dos quartos do complexo e torres envolvido em sombras que são
iluminadas quando a jornada do jogador se atravessa neles. O jogo tem lugar na Europa
em 1930, onde a personagem principal investiga o submundo criminoso. O narrador do
jogo narra toda a palavra escrita do jogo com uma visão deslumbrante do realismo da
arquitetura, este jogo de aventura de apontar e clicar foi inspirado pelo gênero noir e
seus trabalhos do século 18 arquiteto Charles de Wailly. Criador Dan Walters, um
arquiteto ele mesmo, disse que a visão do jogo é influenciada pelos desenhos de uma
perspectiva arquitetural devido às suas "qualidade diagramática e escultórica".
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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)
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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

4

