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Lúıs Alfredo Harriss Maranesi

2 de Julho de 2007



Conteúdo
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1 Introdução

Esse documento tem por finalidade servir de manual de instruções para o
uso do Objeto Educacional Palavras. Este último é composto por dois jogos,
um para o preenchimento de lacunas para letras e outro para preenchimento
para śılabas, além de uma ferramenta de configuração que permite escolher
as figuras e palavras utilizadas pelos jogo e mais dois temas prontos, um de
animais e outro de alimentos.

Assim são apresentadas as interfaces que fazem parte do Objeto Edu-
caiconal e explicações de como operá-las. Além disso, são apresentadas deta-
lhadamente as duas principais tarefas de configuração dos jogos para seu uso
em atividades com alunos.
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2 Interfaces dos jogos

Nessa seção são apresentadas as interfaces que compõem o jogo. As ima-
gens utilizadas foram retiradas do jogo de preenchimento de lacunas para
letras, mas tudo que for dito em relação a elas vale também para o jogo de
preenchimento de lacunas para śılabas.

Na Figura 1 é mostrada a apresentação executada antes do ińıcio do
jogo. O objetivo dela é dar uma primeira impressão ao jogador do que deve
ser feito ao jogar, ou seja, deve-se arrastar as letras certas para as lacunas
correspondentes de forma a escrever a palavra referente à figura mostrada
à esquerda. Nessa animação já é posśıvel observar a realimentação dada ao
jogador quando acerta, o smiley ganha uma cor mais intensa e um sorriso
mais largo.

Figura 1: Apresentação do jogo de lacunas de letras

A Figura 2 mostra o menu apresentado após a execução da animação.
Nele há três opções que podem ser escolhidas. É posśıvel repetir a animação
apertando o segundo botão de cima para baixo, acessar uma tela de ajuda
(Figura 3) que explica o que deve ser feito durante o jogo e por fim, pode-se
dar ińıcio ao jogo clicando no primeiro botão.

Na Figura 4 é mostrada a tela principal do jogo com as lacunas ainda
vazias. O usuário nessa etapa deve clicar sobre as letras e arrastá-las para a
lacuna adequada. A cada acerto o smiley ganha uma cor mais intensa e um
sorriso mais largo, do contrário ele adquire uma cor escura e uma expressão
mais triste a cada erro. A diferença entre as cores de alguns blocos visa fazer
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Figura 2: Menu do jogo de lacunas de letras

Figura 3: Tela de Ajuda do jogo de letras
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a criança diferenciar vogais de consoantes.
A Figura 5 mostra a aparência do jogo após alguns acertos. E a Figura

6 mostra o resultado do preenchimento correto de todas as lacunas, o smiley
ganha o maior sorriso posśıvel e o jogo oferece ao jogador uma nova rodada.
Se o jogador clica em “Jogar mais 1”, o jogo sorteia uma nova figura a ser
escrita.

Como dito anteriormente, tudo que foi explicado a respeito da interface
para o jogo de preenchimento de lacunas por letras é válido também para
o jogo de preenchimento de lacunas por śılabas. A Figura 7 mostra uma
rodada do jogo das śılabas com a palavra “HIPOPÓTAMO” sendo montada.

Figura 4: Tela principal do jogo - lacunas ainda vazias
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Figura 5: Tela principal do jogo - parte das lacunas preenchida

Figura 6: Tela principal do jogo - todas das lacunas preenchidas corretamente
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Figura 7: Tela principal do jogo de śılabas

3 Configuração de tarefas

Antes de mostrar como se configura uma tarefa (também chamada de
tema), define-se tarefa como o conjunto de figuras e palavras que os jogos
vão usar durante a execução para desafiar o jogador. Dessa forma a interface
de configuração permite ao usuário escolher quais figuras, associadas a quais
palavras, os jogos vão utilizar para o preenchimeto das lacunas, sejam elas
de letras ou śılabas.

Na próxima subseção é apresentado um sumário das funções oferecidas
pela interface da ferramenta de configuração. E nas duas subseções seguintes
são apresentadas duas tarefas que utilizam as funções apresentadas nessa
primeira subseção.

3.1 Interface da ferramenta de configuração

A Figura 8 apresenta o sumário das funções oferecidas pela interface da
ferramenta de configuração.

E a seguir essas funções são descritas mais detalhadamente:

1. Escolha de Tema:
Clicando na seta ao lado da caixa “Tema” é posśıvel escolher uma das
tarefas prontas já armazenadas pelo objeto educacional. Logo após a
obtenção do objeto educacional, duas tarefas devem estar dispońıveis,
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Figura 8: Interface da ferramenta de configuração

uma com figuras e nomes de animais e outra com figuras e nomes de
alimentos.

2. Apagar tema selecionado:
Clicando nesse botão é posśıvel excluir a tarefa selecionada na caixa
“Tema”. Ao se excluir uma tarefa ela não estará mais dispońıvel nas
próximas vezes que a ferramenta de configuração for executada.

3. Incluir Novo Tema:
Ao clicar nesse botão dá-se ińıcio à criação de uma nova tarefa. Logo
depois de clicar nele, a ferramenta vai pedir que se digite um nome
para a nova tarefa. Deve-se digitar um nome que melhor descreva o
tema que está sendo criado e depois confirmá-lo. Tendo sido feito isso,
uma nova tarefa vazia estrá dispońıvel, pronta para ser alterada pela
inclusão de novas figuras e as palavras correspondentes.

4. Exportar Tema:
Esse botão define a tarefa selecionada como a tarefa a ser utilizada pelo
jogo na próxima vez que ele for executado. No exemplo da Figura 8, o
próximo jogo seria executado com figuras e palavras referentes ao tema
animais.

5. palavra referente à figura:
Nesse campo deve ser escrita a palavra, devidamente separada por
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h́ıfens, correspondente à figura escolhida no campo “Figura Selecionada”
(ver item 11).

6. Navegação pelas figuras do tema:
Esse controle deslizante permite ver todas as figuras e palavras que
fazem parte da tarefa selecionada no campo “Tema”. Ao clicar nas
setas laterais desse controle são mostradas, uma a uma, as figuras que
compõem o tema selecionado.

7. Cancelar inclusão:
Esse botão só fica ativado depois que o botão “Incluir” é acionado e
enquanto está sendo feita a inclusão de um novo par de figura e palavra.
Ver item 9 para “Incluir nova figura e palavra”.

8. Excluir figura selecionada:
Ao clicar nesse botão o par de figura e palavra selecionado pelo controle
deslizante de “Navegação” é exclúıda da tarefa, dessa forma a figura
exclúıda não será mais utilizada pelos jogos.

9. Incluir nova figura e palavra:
Esse botão permite incluir um novo par de figura e palavra na tarefa
selecionada no campo “Tema”. Após clicar nesse botão será necessário
preencher o campo “Palavra” (ver item 5) e escolher a figura desejada
no campo “Imagem” (ver item 11).

10. Salvar Tema atual:
Esse botão fica dispońıvel somente após ter sido escolhida a opção de
“Incluir nova figura e palavra” (ver item 9) e já ter sido escolhida a
figura e palavra nos respectivos campos. Assim, ao clicar nesse botão,
o par de palavra e figura atual é inclúıdo na tarefa selecionada.

11. Figura selecionada:
Esse campo exibe a figura referente à palavra de um tema. E se a
ferramenta estiver na fase de inclusão de um par de figura e palavra ela
serve para escolher a figura desejada. Ver a subseção “Como construir
uma tarefa própria” para mais detalhes.

3.2 Como carregar uma tarefa pronta

Carregar aqui tem o sentido de definir uma tarefa como padrão para os
jogos, ou seja, definir qual tarefa os jogos vão utilizar para exibir figuras e
palavras para desafiar o jogador. A explicação aqui assume o conhecimento
prévio obtido pela seção “Interface da ferramenta de configuração”.
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Para escolher uma tarefa como padrão basta fazer o seguinte:

1. Clicar na seta da caixa “Tema”

2. Clicar no tema desejado dentre os dipońıveis na lista apresentada na
caixa “Temas”

3. Clicar no botão “Exportar o tema para o jogo” (ver item 4 da Figura
8)

Tendo feito esse procedimento basta fechar a ferramenta de configuração
e rodar o jogo desejado, de preenchimento de letras ou de śılabas, e as figuras
e palavras utilizadas serão aquelas constantes na tarefa escolhida.

3.3 Como construir uma tarefa própria

Para configurar uma tarefa nova é necessário saber dois procedimentos:
o primeiro deles é como criar um novo tema vazio; E o segundo é como
adicionar um par de palavra e figura ao tema vazio. E para definir esse
novo tema como padrão para os jogos basta seguir os passos explicitados na
subseção “Como carregar uma tarefa pronta”.

Para criar um novo tema vazio basta clicar no botão “Incluir novo tema”
(ver item 3 da Figura 8), preencher o campo que aparecerá com o nome
deste novo tema, confirmar o nome digitado e pronto, está criada a nova
tarefa vazia.

Agora dev-se incluir quantos pares de figura e palavra forem necessários.
E para tal é preciso certificarsse que a nova tarefa está selecionada na caixa
“Tema” (ver item 1 na Figura 8 e siguir os passos listados abaixo:

1. Clicar em incluir. Note-se que após clicar em incluir, o campo “Ima-
gem” (ver item 11 da Figura 8) se torna diferente, como mostrado na
Figura 9.

2. Clicar sobre o campo “Imagem” uma vez. Agora aparecerá uma janela
para buscar a figura no disco do computador.

3. Escolher na janela que surgiu a imagem desejada e clicar em “abrir”.

4. Agora preencher o campo “Palavra” (ver item 5 da Figura 8 com a
palavra desejada devidamente separada por h́ıfens.

5. Clicar em “Salvar”.
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Deve-se repitir esses passos a quantidade de vezes necessária para in-
cluir todos os pares de figura e palavra desejados. Então se se quiser definir
esse tema como padrão para a execução dos jogos basta seguir os passos da
subseção “Como carregar uma tarefa pronta”.

Figura 9: Interface da ferramenta de configuração após apertar o botão “In-
cluir”
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4 Informações complementares

Mais informações a respeito dos jogos podem ser encontrados em http:

//objetoseducacionais.googlepages.com/.
Caso tenha alguma dúvida, sinta-se a vontade em escrever para luis.

maranesi@gmail.com que ficaremos felizes em tentar ajudar.

http://objetoseducacionais.googlepages.com/
http://objetoseducacionais.googlepages.com/
luis.maranesi@gmail.com
luis.maranesi@gmail.com
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