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1.Introdução 
 
Este documento inclui um guia para os formadores que trabalham com jovens 

no sentido de uma utilização equilibrada e intencional da tecnologia, 

desenvolvido pelo projeto Game-OFF. O guião do jogo fornece informações úteis 

e cenários da vida real sobre os tópicos do Game-OFF e principais 

aprendizagens  

Link para o jogo: https://ftp.lykio.com/demogames/eu/gameoff/   

 

Os temas abordados são: 

1. Gestão do Tempo Online 

2. Inteligência Emocional 

3. Auto-cuidado 

4. Meios de comunicação social e conversação online 

5. Streaming e consumo on-line de conteúdos de vídeo 

6. Apostas e jogos on-line 

7. Medo de faltar (FOMO) 

8. Detox digital 

 

Este guia contém instruções e atividades a serem utilizadas pelos formadores 

de jovens para educar os jovens sobre os temas do projeto. Os formandos 

jogarão o jogo a fim de testar e reforçar os seus conhecimentos. O objetivo do 

jogo é capacitar os jovens formandos a lidar com o uso excessivo da Internet. As 

perguntas do jogo irão testar os conhecimentos dos estagiários sobre os tópicos 

acima mencionados. 

 

2. Comportamentos online dos jovens 

A Internet tornou-se uma parte integrante da vida das crianças e dos jovens. No 

entanto, o aumento do tempo gasto online está a suscitar questões sobre se 

estão a controlar a sua utilização da Internet e se estão conscientes dos efeitos 

secundários e das causas dos comportamentos mal adaptados relacionados 

com a utilização excessiva da Internet. Mesmo que os jovens não sejam viciados, 

https://ftp.lykio.com/demogames/eu/gameoff/
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investigações europeias recentes demonstraram que nem sempre é ou não só o 

tempo passado online que torna a utilização da Internet problemática e 

"excessiva", mas também o impacto da utilização da Internet no que se poderia 

chamar uma "vida equilibrada". A exposição excessiva online pode afetar a 

saúde física, a capacidade dos utilizadores de se manterem concentrados 

levando a um mau desempenho escolar ou académico, o que tem um impacto 

negativo no seu bem-estar emocional, e pode também estar relacionado com 

uma menor empatia e bem-estar social ou abstenção de interações sociais 

físicas e online. O papel dos trabalhadores juvenis é encorajar os jovens a 

tornarem-se consumidores críticos da informação atual e da inundação de 

conteúdos online. 

Covid-19 chamou também a atenção para a importância de dar aos jovens as 

ferramentas para gerir eficazmente o seu tempo de ecrã e reforçou a 

necessidade de abordar a tecnologia de uma forma intencional e equilibrada.  

3.Game Storyboard 

No jogo sério do projeto GAME-OFF, os alunos terão a oportunidade de se 

envolverem virtualmente em cenários da vida real relacionados com potenciais 

riscos de utilização excessiva da Internet, enquanto tomam decisões no âmbito 

das quais devem utilizar as suas capacidades de pensamento crítico. O jogo 

pode ser jogado quer como jogador único quer como jogador múltiplo, 

promovendo também o sentido de colaboração entre jovens estagiários. Mais 

importante ainda, o jogo proporcionará formação de qualidade, envolvente e 

realista diretamente ao utilizador que aprende com situações da vida real, o que 

pode acelerar o processo de aprendizagem.  

Usando uma experiência motivadora, o jogo será capaz de ensinar aos jovens 

técnicas e estratégias para reduzir o seu tempo de ecrã e reconquistar uma vida 

equilibrada.  

As perguntas/cenários da vida real aparecem sob a forma de perguntas fechadas 

e, em particular, como: 

 

• Perguntas Verdadeiro/Falso. 
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• Perguntas de escolha múltipla. 

• Perguntas de arrastar e largar. 

Todas as respostas são acompanhadas de feedback útil que revelará 

informação sobre a fundamentação por detrás da resposta. 

O conjunto de 90 perguntas será misturado e escolhido aleatoriamente pelo 

sistema.  

4.O jogo 

Nesta secção encontrará instruções práticas sobre como funciona o jogo e o 

storyboard. 

A utilização do jogo com os alunos deve ser muito intuitiva, tal como seria um 

jogo de tabuleiro online.  

O jogo começa por apresentar 4 possíveis jogadores à escolha, cada um com 

características diferentes:  

 

 

Depois de escolher a personagem com que quer jogar (Fig.1), o aprendiz deve 

encontrar as instruções para começar a brincar. 

Figura 1 - Escolher um personagem 
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O prémio final do jogo é o "Game-OFF Award". O aluno deve responder 

corretamente às perguntas e recolher todos os selos para obter o Emblema do 

Carimbo Game-OFF. Contudo, os "azulejos misteriosos" podem ter eventos 

bons ou maus que podem ajudar ou dificultar o caminho do jogador. Estes 

azulejos conterão aleatoriamente pequenos resultados de sorte ou azar ao longo 

do baralho do jogo. 

 

 

 

Figura 2 - Reproduzir instruções 

Figura 3 - Plataforma de jogo 



Número de projecto: 2020-1-FR02-KA205-017382 

 O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui uma aprovação do conteúdo que reflecte apenas os autores, e a Comissão 
não pode ser responsabilizada por qualquer utilização que possa ser feita da informação nela contida.  

Este é o Convés do Jogador onde o jogo começa. O aprendiz escolhe uma carta, 

e segue-se uma pergunta. O jogador deve ter a resposta certa, e depois de rodar 

a roda para saber quantas vezes se vai mover. 

 

O Deck do Jogador é o local onde as cartas de perguntas e eventos são 

colocadas principalmente (viradas para trás). É também o local onde residem os 

peões dos jogadores. O jogo tem 25 peças no total. 

A Mão do Jogador é o local onde são colocadas as cartas dos caracteres 

(viradas para cima). 

O Contador de Voltas conta o tempo, ou seja, as rondas restantes até que o 

jogo termine. 

O contador de selos conta a quantidade de selos que o jogador recolheu. 

 

 

Ao clicar num cartão de perguntas, a pergunta é exibida. 

As respostas serão: 

• Perguntas Verdadeiro/Falso 

• Perguntas de escolha múltipla (até 3 respostas fornecidas - 1 é correta) 

• Perguntas de Drag & Drop (até 3 pares) 

 

Figura 4 - Pergunta e conteúdo da formação (exemplo) 
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Depois de responder à pergunta, o aprendente receberá imediatamente uma 

explicação/informação adicional sobre esse tópico. O jogador continuará a 

avançar e a recolher selos, desde que as respostas dadas estejam correctas. 

5.Conteúdo da formação 

O conteúdo da formação Game-OFF reflete sobre 8 tópicos principais, com 

cenários da vida real e situações relatáveis para os jovens. Estas questões e 

cenários da vida real são importantes para proporcionar formação prática e 

interativa aos jovens, que, quando aprendem com conteúdos gamificados, são 

capazes de reter melhor pequenas tensões de informação.  

Os oito tópicos cobertos foram selecionados como os mais importantes a 

abordar a partir dos resultados do Inquérito Game-OFF, a fim de identificar as 

necessidades de formação dos seus jovens e validar o seu perfil. As perguntas 

basearam-se na utilização geral das aplicações da Internet, tais como o tempo 

que estão a passar online, se isso lhes causou consequências negativas e, 

finalmente, como se apercebem em termos de traços de personalidade five: 

Neuroticismo, Extraversão, Abertura, Concordância, Consciência.  

Os resultados foram subsequentemente analisados para desenvolver conteúdos 

de formação por medida. Isto permite uma abordagem mais precisa das 

necessidades dos jovens, bem como dos trabalhadores juvenis, ajudando-os a 

adotar uma abordagem equilibrada e de utilização da tecnologia.  

Os tópicos centram-se principalmente em áreas para apoiar os jovens a ganhar 

ferramentas para gerir o seu tempo online, inteligência emocional quando lidam 

com confrontos online ou problemas sociais, conversas online e meios de 

comunicação social, streaming, jogos, FOMO e desintoxicação online. Ser 

abordado na aprendizagem baseada em desafios com pequenos fragmentos de 

informação proporciona um quadro eficiente e eficaz para a aprendizagem, ao 

mesmo tempo que resolve situações relacionadas com o seu contexto 

quotidiano. 
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1. Gestão do Tempo Online 

A tecnologia e a utilização da Internet têm evadido todos os aspetos da vida 

quotidiana nas sociedades modernas. O acesso ilimitado a dispositivos de alta 

tecnologia e à Internet leva a  

inúmeras horas passadas em frente dos ecrãs e transformam a forma como as 

pessoas trabalham, aprendem, e comunicam. Isto resulta frequentemente em 

comportamentos disfuncionais e, portanto, precisa de ser regulado através de 

ferramentas e estratégias de gestão do tempo online.  

A gestão do tempo online é a capacidade de regular a atividade digital online 

através de uma utilização consciente e sensata. Isto implica planeamento, 

decisões e escolhas informadas, bem como evitar distrações e atividades 

irrelevantes de perda de tempo.   

Sem gestão de tempo online, as pessoas tendem a perder o foco e a deixar de 

dar prioridade e até a ficar viciadas nas suas atividades digitais. Como resultado, 

o seu desempenho é prejudicado, e manifestam comportamentos disfuncionais 

em todos os aspetos da sua vida.   

 
Papel dos trabalhadores e formadores de jovens  
Os trabalhadores e formadores de jovens precisam de orientar os aprendentes 

no reconhecimento das vantagens da gestão do tempo online.  Primeiro, 

precisam de fornecer conhecimentos básicos de ferramentas e práticas úteis 

para a gestão do tempo do ecrã, e depois certificar-se de que os aprendentes 

podem utilizar todas as fontes disponíveis. Subsequentemente, os trabalhadores 

e formadores de jovens devem transmitir a importância do metacognição e da 

regulação do esforço, a fim de ajudar os indivíduos a restaurar todas as agências 

perdidas através do autojulgamento e do pensamento crítico. Através desta 

estratégia, os aprendentes compreenderão como a sua utilização da Internet 

afeta as suas vidas, porque é importante acompanhar as atividades online, e 

como evitar tendências pouco saudáveis. 

 

Mais recursos para os formadores: 
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• 9 Maneiras práticas de reduzir o tempo no seu ecrã todos os dias 

• https://www.bustle.com/p/9-ways-to-reduce-screen-time-fight-the-urge-

to-check-your-phone-18841370 

• Medo e Ausência: Ansiedade dos jovens e resultados funcionais 

• https://www.researchgate.net/publication/309438606_Fear_and_Missing

_Out_Youth_Anxiety_and_Functional_Outcomes 

• Aprender a procurar novamente - controlar o seu vício em smartphones | 

Ross Sleight | TEDxLeamingtonSpa 

• https://www.youtube.com/watch?v=m1_QlV6XCNs 

• Vício da Internet 

• https://link.springer.com/article/10.2165%2F00023210-200822050-00001 

2. Inteligência Emocional 

A inteligência emocional (também conhecida como quociente emocional ou EQ) 

é a capacidade de compreender, utilizar e gerir as suas próprias emoções, bem 

como compreender eficazmente as emoções dos outros. A EQ ajuda na 

construção de relações, na gestão do stress e na tomada de decisões difíceis. 

Que QEQ é na realidade considerado mais importante do que o QI para alcançar 

o sucesso na vida, uma vez que ajuda a compreender-se melhor a si próprio, e 

usar essa informação para orientar o pensamento e o comportamento QI, em 

vez disso, centra-se apenas nas competências baseadas na gestão de ideias e 

conhecimentos.  

Além disso, com as redes sociais, a inteligência emocional é ainda mais 

necessária. O propósito dos meios de comunicação social é chamar a nossa 

atenção, incitar as nossas emoções, e manter-nos envolvidos. A engenharia das 

redes sociais foi concebida para o manter afastado do pensamento lógico e para 

nos manter a clicar. Além disso, as cargas de desinformação que andam por aí 

podem ser esmagadoras, tornando importante saber como ter controlo sobre as 

suas emoções e estar ciente de que o seu processo de tomada de decisão é 

alterado quando está ao telefone. 

Papel dos trabalhadores e formadores de jovens 

Apesar de a inteligência emocional ser crucial na vida, nem sempre é dirigida à 

sua plena importância. Os jovens adultos e as crianças estão ainda em processo 

https://www.bustle.com/p/9-ways-to-reduce-screen-time-fight-the-urge-to-check-your-phone-18841370
https://www.bustle.com/p/9-ways-to-reduce-screen-time-fight-the-urge-to-check-your-phone-18841370
https://www.researchgate.net/publication/309438606_Fear_and_Missing_Out_Youth_Anxiety_and_Functional_Outcomes
https://www.researchgate.net/publication/309438606_Fear_and_Missing_Out_Youth_Anxiety_and_Functional_Outcomes
https://www.youtube.com/watch?v=m1_QlV6XCNs
https://link.springer.com/article/10.2165%2F00023210-200822050-00001
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de desenvolvimento do seu córtex pré-frontal, a parte do cérebro que controla a 

lógica e a razão. Por conseguinte, é importante para os trabalhadores e 

formadores de jovens educar e apoiar os jovens a tornarem-se emocionalmente 

conscientes, para que possam fazer melhores relações, ter respostas mais 

saudáveis à vida, ser assertivos, ser empáticos, etc. Ensiná-los a tornarem-se 

emocionalmente inteligentes permitir-lhes-á trazer essas competências para a 

idade adulta e viver uma vida mais feliz. 

Mais recursos para os formadores:  

• Paradigm Treatment | 7 Ways to Teach Teens Emotional Intelligence: 

https://paradigmtreatment.com/7-teach-teens-emotional-intelligence/ 

• People for Success | Emotional Intelligence in The Age of Social Media: 

http://p4s.pt/en/eq-in-the-age-of-social-media/ 

• Hey Sigmund | 19 Formas Práticas e Poderosas de Construir 

Inteligência Sócio-Emocional em Crianças e Adolescentes: 

https://www.heysigmund.com/social-emotional-intelligence/ 

• Psicologia Positiva | Como Melhorar a Inteligência Emocional Através da 

Formação: https://positivepsychology.com/emotional-intelligence-

training/ 

 

3. Auto-cuidado 

O autocuidado é uma atividade fundamental para a saúde mental e o bem-estar 

humano. O autocuidado integra a autocompaixão, o tempo para as coisas e 

pessoas que se ama, e a liberdade da distração. Há uma série de coisas que 

pode fazer para trabalhar no seu autocuidado. Lee H. Baucom (2017) refere-se 

a 15 estratégias para o ajudar a prosperar. Primeiro, compreenda que um 

pensamento é um pensamento, não é de pedra, e é transitório. Segundo, aceitar 

o que é, em vez de o combater. Terceiro, perdoar rapidamente e seguir em frente. 

Não desperdice o seu tempo e energia com ressentimentos. Quarto, assuma 

100% de responsabilidade pelos seus atos e viva a sua vida com integridade. 

Quinto, apareçam na vida e estejam atentos. Sexto, praticar a gratidão, que se 

tem demonstrado ser fundamental para a felicidade e o contentamento. Sétimo, 

pratique a espiritualidade quotidiana. Isto pode tomar a forma de praticar a 

bondade e mudar de perspetiva sobre as suas prioridades. Oitavo, manter os 

https://paradigmtreatment.com/7-teach-teens-emotional-intelligence/
http://p4s.pt/en/eq-in-the-age-of-social-media/
https://www.heysigmund.com/social-emotional-intelligence/
https://positivepsychology.com/emotional-intelligence-training/
https://positivepsychology.com/emotional-intelligence-training/
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limites porque são necessários para prosperar. Nono, elevar os seus padrões. 

Décimo, cuidar de si próprio, envolver a mente e o corpo em tarefas e actividades 

saudáveis e benéficas. Décimo primeiro, encontra e vive o teu propósito. Décimo 

segundo, age de acordo com as tuas convicções e vive de acordo com os teus 

valores. Décimo-terceiro, seja corajoso e seja tudo o que puder ser. Décimo-

quarto, ter impacto no vosso mundo, sendo bondoso. Décimo quinto, cresce 

permanecendo aberto a todas as possibilidades e sendo curioso. No seu 

conjunto, os princípios da prosperidade podem ajudar a reforçar o seu 

autocuidado e consequentemente a sua vida. 

Papel dos trabalhadores e formadores de jovens  

Os trabalhadores e formadores de jovens têm um papel importante no apoio aos 

jovens através da crescente preocupação de desconexão e distração 

tecnológica. As abordagens mais eficazes para lidar com ela envolvem o 

autocuidado. Os trabalhadores e formadores de jovens devem ajudar os jovens 

a aumentar o seu bem-estar através de técnicas eficazes, tais como o 

autocuidado, a compaixão e o ensino das competências necessárias para 

prosperar. Estas estratégias apoiam os jovens a lidar com as tensões da vida 

quotidiana, permitindo uma mudança de mentalidade no sentido de uma 

abordagem mais positiva da utilização da tecnologia. 

Mais recursos para os formadores: 

• Princípios de prosperar: 15 estratégias para construir a sua vida 
próspera. Lee H. Baucom. 2017. Morgan James Publishing. 

• Motivação matinal - O poder da energia positiva. Praticar o 
pensamento positivo todos os dias.  
https://www.youtube.com/watch?v=TxU30JMf8mg 

• Boas vibrações, boa vida - Como o amor-próprio é a chave para 
desbloquear a sua grandeza. Vex King. Londres: Hay House. 

 

4. Meios de comunicação social e conversação online 

Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, SnapChat, WhatsApp... Todos já ouviram 

falar destas plataformas pelo menos uma vez, uma vez que desempenham um 

papel importante na vida atual. Elas permitem às pessoas ligarem-se, 

https://www.youtube.com/watch?v=TxU30JMf8mg
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interagirem, conversarem, aprenderem novas informações, partilharem ideias, 

imagens, vídeos, etc. Mais de 4,5 mil milhões de pessoas utilizam as redes 

sociais, a partir de Outubro de 2021. 

A força das redes sociais é a capacidade de ligar e partilhar informação com 

qualquer pessoa no mundo ou com muitas pessoas ao mesmo tempo. Por 

exemplo, dá a oportunidade de se manter em contacto com amigos ou familiares 

de longa distância, de criar redes de oportunidades de carreira, de encontrar 

pessoas em todo o mundo que partilhem o mesmo interesse que você. 

Embora os meios de comunicação social ofereçam grandes oportunidades, têm 

também algum lado negativo. Vários estudos mostram que o uso excessivo das 

redes sociais pode causar stress e saúde mental negativa, em alguns casos 

levando mesmo à depressão. Pode também causar stress, ciúmes, levar as 

pessoas a compararem-se com outras, etc.  

Papel dos trabalhadores e formadores de jovens  

É importante que os trabalhadores e formadores de jovens alertem e 

sensibilizem os jovens para o lado negativo dos meios de comunicação social. 

Não há necessidade de proibir completamente os meios de comunicação social, 

mas existem algumas formas de os limitar e de os utilizar de forma equilibrada. 

Por exemplo, é possível desativar certas notificações, limitar o tempo do ecrã, 

controlar as faixas horárias para acesso WIFI. A melhor forma de apoiar os 

jovens é falar livremente sobre as suas práticas on-line, amigos e interações. Ao 

iniciar um diálogo sem qualquer julgamento, os jovens sentem-se mais 

confiantes com a partilha das suas atividades online. Isto permite que os 

formadores notem comportamentos pouco usuais.  

Mais recursos para os formadores: 

• Meios de Comunicação Social e Saúde Mental de Adolescentes e Jovens 
Adultos. Centro Nacional de Investigação em Saúde. 
https://www.center4research.org/social-media-affects-mental-health/ 

• Ansiedade, solidão e medo de faltar: O impacto das redes sociais na 
saúde mental dos jovens. Centro de Saúde Mental. 
https://www.centreformentalhealth.org.uk/blogs/anxiety-loneliness-and-

https://www.center4research.org/social-media-affects-mental-health/
https://www.centreformentalhealth.org.uk/blogs/anxiety-loneliness-and-fear-missing-out-impact-social-media-young-peoples-mental-health
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fear-missing-out-impact-social-media-young-peoples-mental-health 

• Os prós e contras das redes sociais para a juventude. A Psicologia Hoje. 
https://www.psychologytoday.com/us/blog/evidence-based- 
 

5. Streaming e consumo on-line de conteúdos de vídeo 

O consumo online de conteúdo vídeo é atualmente uma das atividades mais 

prevalecentes na Internet em todo o mundo. As pessoas passam quase um bilião 

de horas por dia no YouTube, com uma sessão média de mais de 40 minutos de 

visualização. Este tem sido o resultado dos avanços da tecnologia móvel e das 

redes de banda larga. O mesmo acontece com o vídeo consumido através de 

serviços de streaming, uma vez que o consumo total de streaming de vídeo está 

a aumentar mais de 74% todos os anos. Os indivíduos em lares com capacidade 

de streaming passam agora um quarto do seu tempo a ver material vídeo nos 

seus ecrãs de televisão. Atualmente, a visualização de vídeos online ou através 

de serviços de streaming é uma parte enorme da experiência online das pessoas. 

As pessoas têm cada vez mais acesso a transmissões em direto e a material 

vídeo gravado através da Internet e de dispositivos móveis. No entanto, a 

quantidade de tempo que as pessoas passam a ver vídeos da Internet tem 

suscitado algumas preocupações, uma vez que o fenómeno da visualização em 

modo binge tem vindo a aumentar significativamente. A observação binge é um 

padrão de comportamento emergente relativamente recente, que corresponde à 

visualização de múltiplos episódios de um programa de televisão numa única 

sessão e está agora associado a serviços de streaming online tais como Netflix, 

Hulu, IFlix e Viu. O Bingewatching é uma das formas mais populares e preferíveis 

de passar o tempo entre os jovens. O "binge-watching" excessivo tem sido 

associado a vários riscos para os indivíduos, sendo o maior deles a 

probabilidade de adquirir sintomas de dependência comportamental. Outros 

impactos associados à observação em excesso que têm sido detectados através 

da investigação incluem perturbações do humor, dificuldades de sono, fadiga, 

falta de auto-controlo, bem como consumo alimentar pouco saudável, e baixa 

actividade física, especialmente entre os jovens.  

 

Papel dos trabalhadores e formadores de jovens  

ONDE NOS PODE 
ENCONTRAR?  

Visite o nosso sítio web: 
www. gameoff.eu  

e junte-se à nossa página no 
Facebook: 

https://www.centreformentalhealth.org.uk/blogs/anxiety-loneliness-and-fear-missing-out-impact-social-media-young-peoples-mental-health
https://www.psychologytoday.com/us/blog/evidence-based-
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O papel dos trabalhadores e formadores de jovens no contexto da informação e 

educação dos jovens sobre os riscos que são relevantes para o streaming 

excessivo e o consumo online de conteúdos vídeo é crucial. Como a moderação 

é essencial na preservação da saúde dos jovens, os formadores e trabalhadores 

juvenis devem apoiá-los na gestão do seu tempo gasto no consumo de vídeo 

através de estratégias práticas e úteis.  

 

Mais recursos para os formadores: 

- Binge-watching.org. (n.d.). Binge-watching.org. Uso Excessivo de Mídia 

em Tempos de Netflix - "Binge-watching": Motivos, Experiências e Efeitos 

no Sono. Recuperado a 13 de Dezembro de 2021, de https://binge-

watching.org/?lang=en.  

- Celeste, N. (2020, 31 de Agosto). A psicologia por detrás da observação 

de binge. O Psychreg. Recuperado a 13 de Dezembro de 2021, de 

https://www.psychreg.org/the-psychology-behind-binge-watching/   

- Primeiro posto. (2020, 6 de Janeiro). A observação em grupo pode ser 

divertida, mas aqui estão cinco razões pelas quais pode ser totalmente 

prejudicial para a saúde também - Health News , Firstpost. Obtido a 13 de 

Dezembro de 2021, em https://www.firstpost.com/health/binge-watching-

may-be-fun-but-here-arefive-reasons-why-it-can-be-utterly-harmful-for-

health-as-well-7855261.html . 

- Internet e viciados em tecnologia anónima. (2021, 28 de Junho). Vício 

de Streaming. Recuperado a 13 de Dezembro de 2021, de 

https://internetaddictsanonymous.org/streaming-addiction/   

- STAROSTA, J. A., & IZYDORCZYK, B. (2020). Compreender o 

fenómeno da observação em binge - uma revisão sistemática. 

International Journal of Environmental Research and Public Health 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7344932/   

- Medicina do Noroeste. (n.d.). Vigilância em Binge. Northwestern 

Medicine. Recuperado a 13 de Dezembro de 2021, a partir de 

https://www.nm.org/healthbeat/healthy-tips/emotional-

health/bingewatching  

 

6. Apostas e jogos on-line 

As oportunidades de jogo são facilitadas pelo crescimento da Internet e das 

plataformas de redes sociais. Os jogos digitais também incluem cada vez mais 

características monetárias, tais como microtransacções, esbatendo a linha entre 

o jogo e o jogo. Os jogos online e os jogos de azar online podem ser 

https://www.firstpost.com/health/binge-watching-may-be-fun-but-here-arefive-reasons-why-it-can-be-utterly-harmful-for-health-as-well-7855261.html
https://www.firstpost.com/health/binge-watching-may-be-fun-but-here-arefive-reasons-why-it-can-be-utterly-harmful-for-health-as-well-7855261.html
https://www.firstpost.com/health/binge-watching-may-be-fun-but-here-arefive-reasons-why-it-can-be-utterly-harmful-for-health-as-well-7855261.html
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considerados como actividades semelhantes, mas quando se trata de jogos de 

azar online, o resultado é alcançado por acaso e não por habilidade. No entanto, 

no caso dos jogos online, acontece precisamente o contrário. Algumas 

atividades de jogos de azar incluem características de jogo e vice-versa. 

 

Os jogos podem oferecer aos jovens uma sensação de fuga da realidade do 

mundo e o aspeto social de alguns jogos pode ajudar as crianças a sentirem-se 

parte de uma comunidade. No entanto, sem a orientação correta sobre que jogos 

jogar ou quando jogar, as crianças podem ser expostas a certos riscos, tais como 

bullying no jogo, aliciamento online ou, em alguns casos extremos, dependência 

do jogo. Mesmo os jogos e apostas online simulados têm riscos. Embora os 

jovens possam não estar a jogar por dinheiro, podem perder tempo. Os jogos 

são construídos para o vício e os criadores de jogos usam normalmente 

princípios de psicologia para tornar o seu jogo tão viciante quanto possível 

 

Papel dos trabalhadores e formadores de jovens  

A prevenção pode consistir em aumentar o conhecimento e a consciência do 

risco do jogo (incluindo o jogo on-line em sites de prática) entre jovens, pais, e 

profissionais. Há necessidade de desenvolver formação em serviço sobre jogos 

de azar para jovens para profissionais que trabalham com jovens, a fim de 

estabelecer comunicação e avisá-los sobre os benefícios e riscos dos jogos de 

azar e apostas online. Os seguintes recursos podem ajudar a responder a esta 

necessidade específica.  

Mais recursos para os formadores: 

• Conselhos de peritos sobre o vício dos jogos em jovens e crianças: 
https://www.internetmatters.org/hub/news-blogs/expert-advice-on-
gaming-addiction-in-young-people-and-children/   

• Juventude e jogos online: https://www.esafety.gov.au/about-
us/research/youth-online-gaming-state-of-play/youth-online-gaming  

• Como o jogo e os jogos de azar têm impacto nas crianças: 
https://www.responsiblegambling.nsw.gov.au/about-gambling/how-
gambling-and-gaming-impacts-children  

• Vícios do jogo online: Sally M. Gainsbury (2015). Vício do jogo online: A 

Relação entre o Jogo na Internet e o Jogo Desordenado.  

https://www.internetmatters.org/hub/news-blogs/expert-advice-on-gaming-addiction-in-young-people-and-children/
https://www.esafety.gov.au/about-us/research/youth-online-gaming-state-of-play/youth-online-gaming
https://www.responsiblegambling.nsw.gov.au/about-gambling/how-gambling-and-gaming-impacts-children


Número de projecto: 2020-1-FR02-KA205-017382 

 O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui uma aprovação do conteúdo que reflecte apenas os autores, e a Comissão 
não pode ser responsabilizada por qualquer utilização que possa ser feita da informação nela contida.  

• Apostas e comportamentos de jogo online: Anu Sirola, Nina Savela 

(2021), The Role of Virtual Communities in Gambling and Gaming 

Behaviors: Uma Revisão Sistemática 

• Carmen Messerlian (2004), Gambling, Youth and the Internet: Devemos 

estar preocupados? 

Para ir mais longe:  

• https://www.gamblingcommission.gov.uk/  

• https://blog.nationalonlinesafety.com/ 

• https://www.responsiblegambling.nsw.gov.au/  

• https://www.getsafeonline.org/  

 

7. Medo de faltar (FOMO) 
O Medo de Faltar, ou FoMO, é a ansiedade ou motivação que os utilizadores 

das redes sociais sentem quando querem pertencer a algum grupo, evento, ou 

mesmo um momento sobre o qual outros estão a postar. Surge de sentimentos 

de exclusão social, isolamento, ou ansiedade, e tornou-se uma questão 

significativa entre os jovens. 

Devido à importância e ao impacto dos meios de comunicação social e da cultura 

"sempre em", os jovens têm vindo a lidar cada vez mais com sentimentos 

negativos, e embora o FoMO não seja um estado de saúde mental, pode ainda 

assim ou exacerbar a ansiedade e a depressão. 

A FOMO leva os jovens a gastar grandes quantidades de tempo nas redes 

sociais (e em particular no Instagram), numa tentativa de reduzir à probabilidade 

de "perderem". Os meios de comunicação social também facilitam a comparação 

com outros, provocando sentimentos negativos e baixa auto-estima. 

Papel dos trabalhadores e formadores de jovens  

Os trabalhadores e formadores de jovens têm um papel importante de alertar e 

compreender os jovens através desta preocupação cada vez maior. As 

abordagens mais eficazes para lidar com a forma de lidar envolvem abordar as 

causas profundas. Os trabalhadores e formadores de jovens devem ajudar os 

jovens a aumentar o seu bem-estar através de técnicas eficazes, tais como, 

https://www.gamblingcommission.gov.uk/
https://blog.nationalonlinesafety.com/
https://www.responsiblegambling.nsw.gov.au/
https://www.getsafeonline.org/
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confrontar a sua ansiedade, limitar o tempo gasto nas redes sociais, empenhar-

se na atenção, gratidão e procurar ligações reais. Estas estratégias apoiam os 

jovens a lidar com a ansiedade, permitindo uma mudança de mentalidade no 

sentido de uma abordagem mais positiva da tecnologia. 

Mais recursos para os formadores: 

• Ansiedade, solidão e medo de faltar: O impacto das redes sociais na 
saúde mental dos jovens. Central para a Saúde Mental. 
https://www.centreformentalhealth.org.uk/blogs/anxiety-loneliness-and-
fear-missing-out-impact-social-media-young-peoples-mental-health  

• Medo e Ausência: Ansiedade dos jovens e resultados funcionais 
https://www.researchgate.net/publication/309438606_Fear_and_Missing
_Out_Youth_Anxiety_and_Functional_Outcomes  

• Como a FOMO Impacta Adolescentes e Jovens Adultos 
https://www.verywellfamily.com/how-fomo-impacts-teens-and-young-
adults-4174625 

 

8. Detox Digital 
Aplicações de redes sociais: TikTok, Snapchat, Instagram, Facebook, e Twitter - 

entre outras aplicações de redes sociais - tudo permeia o quotidiano de muitos 

adolescentes e molda os seus hábitos de rotina. A constante ligação dos jovens 

aos smartphones e às redes sociais pode até causar dificuldades em desligar-

se das tecnologias. É aqui que entra a desintoxicação online: Para os jovens, a 

pressão "sempre ligada" pode ser esmagadora por vezes, quando todo o seu 

tempo está a voar através da rolagem e do consumo online. Uma “desintoxicação 

digital” refere-se a um período de tempo durante o qual um jovem (ou qualquer 

pessoa) se abstém de utilizar dispositivos eletrónicos ou meios de comunicação 

social. Além disso, uma desintoxicação digital é uma oportunidade para reduzir 

o stress e concentrar-se mais na interação com os outros, ajudando também a 

prevenir o vício dos meios de comunicação social e da Internet. Isto pode incluir 

a redução da quantidade de tempo gasto em meios de comunicação social ou a 

desconexão total. Desligar com regularidade ajuda a todos nós a manter um 

equilíbrio saudável entre as atividades da IRL ("na vida real") e o mundo digital. 

Ligado a uma desintoxicação online está o tempo ao ar livre, quebrando maus 

hábitos que poderiam melhorar a gestão social e emocional. 

https://www.centreformentalhealth.org.uk/blogs/anxiety-loneliness-and-fear-missing-out-impact-social-media-young-peoples-mental-health
https://www.centreformentalhealth.org.uk/blogs/anxiety-loneliness-and-fear-missing-out-impact-social-media-young-peoples-mental-health
https://www.researchgate.net/publication/309438606_Fear_and_Missing_Out_Youth_Anxiety_and_Functional_Outcomes
https://www.researchgate.net/publication/309438606_Fear_and_Missing_Out_Youth_Anxiety_and_Functional_Outcomes
https://www.verywellfamily.com/how-fomo-impacts-teens-and-young-adults-4174625
https://www.verywellfamily.com/how-fomo-impacts-teens-and-young-adults-4174625
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Papel dos trabalhadores e formadores de jovens  

Os trabalhadores e formadores de jovens têm um papel importante no apoio e 

encorajamento dos jovens na regulação do seu consumo online. Fornecer aos 

jovens estratégias para regular o seu tempo online, controlar e reduzir o impacto 

que os meios de comunicação social têm nas suas vidas tornou-se um papel 

importante para os trabalhadores juvenis assumirem e assumirem. Os 

trabalhadores juvenis devem identificar e alertar para os sinais de saúde que 

indicam a necessidade de considerar uma desintoxicação online nos jovens. 

Além disso, os trabalhadores e formadores de jovens devem concentrar-se na 

construção de estratégias de apoio para encorajar e apoiar os jovens numa 

efetiva "desintoxicação" de uma forma sustentável para melhorar o seu bem-

estar e saúde mental. Estas estratégias apoiam os jovens a lidar com a 

ansiedade, permitindo uma mudança de mentalidade no sentido de uma 

abordagem mais positiva da tecnologia. 

Mais recursos para os formadores: 

• Adolescentes e Tecnologia: Um Guia para a 'Desintoxicação' 
Digital, Psicologia Hoje 
   

• A desintoxicação digital é o novo sistema de autocuidado, Family 
Consumer Sciences, Eastern Illinois University 
https://extension.illinois.edu/blogs/family-files/2020-06-16-digital-detox-
new-self-care  

• Workshops de desintoxicação digital e cursos de atenção 
https://www.itstimetologoff.com/digital-detox-days/  

 

6.Utilizar o jogo em diferentes contextos educativos 

Aprendizagem baseada no jogo é um termo geral que pode descrever muitas 

formas diferentes de utilizar os jogos como uma ferramenta para a educação. 

Aprender e ensinar com jogos é uma estratégia importante e motivadora para 

atingir mais eficazmente os jovens e tornar a aprendizagem mais acessível. As 

tecnologias digitais, incluindo os jogos virtuais, permitem aos formadores de 

https://www.psychologytoday.com/us/blog/being-your-selfie/202105/teens-and-technology-guide-digital-detoxing
https://extension.illinois.edu/blogs/family-files/2020-06-16-digital-detox-new-self-care
https://extension.illinois.edu/blogs/family-files/2020-06-16-digital-detox-new-self-care
https://www.itstimetologoff.com/digital-detox-days/
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jovens trazer experiências de aprendizagem ainda mais envolventes para a sala 

de aula. 

A investigação sugere que a aprendizagem baseada no jogo encoraja a 

participação e a aprendizagem em disciplinas STEM (Jackson, 2014). Além 

disso, a investigação indica que "os jogos aumentam uma gama de funções 

cognitivas e geram respostas no cérebro associadas à atenção e à 

aprendizagem". (Australian Council for Educational Research, 2016). 

O jogo sério desenvolvido pela Game-OFF pode ser utilizado em vários 

ambientes, tanto numa sessão de formação como uma atividade interativa para 

formandos, um desafio, ou uma atividade de grupo; em ambientes de 

aprendizagem mista, onde a combinação de atividades de formação presencial 

seguida de cursos online proporciona uma experiência educacional mais rica; e 

como uma atividade sob a forma de aprendizagem autodirigida.  

7. Mais recursos sobre a aprendizagem baseada no jogo 
 

• Conselho Australiano para a Investigação Educacional (2016). 
Jogos de vídeo e STEM. (ACER Research Developments). online: 
https://www.stemgames.org.au/teachers-and-parents  
 

• Cidadania Digital: Ensinar e aprender com jogos: 
https://www.digitalcitizenship.nsw.edu.au/articles/teaching-and-learning-
with-games  
 

• Digital Technology Hub: Aprendizagem baseada em jogos: 
https://www.digitaltechnologieshub.edu.au/teachers/topics/game-based-
learning  
 

• Os jogos podem fazer um mundo melhor, Jane McGonigal 
(TED2010): 
https://www.ted.com/talks/jane_mcgonigal_gaming_can_make_a_better_
world/transcript?language=en   
 

• O jogo começou: Os professores devem continuar a Gamify 
Classrooms 
https://edtechmagazine.com/k12/article/2018/09/game-teachers-should-
continue-gamify-classrooms  
 

• Adolescentes em quarentena: Saúde mental, tempo de rastreio, e 

https://www.stemgames.org.au/teachers-and-parents
https://www.digitalcitizenship.nsw.edu.au/articles/teaching-and-learning-with-games
https://www.digitaltechnologieshub.edu.au/teachers/topics/game-based-learning
https://www.ted.com/talks/jane_mcgonigal_gaming_can_make_a_better_world/transcript?language=en
https://edtechmagazine.com/k12/article/2018/09/game-teachers-should-continue-gamify-classrooms
https://edtechmagazine.com/k12/article/2018/09/game-teachers-should-continue-gamify-classrooms
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ligação familiar: https://www.aei.org/research-products/report/teens-in-
quarantine-mental-health-screen-time-and-family-connection/  
 

• Os jogos de vídeo têm um impacto vencedor nas salas de aula: 
Investigação da Universidade de Deakin (2017): 
https://www.deakin.edu.au/about-deakin/news-and-media-
releases/articles/video-games-have-winning-impact-in-classrooms-
deakin-research  
 

• O Trabalho dos Jovens e Você: Youth Work in the Digital World, 
HUMAK University of Applied Sciences, Finlândia: 
https://www.youthworkandyou.org/ywelp-module-five/  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aei.org/research-products/report/teens-in-quarantine-mental-health-screen-time-and-family-connection/
https://www.deakin.edu.au/about-deakin/news-and-media-releases/articles/video-games-have-winning-impact-in-classrooms-deakin-research
https://www.deakin.edu.au/about-deakin/news-and-media-releases/articles/video-games-have-winning-impact-in-classrooms-deakin-research
https://www.deakin.edu.au/about-deakin/news-and-media-releases/articles/video-games-have-winning-impact-in-classrooms-deakin-research
https://www.youthworkandyou.org/ywelp-module-five/
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ONDE NOS PODE 
ENCONTRAR?  

Visite o nosso sítio web: 
www. gameoff.eu  

e junte-se à nossa página no 
Facebook: 

https://www. facebook.com/xxxx 


