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Introdução

Associação Teatro Construção (ATC),  é uma instituição privada de segurança social,

com especial enfoque, na resposta de Crianças (creche, jardim de infância, infância,

ATL, Centro de Estudos, Abrigo Residencial para Crianças e Jovens), população sénior

(lar de idosos, serviço de apoio domiciliário, Centro de Dia) e deficiência (centro de

actividades e capacitação para a inclusão). 

O IO -  3 é um "tipo" de jogo altamente educativo e de função social,  que apoia o

trabalho dos professores, melhorando as competências transversais de pessoas com

menos oportunidades. 

O envolvimento de estudantes com menos oportunidades no Escape Room permite-

lhes  desenvolver  competências  como  o  trabalho  de  equipa  e  a  resolução  de

problemas.  Ao  mesmo  tempo,  permitirá  o  trabalho  de  diferentes  competências

transversais. Estas competências são muito importantes para melhorar as hipóteses de

um estágio de trabalho e inclusão social. Isto é importante porque os empregadores

estão interessados em ter empregados, que não são só competentes no seu trabalho,

mas que também possuam boas competências transversais.

O objectivo do IO – 3 foi conceber e criar um espaço para jogos lógicos em que os

concorrentes colaborassem para resolver os problemas com um tempo limitado.  O

Escape Room foi concebido com uma dificuldade que pode ser aplicada igualmente ao

público-alvo do projecto: jovens autistas, jovens com dificuldades de aprendizagem e

jovens com menos oportunidades.

A criação de um Escape Room didáctico

A IO3 – Escape Room Didáctico é o resultado de um esforço coordenado pelos técnicos

da ATC. A equipa de trabalho incluiu o director da ATC, dois psicólogos e um professor.

Outros membros da equipa pedagógica estiveram envolvidos durante a fase de testes

do Escape Room.
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O processo de desenvolvimento começou com este conceito de ideia:  desde a era

industrial, aprendemos a produzir materiais quase sem pensar, fazendo os mesmos

movimentos ou o mesmo comportamento para obter um produto. O mundo esta em

constante mudança e esse comportamento já não é o que as empresas e os jovens

precisam  e  querem.  A  função  formativa  e  social  da  "tipologia"  do  jogo  será  uma

resposta possível a essa necessidade e um estímulo ao desenvolvimento natural das

capacidades  do  jovem,  sem  limitação  da  imaginação,  bem  como  a  redução  da

ansiedade e nervosismo do processo de aprendizagem formal.  Alguns estudos têm

mostrado  bons  resultados  na  utilização  do  escape  room  na  sala  de  aula  para  a

aquisição de conhecimentos,  o  que nos  levou a colocar  a  hipótese de ser  possível

aplicar  esta  metodologia  de  jogo  à  aquisição  e  desenvolvimento  de  competências

transversais no grupo alvo do projecto. 

O Escape Room é um local onde ocorrem múltiplas situações e tudo deve ser lógico,

desafiante e divertido.  Devido a isso,  antes de construirmos,  a sala  foi  testada em

pequenos  segmentos  do  jogo  para  perceber  se  os  enigmas  eram  adequados  aos

objetivos.

O ultimo passo  foi  a  implementação  do escape  room como uma ferramenta  para

educar e desenvolver competências num ambiente seguro e informal. Nesta fase, a

sala foi testada e aceite pelos parceiros do projecto e pela comunidade educativa.

A experiencia de campo

O projecto WEAR envolveu 3 países, Portugal, Itália e Alemanha e foi testado pelas três

organizações operacionais (IB Süd, LARISO  e  ATC)  com os seus respectivos grupos

alvo.

A fase de testes começou em Portugal com os professores e os elementos envolvidos

na  actividade  de  aprendizagem,  o  escape  room  foi  então  testado  com  os  jovens

durante  a  fase  de  implementação  do  módulo  de  formação,  aproximadamente  de

Janeiro a Julho de 2022. 

O escapr room foi testada por 30 estudantes, 10 de cada país, e o resultado foi muito

positivo.
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Os estudantes com menos auto-confiança desenvolveram essa confiança no decorrer

do  jogo.  Permitiu  melhorar  as  competências  transversais  que  o  aluno  tinha

subdesenvolvidas. Permitiu ao aluno perceber que terá melhores resultados se utilizar

e desenvolver as suas competências transversais. Permitiu ao aluno perceber que nos

seus estágios de trabalho não só as suas competências técnicas são importantes, mas

também  as  suas  competências  transversais.   Os  estudantes  que  estavam  menos

motivados a participar, foram motivados pela possibilidade de utilizarem eles próprios

o espaço para construir o seu próprio Escape room. Os estudantes de 13-15 anos com

dificuldades  de  aprendizagem  e  de  convívio  com os  seus  parceiros,  num contexto

informal,  comportaram-se de  forma diferente  durante  o  jogo,  ganhando  confiança

para falar e 'aparecer' nos seus grupos. "Viram... Descobri essa pista..." novo tópico de

conversa ˃ socialização". No final os alunos apercebem-se que o trabalho de equipa é

muito importante.

Quanto ao espaço para o jogo, este pode ser criado numa sala ou adaptado para ser

transportado.

Conclusão

O desenvolvimento do escape  room foi  um bom desafio para  a  equipa envolvida.

Durante todo o processo de criação da sala, vários estudantes de diferentes idades,

professores  e  educadores  foram envolvidos,  o  que permitiu o desenvolvimento de

uma sala que é um desafio para diferentes gerações.

A nível do estudante, o facto de ser um jogo em que cada descoberta envolve uma

pequena vitória e, para a conseguir, é necessário trabalhar em equipa, permitiu aos

estudantes  com maiores dificuldades de envolvimento e ansiedade social  relaxar  e

desenvolver essas competências.

Para  os  professores  proporcionou  um  meio  de  observar  e  desenvolver  as

competências  transversais  dos  seus  alunos,  bem  como,  de  compreender  as

necessidades de cada um em diferentes campos de competências.

Finalmente, esta sala pode ser modificada e adaptada, permitindo uma observação das

mudanças nas competências transversais dos estudantes ao longo do tempo.
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IO3: Escape Room

Escritório ATC
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Sala de Fuga: Escritório ATC

Para construir esta sala é necessário:
 Mesa de escritório;

 2 Pequenas mesas (cores e características diferentes);

 Prateleiras;

 Televisão;

 Máquina de escrever/ computador;

 Livros, dois deles com características diferentes (ex. cor/título);

 Cabo de luz com bocal para possibilitar que o interruptor se esconda longe da luz;

 3 visuais diferentes (números, cores, teclas...);

 3 caixas;

 1 Calendário;

 1 fantoche articular;

 1 relógio;

 1 rádio;

 1 jogo tradicional (ex. X/0);

 2 Caneca;

 1 chaleira;

 1 moldura fotográfica;

 Folha de acetato;

 Decorações diferentes;
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Algumas Considerações:

O jogo começa fora da sala  e a  primeira pista é importante  para compreender  as

regras e a lógica do jogo. Passar de simples a complexos puzzles. 

Para tornar a sala interessante, tente colocar as pistas e soluções em partes diferentes

da sala, por exemplo, a primeira pista está na secretária e a segunda está um pouco

longe na prateleira. 

Desafie o jogador a descobrir, faça-o sentir a necessidade de encontrar a próxima pista

ou resolver o próximo enigma. Crie uma variedade de enigmas, neste caso específico

os  jogadores  encontraram  uma  mensagem  codificada  com  imagens  (▲◄●)  mas

também pode usar números, por ex. 1-20-3 ↔ 1=A; 20=T; 3=C ↔ ATC. A variedade

de quebra-cabeças  e  olhares  vai  fazê-los  funcionar  com uma equipa.  A mensagem

codificada  pode  ser  maior  do  que  as  outras  pistas,  para  isso  utilize  uma moldura

fotográfica com uma fotografia de algo que eles relacionam para esconder a pista,

neste caso específico uma fotografia de grupo.

A luz dentro da televisão é um “aha momento” é algo inesperada e este é o momento

do jogo que os pode fazer pedir ajuda, a pista número 12 mais escondida apenas para

ajudar os jogadores se não conseguirem fazer a ligação da televisão ao livro (neste

caso específico). As caixas têm duas razões, as caixas abertas são divertidas e a outra

razão, devem movê-las ou tirar uma de dentro da outra para poderem abrir. Neste

ponto, os jogadores estão prestes a completar a missão, o momento de realização e

felicidade, a recolha de tudo o que fizeram até este ponto, para que a ideia seja fazê-

los sentar,  agarrar  a  caneca e fazer um brinde como um simples gesto de vitória/

missão cumprida. O Tesouro está escrito no fundo do copo:  “O meu maior tesouro

sempre foram os meus amigos.”

Depois  do  jogo  é  importante  ouvir  o  que  disseram  sobre  o  jogo,  e  falar  com  os

jogadores a fim de compreender os seus sentimentos, expectativas, onde têm mais

dificuldades, etc...
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Estudantes

Aplicação e adaptação do
conhecimento

1) Focar a atenção

2) Pensamento lógico

3)Leitura

4)Tomada de Iniciativa

5)Tomada de decisão

6) Resolve Problemas

Capacidade de realizar tarefas 7)Realizar tarefas em grupo

8)Respeita a cronologia das tarefas

9)Liderar/ Delegar tarefa

10)Lidar com responsabilidades

11)Lidar com a pressão

12)Lidar com crises

Interações e relações interpessoais 13)Interações interpessoais básicas

15)Realcionamento com homens

16)Relacionamento com mulheres
Comunicação 17)Comunica através da fala

18)Comunica através de gestos não verbais

19)Conversa

20)Discute

21)Tom de voz adequado
Mobilidade 22)Mantém a posição do corpo

23)Levantar e transportar objetos

24)Uso da motricidade fina

25)Desloca-se sem ajuda

26)Usa Membros Superiores e Inferiores

27)Movimenta-se transportando objetos

Campos Transversais 28)Orientação no tempo

29)Orientação no espaço

30)Orientação à pessoa

31)Extroversão

32)Ansioso/Nervoso

33)Abertura à experiência

34)Otimismo

35)Adequação da emoção

Folha de Observação
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Pontuação

4 Dificuldade completa

3 Dificuldade severa

2 Dificuldade moderada

1 Dificuldade leve

0 Sem Dificuldade



Objectivo

Resolver os enigmas e encontrar o tesouro Vinícius.

Regras

- Deve funcionar como uma equipa;

- Ler as dicas em voz alta;

- Seguir as pistas por ordem (0 - 1 - 2 - ...);

- Pedir ajuda, ao mestre do jogo, se necessário;

- Ter 20 minutos para encontrar o tesouro;

Tudo tem uma solução e não há problema em estar errado.
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Sequência de pistas do Escape Room:
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3 – Na secretaria de vidro

encontrem a próxima pista
2 – Procurem a secretária de

Vidro

1 – Entrem na sala como uma

equipa

Escritório ATC
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4 –Na minha libraria; 5 – A “Catedral Del Mar”
devem encontrar
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6 –Os meus amigos escondem a

próxima pista… encontrem-na;
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O  jogo  do  galo  pode  ajudar  a

descobrir o código

8 –Um dos meus hobbies favoritos

é ouvir Rádio

7 – Este código devem resolver para encontrarem o meu tesouro.

 

 

Código + Cor =_________ ________________________
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▲ ▼ ► ◄
M ________ ________ ________

     ●
Qual é a cor? ___________________________



9 –Encontrem o interruptor

escondido

11 – O que mudou na sala?
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10 – Liga o interruptor 12 – Na sala existe um objecto

com o nome que apareceu.
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13 – Abre o cadeado é o da minha

cor favorita.
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14 – O meu amigo articulado

lembra-me sempre de atualizar…
15 – O meu calendário
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16 – Abre o cofre

20
IO3 – Escape Room



18 –Para  abrir  este cadeado têm

de decifrar:

“Onde o tempo parou o código
revelou.”

17 –Descobriram o meu cofre

final!
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19 – Para dissolver o açúcar um

líquido é necessário

20 –Põe a água no copo e mexe

com a colher… 

 

21 –Um brinde a ti!
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