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1. Redes de comunicações móveis
1.1. Descrição
O principal objectivo deste cenário/problema é que os alunos conheçam e compreendam
conceitos básicos de redes celulares de comunicação móvel. O plano de aula envolve várias
actividades descritas, passo a passo, nas próximas seções.
Este plano foi criado especialmente para as escolas secundárias, para motivar os alunos e
dar-lhes uma ideia do que eles poderão encontrar em carreiras superiores como a de
Engenharia de Telecomunicações. O plano de aula também pode ser usado nos próprios
cursos de engenharia para reforçar os conceitos básicos de redes celulares de comunicação
móvel.
O plano de aula segue a abordagem da aprendizagem baseada em problemas (PBL).
Primeiro, os alunos são confrontados com um problema: como garantir um serviço de
comunicações móveis numa determinada cidade. É-lhes fornecido um cenário de jogo na
plataforma eCity onde podem colocar antenas de comunicação e outros objectos a fim de
resolver o problema. Numa primeira fase os alunos não recebem informações, podendo
jogar e explorar. Nas etapas seguintes os alunos partilham as suas descobertas e trocam
informações. O professor fornece mais explicações (relaciona com conceitos teóricos) e
apresenta os principais conceitos.
1.1.1. Idade
•

Mais de 14 anos de idade
1.1.2. Duração

•

Aproximadamente 2 sessões, 2 horas por sessão.
1.1.3. Objectivos de Aprendizagem

•
•
•
•
•

Aprender noções básicas de telefonia móvel.
Motivar e proporcionar trabalho em grupo.
Conseguir resolver um problema (encontrar uma solução) com um orçamento limitado.
Despertar a curiosidade técnica nos alunos.
Mostrar como a ciência está presente na vida real.
1.1.4. Tópicos

•
•

Noções básicas de telecomunicações
Noções básicas de gestão do orçamento.

1.1.5. Objectivos do Cenário
Pelo menos manter a população atual da cidade e garantir 90% de cobertura da rede de
comunicações móveis no prazo de 1 ano.

1.2. Como jogar o cenário (e tentar ganhar)
O jogador deve colocar antenas (e outros objectos) em diferentes locais da cidade a fim de
alcançar a cobertura necessária.
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1.2.1. Introdução

Fig. 1 Visão inicial do cenário

A cobertura de telefonia móvel é garantida através da criação de uma rede de antenas. As
antenas são fornecidas em três faixas de frequência diferentes (Banda A, Banda B e Banda
C) representadas por cores diferentes. Diferentes bandas sobrepostas irá complementar-se
enquanto a sobreposição de antenas com as mesmas bandas implica o colapso do serviço na
área de sobreposição.
Apesar de todas as antenas terem a mesma capacidade, existem dois modelos: um com um
raio grande e outro com um raio menor. A escolha dependerá da densidade populacional da
sua cidade.
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Fig. 2 Menu de objectos da rede de comunicações móveis

Fig. 3 Características das antenas vermelhas
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Fig. 4 Características das antenas verdes de raio grande

1.2.2. Análise geral
Para começar bem o jogo, a melhor opção é analisar a cidade a partir de um ponto de vista
geral. Recomenda-se que detectem as áreas com diferente densidade populacional para
decidir onde colocar as antenas pequenas e as antenas de raio grande.
A teoria diz que as áreas urbanas precisam de antenas com um raio pequeno e as zonas
rurais precisam de antenas com um grande raio. Em qualquer caso, esta selecção depende
da densidade populacional. Se uma antena com um grande raio é suficiente para fornecer
cobertura móvel em uma área urbana, esta será a melhor opção, porque é mais barato e
mais eficiente.
1.2.3. Situar antenas
Com a análise anterior os jogadores já terão uma visão geral da localização das antenas.
Cada antena tem um preço e um custo de manutenção. Os jogadores devem tentar gastar o
mínimo de seu orçamento e, ao mesmo tempo, maximizar os ganhos. Ou seja, cada pessoa
com cobertura móvel tem de pagar uma tarifa específica à autarquia. Se todas as pessoas de
uma área têm cobertura garantida através de uma única antena de grande raio, o jogador
terá menos despesas e mais benefícios.

Agora, os jogadores podem começar a situar antenas, levando em conta os conceitos de
reutilização de frequência e tentando evitar áreas sobrepostas. Na figura seguinte, têm duas
visões do cenário com o mesmo exemplo de reutilização de frequência:
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Fig. 5 Visão do cenário com o layer de comunicações desactivado e activado

Para funcionar, as antenas precisam de ser ligadas a um ISP, à electricidade e devem ser
acessíveis por estrada.
1.2.4. Modificar elementos
Se o jogador precisar de eliminar algo que tenha sido colocado na cidade pode usar a
funcionalidade do bulldozer.
8
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Fig. 6 Limpar elementos

1.2.5. Resultados finais
Diferentes soluções podem ser possíveis. A figura seguinte mostra um exemplo e a
sequência de écrans de vitória.
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Fig. 7 Écrans de vitória

1.2.6. Recursos utilizados
•
•

Plataforma jogo eCity em http://ecity-project.eu/en/game/
Manual do jogo
10
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•
•

Documento
explicando
a
teoria
em
torno
localização
da
antena:
https://drive.google.com/file/d/0ByWVkegfTtWcN1p1VkJ2V1V1VFU/view?usp=sharing
Referências adicionais:
o Why
mobile
voice
quality
still
stinks
and
how
to
fix
it:
http://spectrum.ieee.org/telecom/wireless/why-mobile-voice-quality-still-stinksandhow-to-fix-it
o Vídeo
sobre
os
componentes
e
operação
de
redes
móveis:
https://www.youtube.com/watch?v=PnfJ_btbW2A
o Página
Wikipedia
sobre
redes
celulares
de
comunicações
móveis:
http://en.wikipedia.org/wiki/Cellular_network

1.3. Actividade 1: Apresentação do problema e do jogo eCity
O principal objectivo desta actividade é que os alunos percebam como funciona o jogo
eCity e sejam despertados para as questões relacionadas com a comunicação móvel.
1.3.1. Para ser feito anteriormente pelos professores
Se é a primeira vez que o professor tem contacto com eCity, deve descarregar previamente
o jogo e familiarizar-se com ele. Deve também ler o Guião Pedagógico referente ao
cenário que os alunos irão jogar para responder a eventuais dúvidas dos alunos.
Na sessão, o professor deve organizar os estudantes pelos computadores disponíveis na sala
de aula. Preferencialmente os alunos deverão formar grupos de dois de forma a poderem
colaborar entre si na busca da solução. A distribuição deve ser equilibrada para que não
haja nenhum elementos do grupo que se destaque.
1.3.2. Desenvolvimento
Os alunos devem começar por jogar o modo “Caixa de Areia” durante 15 mnts para ter o
primeiro contacto com o jogo. Deve-lhes ser dado como objectivo fazer crescer a cidade o
mais possível. Pode ser dada uma explicação básica e rápida sobre como funciona o jogo
mas deixando que sejam eles a explorar o jogo. No final deste período deve ser feito um
reconhecimento público do grupo que conseguiu a maior cidade. Questões sobre o
funcionamento do jogo podem ser respondidas neste momento.
O professor explica então aos alunos que o problema a resolver é o de proporcionar a
cobertura a 90% da rede de comunicações móveis para uma determinada cidade,
respeitando os outros requisitos. Pode usar algumas questões para dinamizar a discussão
prévia sobre o problema:
•
•

"Como uma pessoa pode ligar para outro usando um telefone móvel?"
"Por que é que às vezes perdemos a cobertura de rede?"

O vencedor será o grupo que conseguir encontrar a solução para o cenário mais
rapidamente. No entanto, deverá ser dado algum tempo aos outros grupos, depois do
primeiro grupo ter terminado, para que eles também possam concluir o cenário.
1.3.3. Recursos
•

Plataforma jogo eCity em http://ecity-project.eu/en/game/ com o cenário das comunicações
móveis
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1.4.

Actividade 2: Os alunos tornam-se professores

Nesta actividade, o grupo que foi o vencedor na actividade anterior, deve explicar aos seus
colegas qual a sua estratégia de jogo e as decisões que tomaram para chegar à sua solução.
O professor deve aproveitar então para complementar a discussão com alguns aspectos
teóricos, extraídos dos recursos fornecidos. Nomeadamente, devem ser abordados alguns
conceitos-chave como a utilização de diferentes frequências ou as limitações no número de
conexões a uma determinada antena. O professor pode também usar algumas das questões
anteriores que não tenham sido abordadas na preparação do problema. Deve aproveitar para
fomentar a discussão entre os alunos, a exposição de dúvidas de forma a desenvolver
algumas capacidades de comunicação nos alunos.
O professor poderá usar qualquer das actividades (ou as 2) para avaliação.
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2. Distribuição de Energia
2.1. Descrição
O principal objectivo deste cenário é que os alunos conheçam e compreendam conceitos
básicos de distribuição de energia. O plano de aula envolve várias actividades explicadas,
passo a passo, de seguida.
Este plano de aula foi criado especialmente para as escolas secundárias, para motivar os
alunos e para lhes permitir ter uma ideia do que eles podem encontrar em carreiras técnicas,
tais como Engenharia Electrotécnica ou de Sistemas de Energia. O plano de aula também
pode ser usado em graus de Engenharia para reforçar os conceitos básicos de distribuição
de energia.
O plano de aula segue uma abordagem de aprendizagem baseada em problemas. Num
primeiro momento, os alunos recebem um certo problema: eles precisam fornecer um
sistema de distribuição de energia confiável a uma determinada cidade. Os alunos terão um
cenário na plataforma eCity onde podem instalar centrais de energia, transformadores e
linhas de energia, a fim de atingir a meta. Soluções diferentes podem ter sucesso desde que
as restrições sejam satisfeitas.
2.1.1. Idade
•

Mais de 14 anos de idade

2.1.2. Duração
Cerca de 2 sessões de 2 horas. A lição também pode ser segmentada de forma diferente de
acordo com o tempo disponível desde que se mantenha a subdivisão das actividades
apresentada abaixo.
2.1.3. Metas de Aprendizagem
•
•
•
•
•

Aprender os conceitos básicos de distribuição de energia.
Motivar e proporcionar o trabalho em grupos.
Ser capaz de encontrar uma solução para um determinado problema dentro de um
orçamento limitado.
Despertar a curiosidade nos alunos.
Mostrar como a ciência está presente na vida real.

2.1.4. Tópicos
O tema principal aqui diz respeito a conhecimentos básicos na produção e distribuição de
energia, com uma pitada de gestão orçamental.
2.1.5. Objectivos do Cenário
Os estudantes precisam fornecer energia para uma cidade.
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Fig. 8 Visão inicial do cenário

No início deste cenário, o jogador começa com uma cidade inteira já está disponível,
completa com uma área residencial do lado direito (círculo azul), uma zona industrial na
esquerda (círculo verde) e uma parte agrícola no meio (círculo roxo). Há espaço em
abundância para colocar as centrais necessárias, transformadores e linhas de energia.

2.2. Como jogar o cenário
O jogador tem que instalar, perto da cidade algumas centrais produtoras de energia usando
energia renovável (moinhos de vento, painéis solares) ou de combustíveis fósseis (carvão
ou nuclear).
Todos os elementos relacionados com a energia pode ser encontrada no painel de energia,
tal como apresentado abaixo.
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Fig. 9 Painel de elementos de energia

A cidade é composta por vários tipos de edifícios: habitação (que requerem baixa tensão),
centros comerciais e quintas (que exigem média tensão). As centrais que utilizam
combustíveis fósseis fornecem energia de alta tensão que não é adequada para uso
doméstico ou de fábrica. As centrais de energia renovável produzem energia em média
tensão que não é adequada para uso doméstico.
Uma corrente eléctrica de alta tensão pode ser convertida numa corrente eléctrica de média
tensão por um transformador específico enquanto que uma corrente de média tensão podem
ser convertida numa corrente de baixa tensão através de outro tipo de transformador. Uma
corrente com uma certa tensão tem de ser transportada através de um cabo adaptado a essa
tensão.
2.2.1. Erros comuns
Muitas vezes, os jogadores esquecem-se que para funcionar a maioria dos edifícios precisa
de estradas ao lado. Sem isso, nada vai acontecer. É obrigatório que a energia seja fornecida
aos edifícios através dos cabos adequados. Os transformadores têm apenas uma capacidade
limitada. Colocar apenas um transformador pode não ser suficiente para alimentar uma
cidade inteira.
Todos os edifícios podem ser examinados com a lupa que dá informações úteis sobre a
forma como eles estão a operar e que eles precisam para funcionar de forma eficiente.
2.2.2. Recursos utilizados
•
•
•

Plataforma jogo eCity
Manual do jogo
Referências adicionais:
- Encyclopedia
Britannica
para
http://kids.britannica.com/comptons/art-53259

as

crianças:
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-

•
•

Centrais térmicas:
https://www.thermalfluidscentral.org/encyclopedia/index.php/Generation,_Tran
smission,_and_Distribution_of_Electricity
- Centro de Eficiência Energética: http://www.eec-fncci.org/content-learnelectrical_system
- Texas Office of Public Utility Counsel:
http://www.opuc.texas.gov/kidscorner_electricity_basics.html
- Universidade de Boston (Engenharia Mecânica):
http://www.bu.edu/me/research/research-areas/green-mfgenergy-andthermofluid-sciences/sustainable-electric-power-systems/
- Desenvolvimento de Sistema de Automação de Distribuição (DAS) para
Isolamento
de
Falhas
em
Baixa
Tensão:
http://www.intechopen.com/books/programmable-logic-controller/developmentof-customized-distribution-automation-system-das-for-secure-fault-isolation-inlow-volta
- Cooperativa de Energia do Midwest: http://www.teammidwest.com/yourhome/storm-outage-information/midwests-role-in-delivery-of-electricity/
- How Stuff Works ?:
http://science.howstuffworks.com/environmental/energy/power.htm
- Massachusetts Solar: http://masolarfinance.com/energy-generation/fossil-fuels/
- California Solar: http://casolarlease.com/how-traditional-utilities-work/
- ISET Economist: http://www.iset.ge/blog/?p=655
- Contexto: http://www.incontext.indiana.edu/2010/july-aug/article3.asp
Wikipedia:http://en.wikipedia.org/wiki/Electric_power_distribution
Youtube:
- Viagem
da
Energia
Eléctrica:
https://www.youtube.com/watch?v=ZBNNcczmDM
- Anatomia de um Sistema de Distribuição:
https://www.youtube.com/watch?v=fQNQKkvGQL0
- O sistema de distribuição eléctrica:
https://www.youtube.com/watch?v=Fqk0G1yDjeY
- Compreender a rede eléctrica:
https://www.youtube.com/watch?v=lIHp9frZAW0
- Como funciona um transformador ?:
https://www.youtube.com/watch?v=vh_aCAHThTQ
- Transmissão e Geração de Electricidade - Como Funciona a Rede:
https://www.youtube.com/watch?v=nJ-eBqEnraE

2.3. Actividade 1: Apresentação do problema
2.3.1. Descrição
O principal objectivo desta actividade é que os alunos possam obter alguns conceitos
básicos de distribuição de energia enquanto eles jogam com eCity, sem entrar em
profundidade em qualquer um dos termos e conceitos. Eles devem entender as diferenças
entre tensão alta, média e baixa e onde e quando elas são necessárias.
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2.3.2. Para ser feito anteriormente pelos professores
Se é a primeira vez que o professor joga com eCity, deve descarregar o jogo, praticar e ler o
manual do professor disponível na plataforma.
Já na sala, o professor deve organizar os estudantes pelos computadores disponíveis na sala
de aula, preferencialmente em grupos de dois, garantindo que não há predominância de
nenhum dos elementos.
2.3.3. Desenvolvimento
Primeiro o professor pergunta aos alunos: "De onde vem a energia necessária para carregar
o telemóvel ou para assistir TV?", seguido de "Como é que chega a vossa casa?".
Os alunos vão pensar sobre o assunto e discutem sobre ele na sala de aula, guiados pelo
professor. O professor apresenta então o jogo eCity e explica que o problema a resolver é o
de proporcionar a cobertura de energia para uma determinada cidade.
Em seguida, os alunos começam a jogar com eCity e terão o primeiro contacto com o jogo.
Devem testar o jogo durante 10 minutos aproximadamente. Poderão colocar questões sobre
o funcionamento do jogo ao professor que irá tentar responder.
Na etapa seguinte, eles vão jogar com eCity durante 15 minutos e terão de competir entre
eles para tentar resolver o problema, aumentando os rendimentos da cidade. O vencedor
será o grupo com maior lucro.
2.3.4. Perguntas para discussão em classe (antes da actividade)
"De onde é que vem a energia necessária para carregar o telemóvel ou para assistir TV?",
Seguido de "Como é que chega a vossa casa?".
2.3.5. Perguntas para discussão em classe (no meio da actividade)
Fazer a mesma pergunta e falar sobre a evolução das respostas.
2.3.6. Perguntas para discussão em classe (após a actividade)
Discutir as soluções adoptadas pelos alunos.
2.3.7. Recursos
Plataforma do jogo eCity com o cenário “Distribuição de Energia”.

2.4. Actividade 2: Os alunos tornam-se professores e Avaliação
2.4.1. Descrição da parte 1
Nesta actividade, o aluno ou grupo que foi o vencedor na etapa anterior, deve explicar
como jogar ao resto de seus colegas. O objectivo principal é que os vencedores expliquem a
estratégia adoptada e as decisões que os fizeram chegar à sua solução. Esta apresentação
deve ser seguida de discussão com os colegas de classe, defendendo cada um as suas
decisões. O professor irá orientar e ajudar os estudantes, ajuda a dissipar pontos obscuros e
introduz os conceitos básicos de distribuição de energia. Devem ser introduzidos conceitoschave, como o uso de diferentes tipos de correntes para diferentes aplicações. Além disso, o
professor pode introduzir conceitos ou perguntas para aumentar o conhecimento dos alunos.
Além disso, os alunos podem ter de fazer alguns exercícios em casa para continuar com
essa actividade na sessão seguinte.
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2.4.2. Perguntas para discussão em classe (após a actividade)
O professor apresenta um caso de uma situação que não funciona e pede aos alunos para
explicarem porquê:

Fig. 10 Situação errada

Aqui está uma pequena lista de questões a serem detectados pelos alunos:
•
•
•
•
•

Há uma incompatibilidade no tipo de cabo eléctrico usado
Não há transformadores de alta>média e/ou média>baixa tensão
Todas as construções são alimentadas com o mesmo tipo de corrente
Faltam cabos eléctricos em partes da cidade
Os transformadores disponíveis já estão trabalhando a plena capacidade e precisam ser
instalados mais alguns

2.4.3. Descrição da parte 2
Nesta actividade, o objectivo principal é a avaliação.
2.4.4. Anteriormente
Anteriormente, o professor vai preparar alguns questionários para os alunos. Além disso, o
professor terá um outro tipo de questionário pronto para avaliar competências mais
específicas e fará entrevistas em grupo para detectar eventuais pontos fracos que precisem
de ser corrigidos.
2.4.5. Desenvolvimento
Durante a sessão de aula, o professor vai distribuir os questionários pelos alunos. No final
da avaliação individual, os alunos podem realizar avaliação entre pares e, ao mesmo tempo,
18
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o professor pode aproveitar para fazer as entrevistas em grupo. Finalmente, o professor irá
terminar a avaliação fazendo a sua avaliação dos alunos e juntando todos os resultados
obtidos.
2.4.6. Recursos
Os questionários estarão disponíveis em papel ou através do Google Docs
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3. Energias Renováveis
3.1. Descrição
O principal objectivo deste cenário é permitir aos alunos compreender os conceitos básicos
de produção de energias renováveis.
Este guia está desenhado para ser usado em escolas secundárias. Os alunos aprenderão as
vantagens e limitações das energias renováveis e, em particular, da produção através de
vento e energia solar. Os alunos familiarizar-se-ão com a utilização de energias renováveis
como métodos alternativos de produção de energia.
O plano de aula segue uma abordagem de aprendizagem baseada em problemas. Os alunos
recebem um cenário com um problema e são convidados a encontrar uma solução que
permita fornecer energia para uma cidade com 4.000 habitantes através do vento e de
energia solar.
A estratégia básica para resolver este problema é a de colocar plantas de energia nas
melhores localizações. A plataforma fornece informações sobre as áreas de vento mais forte
que geralmente correspondem com os locais de maior altitude. No entanto, há uma
limitação dado que nem sempre é possível ligar essas zonas às cidades com cabos de
transmissão de energia. Por seu lado, os campos de aproveitamento solar deverão ser
localizados em áreas de vento reduzido e boa exposição solar.
Os alunos têm liberdade para explorar diferentes locais para a colocação das centrais de
energia solar e eólica. Mas devem analisar bem a orografia do terreno para permitir um
bom rendimento mas também a ligação entre a central e da cidade. Isso requer uma certa
configuração do terreno que o jogador compreenderá após um curto período de utilização
da plataforma.
3.1.1. Idade
•

Mais de 14 anos de idade
3.1.2. Duração

•

Aproximadamente 2 sessões.
3.1.3. Objectivos de aprendizagem

•
•
•
•
•

Mostrar a importância do fornecimento de energia na vida real.
Mostrar a importância das energias renováveis,
Aprender conceitos básicos de energias renováveis, seus aspectos positivos e negativos.
Motivar e favorecer o trabalho em grupos.
Combinar gestão de orçamento e solução do problema.
3.1.4. Tópicos

•

Gestão orçamental básica para soluções de energia renovável.

3.1.5. Meta do Cenário
•

Fornecer 100% de energia renovável para uma cidade de 4.000 habitantes.
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3.2. Como jogar o cenário
O jogador começa por escolher o nível de dificuldade. Depois, como primeira acção no
jogo, deve analisar o terreno para seleccionar os melhores locais para as centrais de energia.
Por exemplo, os parques eólicos são mais eficientes em locais mais elevados.
Em segundo lugar, considerando o orçamento disponível, deve optimizar o número de
centrais de cada tipo a ser instaladas. Em terceiro lugar, deve iniciar a instalação e
construção de novas estradas em torno das centrais.
O jogador deve recordar que cada elemento (central, transformador, casas, etc.) deve ter
uma estrada ao lado para estar activo. O nível mais fácil tem tempo ilimitado para o jogador
para chegar ao objectivo enquanto os outros níveis têm tempo limite.

3.3. Actividade 1: Resolvendo o Problema
O objetivo desta actividade é explorar o cenário e resolver o problema.
3.3.1. No início (a ser feito pelo professor)
Os alunos serão organizados pelo professor em grupos de 2-3, tendo em conta os
computadores disponíveis na sala de aula.
3.3.2. Desenvolvimento
O professor deve fazer uma introdução ao problema e à estratégia de trabalho (5 minutos).
Uma vez o trabalho iniciado o professor irá supervisionar e resolver possíveis dificuldades
que qualquer grupo enfrente. O tempo desta etapa será de 40 minutos (máximo).
No final, os diferentes grupos apresentam os resultados obtidos. O grupo com melhor
desempenho explica a estratégia utilizada (10 minutos).
O professor poderá dar um período adicional de 10 dias para que os grupos possam
apresentar, como trabalho de casa, uma estratégia melhor.
3.3.3. Perguntas para discussão em classe (antes / depois da atividade)
•
•
•
•

Como começar a resolver o problema? Por quê? O que é mais importante?
O que acontece se colocar mais ou menos centrais de energia?
Como você decidir o número de centrais solares e eólicas?
O que fariam de diferente se resolvessem o problema de novo?

3.3.4. Recursos
Plataforma jogo eCity com o cenário de energias renováveis .

3.4. Actividade 2: Comparação com o Mundo Real
3.4.1. Descrição
Esta actividade deve ser apresentada depois dos alunos terem apresentado o seu trabalho de
casa (uma estratégia melhor). A ideia é pedir aos alunos que pensem na relação da solução
encontrada na actividade anterior com o mundo real.
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O professor deve começar por dividir a classe em grupos de três ou quatro alunos e dar
algumas indicações sobre o seu trabalho.
Para introduzir a discussão o professor vai apresentar o seguinte cenário: A cidade está
exposta a uma semana de céus cobertos e vento reduzido. Os alunos terão que considerar
essa situação específica real e perceber de que modo esse factor vai forçar a readaptar a
solução sugerida anteriormente. Os alunos terão cerca de 15-30 minutos para preparar uma
breve apresentação.
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4. Transportes Públicos
4.1. Descrição
O principal objectivo deste cenário é fazer com que os alunos analisem e projectem uma
rede de transportes públicos de uma cidade ganhando assim a compreensão das questões
inerentes a este problema. O plano de aula envolve várias actividades explicadas, passo a
passo, nas secções seguintes.
Este plano de aula foi criado especialmente para as escolas secundárias, para motivar os
alunos e para lhes permitir ter uma ideia do tipo de desafios de optimização enfrentados em
carreiras de Engenharia. O plano de aula também pode ser usado em com alunos de cursos
superiores de Engenharia como suporte para ilustrar alguns tópicos sobre a teoria de grafos.
O plano de aula segue uma abordagem de aprendizagem baseada em problemas. Primeiro,
os alunos são confrontados com um problema: fornecer transporte público a uma cidade e
aos seus suburbios. A interacção básica para resolver este problema é colocar paragens de
autocarro ao longo das estradas. Embora não haja uma única solução correta, um
compromisso deve ser alcançado entre os custos de colocação e de manutenção e a
qualidade da rede de transporte.
Como em todos os cenários, os alunos são livres para explorar diferentes configurações
sendo que todas as informações necessárias para resolver o cenário são fornecidas no
próprio jogo. Os professores podem usar este cenário para introduzir alguns tópicos sobre a
teoria de grafos (como o questão do "caixeiro viajante") e os alunos podem compartilhar e
comparar as suas abordagens.
4.1.1. Idade
•

Mais de 14 anos de idade
4.1.2. Duração

•

Aproximadamente 2 sessões.
4.1.3. Metas de Aprendizagem

•
•
•
•
•
•

Compreender os princípios básicos de uma rede de transportes públicos.
Mostrar como a teoria de grafos está presente na vida real.
Aprender as noções básicas de teoria de grafos.
Motivar e favorecer o trabalho em grupo.
Compreender como encontrar uma solução com um orçamento finito.
Despertar a curiosidade nos alunos.
4.1.4. Tópicos

•

Noções básicas de grafos e de gestão do orçamento.

4.1.5. Metas do Cenário
•
•

Fornecer 95% de cobertura de transporte público para a cidade.
Fornecer 80% dessa rede com qualidade média.
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4.2. Como jogar o cenário
O jogador tem que colocar paragens de autocarro em diferentes locais do território a fim de
alcançar a qualidade necessária da rede de cobertura. Parte desse processo pode exigir-lhe a
construção de novas estradas. Se duas ou mais paragens de autocarro são acessíveis por
estrada isso vai criar uma rede de transportes activa. Por outras palavras, uma paragem de
autocarro isolada, não ligada a outras por estrada será inativa e não irá fornecer cobertura
de rede de transportes.
A qualidade da rede de transportes para cada paragem de autocarro é baseada no número de
saltos necessários para chegar a qualquer outra paragem da rede. O menor número de
paragens melhora a qualidade da rede.

Fig. 11 Visão inicial do cenário:

4.2.1. Construir estradas
O primeiro passo lógico para resolver o cenário é criar as estradas necessárias para conectar
todas as zonas urbanas. As estradas têm um custo de colocação e custos de manutenção
periódica pelo que o seu layout deve ser optimizado.
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Fig. 12 Colocação de estradas

4.2.2. Colocar paragens de autocarro
As paragens de autocarros devem ser colocadas em cima das estradas. Deve-se criar um
padrão equilibrado ao colocar paragens para ter uma cobertura de serviço óptima. Como as
paragens de autocarro também têm custos de colocação e manutenção, deve-se procurar
colocar o número mínimo de paragens.

Fig. 13 Colocar as paragens de autocarro
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4.2.3. Analisar e iterar
Depois de ter alcançado uma cobertura de rede de transporte satisfatória, o jogador deve
analisar a qualidade da rede atual, avaliando a camada de rede de transporte.

Fig. 14 Visão de camada de transportes

Neste ponto, o jogador deve optimizar a sua solução através da adição e/ou remoção de
paragens.
4.2.4. Recursos utilizados
•
•
•

Jogo eCity com o cenário de transportes públicos
Manual do jogo
Referências adicionais:
o Wikipedia sobre teoria de grafos: //en.wikipedia.org/wiki/Graph_theory

4.3. Actividade 1: Resolvendo o Problema
O principal objectivo desta actividade é deixar os alunos explorar o cenário livremente,
procurando resolver da melhor maneira possível sem qualquer contextualização teórica
anterior.
4.3.1. Para ser feito anteriormente pelos professores
O professor deve organizar os estudantes pelos computadores disponíveis na sala de aula,
preferencialmente em grupos de dois, procurando que os dois elementos sejam
equilibrados.
4.3.2. Desenvolvimento
O professor deve fazer uma introdução muito concisa sobre o problema, deixando de fora
qualquer introdução teórica. Os alunos devem, então, começar a jogar e resolver o
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problema. Durante a actividade, o professor deve ter certeza que ninguém está a ter
dificuldades de interacção. O professor deve vaguear pela sala de aula e tomar notas de
quaisquer observações interessantes que os alunos possam fazer, para os usar como pontos
de partida para a discussão posterior.
Resolver o cenário deve levar entre 20 a 30 minutos. Após esse tempo, o professor deve
pedir aos alunos para gravar o progresso, deixar o jogo por um momento e discutir as suas
descobertas e soluções propostas. A discussão pode levar mais 20 a 30 minutos.
4.3.3. Perguntas para discussão em classe (antes / depois da atividade)
●
●
●
●

Como começar a resolver o problema? Por quê? O que parece mais importante?
O que acontece se colocar mais ou menos paragens de autocarro?
É melhor ter mais estradas ao redor?
O que faria de diferente se estivesse a resolver o problema de novo?

4.3.4. Recursos
•

Plataforma do jogo eCity com o cenário de Transportes

4.4. Actividade 2: Comparação com o Mundo Real
4.4.1. Descrição
Nesta atividade, a ideia é que os alunos pensem sobre outros exemplos de redes do mundo
real e os apresentem aos colegas. A actividade não requer o uso do jogo.
O professor deve começar por dividir a classe em grupos de três ou quatro alunos e pedirlhes que pensem noutros sistemas do mundo real que funcionam como uma rede. Os alunos
devem, então, pensar/imaginar como estes exemplos poderiam trabalhar e propor uma
configuração ideal.
Os alunos devem ter cerca de 15 minutos para preparar uma breve apresentação. Uma vez
feito isso, eles apresentam as suas conclusões.
No início da actividade, o professor deve certificar-se que tem alguns exemplos prontos
para estudantes com mais dificuldades. O professor deve também assegurar que os
estudantes estão concentrados em esquematizar e usar diagramas para expressar as suas
ideias para o sistema. Não é um problema se vários grupos usarem o mesmo exemplo.
Alguns exemplos:
●
●
●
●
●

Rede de comboios
Metro
Distribuição de correio
Eliminação de resíduos
Fornecimento de supermercados

4.5. Actividade 3: Teoria dos Grafos
4.5.1. Descrição
Nesta actividade, o professor irá começar por apresentar dois problemas (simples)
diferentes baseados na teoria dos grafos. Pedirá aos alunos que os demonstrem usando o
modo Sandbox.
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4.5.2. Desenvolvimento
Antes da aula o professor escolherá dois problemas comuns da teoria dos grafos,
simplifica-os e prepara-os para serem apresentados aos alunos. Depois os alunos terão 20
minutos para tentar ilustrar os problemas utilizando o modo Sandbox do eCity. Depois de
prontos, os melhores resultados devem ser apresentados e discutidos na sala de aula.
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5. Proteção contra Terramotos
5.1. Descrição
O principal objectivo deste cenário é que os alunos conheçam e compreendam conceitos
básicos de proteção urbana contra terremotos. O plano de aula envolve várias actividades
explicadas, passo a passo, de seguida.
Este plano de aula foi criado especialmente para as escolas secundárias, para motivar os
alunos e para lhes dar uma ideia do que eles podem encontrar em carreiras técnicas como a
de Engenharia Geográfica, Engenharia Civil e Urbanismo. O plano de aula também pode
ser usado cursos superiores de engenharia para apresentar os conceitos básicos de
planeamento da cidade em função de áreas sísmicas.
O plano de aula segue uma abordagem de aprendizagem baseada em problemas. Primeiro,
os alunos recebem um problema: o cenário de uma cidade logo após um terremoto com
edifícios demolidos, sistema de energia interrompido e estradas cortadas. Os alunos devem
reconstruir a cidade, considerando as linhas de falhas sísmicas e os tipos de construção de
edifícios, de forma a alcançar o objetivo de acomodar certo número de pessoas que
sobrevivam a outros terremotos. Diferentes soluções são possíveis desde que as restrições
sejam satisfeitas. Na primeira etapa os alunos não recebem quaisquer informações. Eles
podem jogar e explorar. Nas próximas etapas, os alunos partilham as suas descobertas e
trocam informações. O professor também fornece explicações e introduz os principais
conceitos como linhas de falhas, estruturas de edifícios e como obter o mínimo de danos em
um possível terremoto.
5.1.1. Idade
•

Mais de 14 anos de idade

5.1.2. Duração
•

Aproximadamente 2 sessões.

5.1.3. Metas de Aprendizagem
•
•
•
•
•
•

Aprender noções básicas de planejamento da cidade a partir do ponto de vista
terremoto.
Aumentar a consciência para a prevenção de terremotos.
Motivar e favorecer o trabalho em grupo.
Encontrar uma solução com um orçamento limitado.
Despertar a curiosidade nos alunos.
Mostrar como a ciência está presente na vida real.

5.1.4. Tópicos
•

Conceitos básicos de geologia, engenharia civil, planejamento urbano e gestão do
orçamento.
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5.1.5. Perguntas para discussão em classe
•
•
•
•
•
•

"Qual o último terremoto de que se lembra?"
"A nossa cidade está numa linha de falha sísmica?"
"Você está prevenido contra terremotos?"
"A sua cidade está protegida contra terremotos?"
"A sua casa é suficientemente forte para sobreviver a um terremoto?"
"O que pode ser feito para nos protegermos contra terremotos?"

5.2. Como jogar o cenário
O professor deve explicar como jogar e resolver o cenário. Deve exemplificar quais as
regras e como aplicá-las para ser bem sucedido no jogo. Por exemplo examinar as linhas de
falhas sísmicas (menu de camadas) antes de começar a construir a cidade é muito
importante. É preciso explicar também que cada estrutura depende de outros aspectos para
estar activa: por exemplo, um edifício precisa de estradas e de energia para acomodar as
pessoas. Poucas pistas podem ser suficientes em função do nível dos alunos que devem
tentar descobrir outras mecânicas do jogo.
5.2.1. Recursos utilizados
● Plataforma jogo eCity
● Manual do jogo

5.3. Actividade 1: Apresentação do problema
O principal objectivo desta actividade é que os alunos compreendam alguns conceitos
básicos de proteção contra terremotos, linhas de falha sísmicas e tipos de construção
enquanto jogam com eCity, sem entrar em demasiada profundidade em qualquer um dos
termos e conceitos. O cenário começa com uma cidade que acaba de ser atingida por um
terramoto. A maioria dos edifícios e estradas foram demolidos e o jogador tem deve
renovar a cidade com um determinado orçamento, dando habitação a um certo número de
pessoas num tempo limitado. Além de mecânicas gerais de orçamentação e normas de
engenharia o jogador deve investigar as zonas de falhas sísmicas e os tipos de construção.
Estes factores afectam a sobrevivência de edifícios e o número de mortos e feridos em
terramotos que continuam acontecendo periodicamente durante o jogo.
5.3.1. Para ser feito anteriormente pelos professores
Se é a primeira vez que o professor joga com eCity, deve descarregar o jogo e familiarizarse com ele. Deve também ler o guia disponível na plataforma.
O professor deve organizar os estudantes pelos computadores disponíveis na sala de aula. O
professor deverá dividir os alunos em grupos, em busca de uma organização onde ninguém
se destaca entre os outros membros do mesmo grupo.
5.3.2. Desenvolvimento
Primeiro o professor vai fazer uma pergunta aos seus alunos: "Qual o último terramoto de
que se lembram?". Em seguida, o professor e os alunos falam sobre os terramotos que
conhecem. Em seguida, a discussão pode ser ampliada com perguntas como "Será que a
nossa cidade está numa linha de falha?", "A sua casa forte é suficientemente forte para
sobreviver a um terremoto?". Os alunos vão começar a pensar nisso e em seguida, o
professor irá apresentar eCity. Explica que há uma cidade que acaba de sofrer um grande
terremoto e os estudantes são responsáveis por repensar o layout da cidade. A construção
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dos edifícios destruídos não foi muito boa e o problema a resolver é o de analisar a
geografia e realocar os habitantes, considerando linhas de falhas, tipos de construção e
orçamento. Seu objetivo é mudar as pessoas com segurança de forma a ter a maior taxa de
sobrevivência possível a outros terremotos.
De seguida os alunos vão começar a jogar eCity e terão o primeiro contacto com o jogo.
Devem testar o jogo e fazer as primeiras aproximações. Nesta etapa podem gastar cerca de
10 minutos, aprendendo os controlos e ferramentas do jogo. O professor poderá responder a
dúvidas operacionais e mostrar alguns controles específicos do cenário bem como dados do
jogo como o orçamento e a população.

Fig. 15 Orçamento e população

Fig. 16 ferramentas visuais (zoom, rotação , etc.)

Fig. 17 Ferramenta de objectivos, camadas e menu

O professor mostra aos alunos o menu de camadas e explica brevemente que as cores
representam as zonas perigosas e linhas de falhas.
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Fig. 18 Camada de falhas sísmicas
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Fig. 19 Menu principal e menus de construção

Na etapa seguinte, os alunos jogam eCity numa sessão de aprox. 30 minutos, competindo
entre eles tentando alcançar a população alvo. O vencedor será o grupo que terminar o jogo
em primeiro lugar ou, caso ninguém termine o jogo, o que preencher a cidade mais do que
outros.
O jogo começa com uma cidade depois de um terremoto como se vê na imagem seguinte. A
maior parte da cidade está demolida, mas existem algumas estruturas restantes que
necessitam de estrada, energia etc.
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Fig. 20 Visão inicial do cenário

O jogador deve investigar todos os fatores e reconstruir a cidade de acordo com as regras.

Fig. 21 Reconstrução da parte habitacional

Quando um edifício dispõe de todas as infraestruturas começam a acomodar as pessoas.
Todos os restantes elementos do jogo (estradas, educação, saúde, segurança e fogo) são
importantes e o jogador deve criá-los. Na figura abaixo a cobertura hospitalar da cidade é
indicada por círculos azuis. Protecção de bombeiros e polícia e cobertura de educação
também são indicadas com o mesmo método.
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Fig. 22 Protecção de saúde

Os terramotos irão continuar durante o jogo. Se o jogador tomar decisões incorretas pode
perder tudo o que construiu.

Fig. 23 Novo terramoto

Depois de dar indícios suficientes de acordo com o nível dos alunos, o professor deixa-os
jogar e dá uma ajuda limitada para aqueles que demonstrem maiores dificuldades.
5.3.3. Os recursos do jogo
•

Plataforma jogo eCity - cenário terremoto
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5.4. Actividade 2: Os alunos tornam-se professores
Nesta actividade, o aluno ou grupo que foi o vencedor na etapa anterior, deve explicar
como jogaram aos seus colegas. O objectivo principal é que os vencedores expliquem a
estratégia que adoptaram e as decisões tomadas até chegar à sua solução. Esta declaração
deve causar discussão entre colegas, a exposição de dúvidas, a defesa das decisões de forma
a desenvolver capacidades comunicativas entre os alunos. O professor irá orientar e ajudar
os estudantes e apresentará conceitos chave, como linhas de falhas sísmicas e tipos de
construção.
Além disso, o professor pode introduzir conceitos ou perguntas para aumentar o
conhecimento dos alunos. Além disso, os alunos podem ter de fazer alguns exercícios em
casa para continuar com essa actividade na sessão seguinte.

5.5. Actividade 3: Avaliação
Neste caso, a avaliação será composta por auto-avaliação, avaliação por pares e avaliação
pelo professor.
5.5.1. Previamente
Previamente, o professor vai preparar alguns questionários para os alunos. Esses
questionários serão utilizados para a auto-avaliação e avaliação pelos pares. Além disso, o
professor terá um outro tipo de questionário para avaliar competências mais específicas e
fará entrevistas em grupo para detectar eventuais pontos fracos que possam ser melhorados.
Se houver equipamento disponível na sala de aula, os questionários podem ser feitos
usando o Google Docs, por exemplo. No caso de não haver equipamento suficiente e / ou
disponível, os questionários podem ser feitos em papel.
5.5.2. Desenvolvimento
Durante a sessão, o professor vai distribuir os questionários pelos alunos. No final da
avaliação individual, os alunos podem começar com a avaliação dos pares e, ao mesmo
tempo, o professor aproveita esta oportunidade para fazer as entrevistas em grupo.
Finalmente, o professor irá terminar a avaliação fazendo a sua avaliação dos alunos e
combinando todos os resultados obtidos.
5.5.3. Recursos
Google Docs
5.5.4. Momentos e ferramentas para avaliar
A avaliação pode ser feita no final de cada actividade. O professor pode fazer uma
avaliação global tendo em conta os resultados do jogo, quanto tempo os alunos demoraram
a alcançar a solução, etc. Pode considerar também o trabalho com outros colegas, a
colaboração, o apoio, a existência de atitudes de liderança, ou mesmo quantas vezes teve de
intervir. Além disso, os professores também podem fazer uma prova escrita ou oral ou usar
diretamente eCity para avaliar os conhecimentos adquiridos pelo aluno.
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6. Fornecedores
(ISP)

de

Serviços

Internet

6.1. Descrição
O principal objectivo deste cenário é que os alunos conheçam e compreendam conceitos
básicos de redes de distribuição de dados. O plano de aula envolve várias actividades
explicadas, passo a passo, nas próximas secções.
Este plano de aula foi criado especialmente para as escolas secundárias, para motivar os
alunos e permitir-lhes ter uma ideia do que eles podem encontrar em carreiras técnicas
superiores como a de Engenharia de Telecomunicações e Comunicação de Dados. O plano
de aula também pode ser usado em cursos de engenharia para reforçar os conceitos básicos
de redes de distribuição de dados.
O plano de aula segue uma abordagem de aprendizagem baseada em problemas. Primeiro,
os alunos são confrontados com um problema: devem proporcionar uma distribuição de
internet a, pelo menos, 90% da cidade. Os alunos terão o jogo eCity que podem explorar a
fim de atingir o objectivo. Soluções diferentes são possíveis, mas as restrições precisam de
ser satisfeitas. Nesta primeira etapa os alunos não recebem quaisquer informações e jogam
e exploram livremente. Nas etapas seguintes, os alunos partilham as suas descobertas e
trocam informações. O professor pode usar este momento para fornecer algumas
explicações e apresentar os principais conceitos.
6.1.1. Idade
•

Mais de 14 anos de idade
6.1.2. Duração

•

Aproximadamente 2 sessões, 2 horas por sessão.
6.1.3. Metas de Aprendizagem

•
•
•
•
•

Aprender noções básicas de distribuição de dados (principalmente através de cabos de
fibras e DSL).
Motivar e favorecer o trabalho em grupo.
Encontrar uma solução com um orçamento limitado.
Aumentar a curiosidade dos alunos sobre Engenharia.
Mostrar como a ciência está presente na vida real.
6.1.4. Tópicos

•

Noções básicas de telecomunicações e gestão do orçamento.

6.1.5. Metas do Cenário
Manter, pelo menos, a população atual da cidade e dar-lhe 90% de cobertura de internet em
dois anos.

6.2. Como jogar o cenário (e ganhar)
O jogador tem que distribuir as diferentes peças de equipamentos, respeitando as regras.
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6.2.1. Introdução

Fig. 24 Visão inicial do cenário

O objetivo é criar e colocar adequadamente os objetos de distribuição de dados à direita na
cidade. Estes são os objetos possíveis:

1

2

3

4

Fig. 25 Objectos para gestão da distribuição de dados
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•
•

•
•

Edifício ISP Nuclear: o foco principal de distribuição de dados ao qual se podem ligar
cabos de fibra óptica para a distribuição doméstica
Subestação ISP: estação de distribuição mais barata precisa de estar ligas por fibra
óptica ao edifício ISP nuclear. Permite fazer a distribuição por cabos DSL (mais
baratos)
Cabo de fibra óptica: mais caro, mas com maior capacidade
Cabo DSL: menos caro, mas menor capacidade de conexões

6.2.2. Análise geral
Para começar o jogo, a melhor opção é analisar a cidade a partir de um ponto de vista geral.
Recomenda-se para detectar as diferentes áreas, com diferente densidade populacional e
decidir onde o edifício ISP deve ser localizado.
O cenário é basicamente jogado definindo pontos de distribuição (núcleo ISP ou subestação
ISP) e liga-los às casas com o cabo de fibra óptica (mais caro, mas permitindo que mais
casas para ser ligado) ou cabo DSL (mais barato, mas com menos capacidade).
Temos que fazer isso rapidamente, tendo em conta o período de tempo disponível e
considerando cuidadosamente o custo de aquisição e manutenção de cada equipamento. O
jogador deve tentar gastar o mínimo do seu orçamento e, ao mesmo tempo, ganhar o
máximo com os rendimentos.
6.2.3. Localizar um lugar para o edifício ISP Nuclear
Devemos colocar este edifício numa área densa para que possamos chegar a um grande
número de pessoas com cabos de fibra ou DSL. É preciso sempre colocar uma estrada ao
lado e ligar o edifício com energia de baixa tensão (amarelo).

Fig. 26 Localização do edifício principal do ISP

O edifício ISP com estradas e energia.
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Agora é preciso ligar o edifício ISP com as casas vizinhas através de cabos. As casas
podem ser ligadas entre si através de cabos. O azul claro indica casas conectadas e o azul
escuro, sem Internet.

Fig. 27 Zonas com cobertura de Internet

Se for preciso alterar/excluir alguma coisa do cenário, pode-se usar a funcionalidade
bulldozer.

Fig. 28 Função de limpeza (bulldozer)

Para alimentar a outra parte da cidade temos que verificar se é mais económico estender o
cabo até lá ou construir um novo edifício ISP. Neste caso, a segunda opção é melhor
porque os cabos não podem atravessar cursos de água.
E o resultado final é ...
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Fig. 29 Resultado final

Em seguida, tem-se a opção de continuar a jogar ou para voltar para o menu.

Fig. 30 Opção final

6.2.4. Recursos utilizados
•
•
•

Plataforma jogo eCity
Um manual do jogo
Documento explicando alguns conceitos básicos de distribuição internet e cabos
o http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_access
o https://www.youtube.com/watch?v=e8FRv94Upns (Mau áudio)
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6.3. Actividade PBL
6.3.1. Previamente (a ser feito pelos professores)
Jogar o jogo e o cenário, seguir as instruções e tentar alcançar a vitória. Em seguida, tentar
ganhar de diferentes maneiras para se sentir confortável com o cenário.
Na sala de aula, organizar os alunos em grupos de dois tendo em mente os computadores
disponíveis na sala de aula. Se isso não for possível, divida os alunos em grupos maiores,
mas nunca mais do que três alunos por computador.
6.3.2. Perguntas para discussão em classe (antes / depois da atividade)
"Como a internet chega às nossas casas?"
"Como é possível que este computador esteja ligado a computadores em todo o mundo?"
"Por que a velocidade da internet é diferente?"
"De que são feitos os cabos?"
"O que é fibra óptica?"
6.3.3. Actividade 1: Apresentação do problema
O principal objectivo desta actividade é que os alunos possam perceber alguns conceitos
básicos da distribuição de dados enquanto jogam com eCity, mas sem entrar em
profundidade em nenhum dos termos e conceitos.
O professor deve explicar aos alunos qual é o problema. Mostrar como iniciar o jogo,
carregar o cenário (modo fácil) e testar de forma a que os alunos façam as primeiras
aproximações. Nesta etapa podem gastar cerca de 15 minutos. Se os alunos tiverem dúvidas
operacionais, o professor deve resolvê-las.
Na etapa seguinte, os alunos vão jogar eCity durante 15 minutos e terão de competir entre
eles tentando resolver o problema no nível difícil. O vencedor será o aluno ou grupo com
mais lucros no tempo previsto pelo professor.
6.3.4. Actividade 2: Os alunos tornam-se professores e avaliação
Nesta actividade, o grupo vencedor da etapa anterior explica como jogou aos seus colegas.
Esta actividade também tem como objetivo a avaliação.
O objectivo principal é que os vencedores expliquem a estratégia e as decisões que
tomaram chegar à sua solução. Os alunos devem debater as várias hipóteses,
desenvolvendo as suas capacidades de comunicação e argumentação. O professor irá
orientar e ajudar os estudantes e fará uma apresentação dos principais conceitos-chave.
Deverá ainda mostrar como este cenário se refere a Engenharia.
6.3.5. Actividade 3 (opcional): avaliação
Distribuir o questionário de avaliação aos alunos para que possam relatar sua percepção
sobre o jogo. Dar 10 minutos para completá-lo.

42

543573-LLP-1-2013-1-PT-KA3-KA3MP

7. Poluição
7.1. Descrição
O principal objectivo deste cenário é que os alunos conheçam e compreendam conceitos
básicos de poluição e prevenção e minimização da mesma. O plano de aula envolve várias
actividades descritas, passo a passo, nas próximas secções.
Este plano de aula foi criado especialmente para as escolas secundárias, para motivar os
alunos e para lhes permitir ter uma ideia do que irão encontrar em carreiras técnicas
superiores como Engenharia do Ambiente e Engenharia Química. O plano de aula também
pode ser usado também em cursos de engenharia para reforçar alguns conhecimentos nesse
domínio.
O plano de aula segue uma abordagem de aprendizagem baseada em problemas. Primeiro,
os alunos são confrontados com um problema: resolver os problemas de poluição de uma
cidade que cresceu em torno de um conjunto de fábricas. Aos estudantes será fornecido o
jogo eCity que devem explorar a fim de atingir o objectivo. Soluções diferentes são
possíveis desde que as restrições sejam satisfeitas. Nesta primeira etapa os alunos não
recebem quaisquer informações. Eles podem jogar e explorar. Na etapa seguinte os alunos
partilham as suas descobertas e trocam informações. O professor pode usar este momento
para fornecer algumas explicações e apresentar os principais conceitos teóricos
relacionados.
7.1.1. Idade
•

Mais de 14 anos de idade
7.1.2. Duração

•

Aproximadamente 2 sessões, 2 horas por sessão.
7.1.3. Metas de Aprendizagem

•
•
•
•
•

Aprender noções básicas de prevenção e controle de poluição.
Motivar e favorecer o trabalho em grupo.
Encontrar uma solução com um orçamento limitado.
Aumentar a curiosidade dos alunos sobre Engenharia.
Mostrar como a ciência está presente na vida real.
7.1.4. Tópicos

•

Noções básicas em meio ambiente e poluição.

7.1.5. Metas do cenário
Manter 20 mil habitantes na cidade, 340 trabalhadores e não ter casas com poluição.

7.2. Como jogar o cenário (e tentar ganhar)
O jogador tem que distribuir as diferentes peças de equipamentos, respeitando as regras.
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7.2.1. Introdução

Fig. 31 Visão inicial do cenário

O objetivo é criar e colocar adequadamente os objetos na cidade de forma a controlar a
poluição. Este é o menu industrial:

Fig. 32 Objectos industriais

O jogo tem 8 diferentes tipos de indústrias e cada um produz diferentes tipos de poluição
(ar, solo, água). No fundo do menu, existem tem três estações de tratamento diferentes para
cada um desses problemas de poluição.
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7.2.2. Primeira análise geral
Para começar o jogo, a melhor opção é analisar a cidade a partir de um ponto de vista geral.
Recomenda-se para detectar as diferentes áreas problemáticas e os diferentes tipos de
poluição.
O cenário é basicamente jogado definindo e localizando correctamente as estações de
tratamento. Também se podem colocar parques de obter uma redução da poluição.
O cenário deve ser jogado rapidamente, tendo em conta o período de tempo disponível e
considerando cuidadosamente o custo de cada equipamento. Cada objeto tem um preço e
um custo de manutenção. O jogador deve tentar gastar o mínimo do seu orçamento e, ao
mesmo tempo, para ganhar o máximo com os rendimentos.

Fig. 33 Camada de poluição

Camada de poluição que indica as principais áreas problemáticas.
7.2.3. Colocar uma estação de tratamento
A estação de tratamento deve estar de acordo com o tipo de poluição e deve ser colocado
perto da fonte de poluição. Além disso, as estações de tratamento devem receber a energia
certa (tensão média) e estar perto das estradas.
A solução para este cenário é basicamente uma mistura de quatro acções:
•
•
•
•

Colocar estações de tratamento perto dos principais focos industriais
Mudar algumas indústrias para as zonas exteriores do mapa
Arrasar edifícios perto das principais fontes de poluição e realocar moradores
noutros lugares sem poluição
Construir parques
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Fig. 34 Propostas de actuação

Parques
Novas moradias
Habitações demolidas
Estações de tratamento
Se for preciso alterar / excluir alguma coisa no cenário, pode-se usar a funcionalidade
bulldozer.

Fig. 35 Limpeza de áreas (bulldozer)

E o resultado final é ...
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Fig. 36 Resultado final

Fig. 37 Opção de continuar ou terminar

7.2.4. Recursos utilizados
o
o

Plataforma jogo eCity
Um manual do jogo

o

Documento explicando alguns conceitos básicos de poluição
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http://en.wikipedia.org/wiki/Pollution
https://www.youtube.com/watch?v=vP3pbh_-pu8

7.3. Organização PBL
7.3.1. Previamente (a ser feito pelos professores)
Jogar o jogo e o cenário. Seguir as instruções e tentar alcançar a vitória. Em seguida, tentar
diferentes maneiras de ganhar para estar confortável com o cenário.
Na sala, organizar os alunos em grupos de dois tendo em mente os computadores
disponíveis na sala de aula. Se isso não for possível, divida os alunos em grupos maiores,
mas nunca mais do que três por computador.
7.3.2. Perguntas para discussão em classe (antes / depois da atividade)
•
•
•

"O que é a poluição?"
"Que tipos de poluição existem?"
"Que acções podemos tomar para prevenir e/ou controlar a poluição?"

7.3.3. Actividade 1: Apresentação do problema
O principal objectivo desta actividade é que os alunos possam perceber alguns conceitos
básicos de poluição enquanto jogam eCity, mas sem entrar em profundidade em nenhum
dos termos e conceitos.
O professor deve explicar aos alunos qual é o problema. Deve dizer-lhes para iniciar o jogo,
carregar o cenário no modo fácil e testá-lo. Os alunos poderão testar o jogo e fazer as
primeiras aproximações. Nesta etapa podem gastar 15 minutos. Na etapa seguinte, vão
jogar com eCity durante 15 minutos e terão de competir entre eles tentando resolver o
problema no nível difícil, aumentando os rendimentos. O vencedor será o grupo que
alcançar o objectivo mais rapidamente.
7.3.4. Atividade 2: Os alunos se tornam professores e avaliação
Nesta actividade, o grupo que foi o vencedor na etapa anterior, explica como jogaram aos
seus colegas. O objectivo principal é que os vencedores expliquem a estratégia e as
decisões tomadas para chegar à sua solução. Os colegas devem debater usando os seus
próprios exemplos, procurando-se assim aumentar as suas capacidades de comunicação e
argumentação. O professor irá orientar e ajudar os estudantes, resolver as dúvidas que
apareçam, introduzirá conceitos-chave e explicará como esse cenário se relaciona com
química e engenharia de ambiente.
7.3.5. Atividade 3 (opcional): avaliação pelos alunos
O professor deve distribuir o questionário de avaliação aos alunos para que possam relatar a
sua percepção sobre o jogo (10 minutos para completar).
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8. Protecção contra cheias
8.1. Descrição
O principal objectivo deste cenário é que os alunos conheçam e compreendam as acções
básicas a tomar para prevenir e controlar uma inundação. O plano de aula envolve várias
atividades explicadas, passo a passo, nas secções seguintes.
Este plano de aula é projetado especificamente para as escolas secundárias, para motivar os
alunos e para lhes permitir ter uma ideia do que eles podem encontrar em carreiras técnicas
superiores como a de Engenheiro de Ambiente. O plano de aula também pode ser usado em
cursos de engenharia para reforçar os conceitos básicos de proteção de ambiente.
O plano de aula segue uma abordagem de aprendizagem baseada em problemas. Primeiro,
os alunos são confrontados com um problema: mudar o layout da cidade de forma a
minimizar os danos de potenciais inundações da cidade. Nesta primeira etapa os alunos não
recebem mais informações, podendo jogar e explorar livremente. Nas etapas seguintes os
alunos partilham as suas descobertas e trocam informações. O professor também fornece
explicações e introduz os conceitos principais.
8.1.1. Idade
•

Mais de 14 anos de idade

8.1.2. Duração
•

Aproximadamente 2 sessões, 2 horas por sessão.
8.1.3. Metas de Aprendizagem

•
•
•
•
•

Aprender conceitos básicos de engenharia ambiental no domínio da protecção contra as
inundações.
Encontrar uma solução com um orçamento limitado.
Despertar a curiosidade dos alunos.
Mostrar como a ciência está presente na vida real.
Motivar e para favorecer o trabalho em grupo.
8.1.4. Tópicos

•

Noções básicas de engenharia do ambiente e gestão do orçamento.

8.1.5. Metas do cenário
Redesenhar o layout da cidade para minimizar os danos de novas inundações, prestando
bons serviços de saúde e segurança e manter uma boa saúde financeira da cidade.

8.2. Como jogar o cenário
O jogador tem que redesenhar o layout da cidade para realocar com segurança as pessoas
depois da cidade ter sido inundada. O jogador tem que mudar corretamente casas e
edifícios, e organizar o layout, a fim de tornar a cidade mais segura para viver.
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8.2.1. Introdução

Fig. 38 Visão inicial do cenário

A primeira acção a tomar é analisar com cuidado os objectivos do cenário. Isso faz-se
clicando no ícone com o “V”
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Fig. 39 Objectivos do cenário

8.2.2. Primeira análise geral
Em primeiro lugar é necessário examinar o layout existente, a origem da inundação e as
casas em ruínas, de forma a encontrar o novo local para realocar os habitantes e
proporcionar-lhes serviços de saúde e de segurança. Após a análise inicial, quando o
jogador já tem uma ideia para onde realocar os habitantes e estabelecer novos serviços
públicos, começa a redistribuir o layout.
Cada casa, esquadra de polícia, corpo de bombeiros, etc., terá um preço e um custo de
manutenção. O jogador deve tentar gastar o mínimo do seu orçamento e, ao mesmo tempo,
ganhar o máximo com os rendimentos.
8.2.3. Recursos utilizados
•
•
•

Plataforma jogo eCity
Manual do jogo
Referências adicionais:
• Wikipedia
sobre
controle
de
enchentes
www.en.wikipedia.org/wiki/Flood_control
• Apresentação de slides sobre os métodos de controle de inundações
http://www.slideshare.net/HNurton/methods-of-flood-control
• http://www.floodcontrol2015.com/
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8.3. Actividade 1: Apresentação do problema
O principal objetivo desta actividade é que os alunos entendam alguns conceitos básicos de
prevenção e controle de inundações enquanto jogam com eCity, sem entrar em
profundidade em nenhum dos termos e conceitos.
8.3.1. Preparação (a ser feito pelos professores)
Se é a primeira vez que o professor joga com eCity, deve ler os guiões pedagógicos
disponíveis na plataforma.
O professor deve organizar os estudantes pelos computadores disponíveis na sala de aula,
de uma forma onde ninguém se destaque entre os outros membros do mesmo grupo.
8.3.2. Desenvolvimento
Primeiro, o professor faz uma pergunta aos seus alunos: "Como podemos controlar as
cheias?". Os alunos vão começar a pensar sobre o assunto e, em seguida, o professor irá
apresentar eCity. O professor explica que o problema a resolver é o de proporcionar uma
nova disposição segura para a cidade.
Em seguida, os alunos vão começar a jogar com eCity e ter o seu primeiro contacto com o
jogo. Poderão testar o jogo e fazer as primeiras aproximações durante 10 minutos.
Eventuais dúvidas serão respondidas pelo professor.
Na etapa seguinte, irão jogar por 20 minutos competindo entre eles para tentar resolver o
problema com o máximo de rendimento possível.
8.3.3. Perguntas para discussão em classe (antes / depois da atividade)
•
•
•

Por que acontecem inundações?
É possível prevenir inundações? E pode-se controlar os seus efeitos?
Quais os aspectos mais importantes a ter em mente?
8.3.4. Recursos

•

Plataforma jogo eCity com o cenário de prevenção de inundações

8.4. Actividade 2: Os alunos se tornam professores
Nesta actividade, o aluno ou grupo que foi o vencedor na etapa anterior deve explicar aos
seus colegas como jogaram. O objectivo principal é que os vencedores expliquem a
estratégia e decisões tomadas para chegar à solução. Os alunos podem debater as várias
hipóteses e soluções adoptadas. O professor irá orientar e ajudar os estudantes, resolver as
dúvidas que irão aparecendo e introduzirá conceitos-chave relacionados.
Além disso, o professor pode introduzir perguntas para aumentar o conhecimento dos
alunos. Os alunos podem ter de fazer alguns exercícios em casa para continuar com a
actividade na sessão seguinte.

8.5. Actividade 3: Avaliação
A avaliação funcionará como auto-avaliação, avaliação pelos pares e avaliação pelo
professor.
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8.5.1. Previamente
O professor prepara alguns questionários para os alunos. Esses questionários serão
utilizadas para auto-avaliação e de avaliação pelos pares. Além disso, o professor terá um
outro tipo de questionário para avaliar competências mais específicas e fará entrevistas em
grupos para detectar eventuais pontos fracos que permitam a melhoria nas seguintes
actividades.
Se houver equipamento disponível na sala de aula, os questionários podem ser feitos
usando o Google Docs, por exemplo. Caso contrário, os questionários podem ser feitos em
papel.
8.5.2. Desenvolvimento
Durante a sessão, o professor vai distribuir os questionários. No final da avaliação
individual, os alunos podem começar com avaliação pelos pares e, ao mesmo tempo, o
professor aproveita esta oportunidade para fazer as entrevistas em grupo. Finalmente, o
professor irá terminar a avaliação fazendo a sua avaliação dos alunos e combinando todos
os resultados obtidos.
8.5.3. Recursos
Google Docs
8.5.4. Momentos e ferramentas de avaliação
A avaliação pode ser feita no final de cada actividade. Os professores podem fazer uma
avaliação global tendo em conta os resultados do jogo, quanto tempo os alunos
necessitaram para alcançar a solução, etc. Podem também considerar a colaboração com os
colegas, o apoio, a existência de atitudes de liderança, ou mesmo quantas vezes eles
tiveram de intervir. Além disso, os professores também podem fazer um teste escrito ou
oral diretamente com eCity, para avaliar os conhecimentos adquiridos pelo aluno.
Com a auto-avaliação o objetivo é fazer com que os alunos aprendam a ser auto-críticos e
pensem sobre o que fizeram bem e o que fizeram errado. A avaliação pelos pares é uma
avaliação subjetiva, onde a concorrência é muitas vezes mais importante do que agir de
forma justa.
Para fazer a avaliação, de qualquer um desses tipos, podem ser utilizadas técnicas
diferentes: questionários, entrevistas, exercícios, apresentações, ensaios, etc.
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