
O uso de tecnologias digitais na educação constitui um elemento inovador e transformador 

das práticas educacionais vigentes e potencializam o papel do professor. Este projeto 

apresenta o serious game “Anjos Azuis”, voltado para crianças do ensino fundamental menor, 

em apoio ao Programa “Anjos Azuis”, da Guarda Municipal de Aracaju/SE, explorando o lúdico 

e outros benefícios que a aplicação de jogos digitais promove no processo de ensino-

aprendizagem.  

O “Anjos Azuis” explora conteúdos da Educação Patrimonial, entendida como instrumento de 

afirmação da cidadania, responsável por preservar e estimular a comunidade a apropria-se e 

usufruir dos patrimônios.  

As fases do jogo retratam patrimônios locais do cotidiano do aracajuano: Parque Augusto 

Franco (Sementeira), Escola, Mercados Municipais de Aracaju e Ponte do Imperador/ Calçadão 

da Praia Formosa. O jogo se inicia retratando que Aracaju é a cidade mais limpa e feliz do 

mundo, do ponto de vista de Alice - menina esperta, aventureira e comilona e Jaiminho - 

menino inocente, inteligente e prestativo. Aracaju é protegida pela Guarda Municipal de 

Aracaju, onde trabalham o guarda Josué e a guarda Sara. Mas algo de estranho começa 

acontecer em Aracaju, os patrimônios da cidade aparecem depredados. Alice e Jaiminho 

resolvem ajudar a guarda Sara e o guarda Josué a resolver esse mistério e encontrar o 

causador dessa bagunça. Para isso eles denunciam, através do whatsapp, todas as 

depredações encontradas e seguem as pistas deixadas. 

O “Anjos Azuis” foi planejado para fazer o jogador atingir o nível 3 da Taxonomia de Bloom, 

levando em consideração o nível de ensino do público alvo. Acredita-se que o conteúdo 

abordado é suficiente para perturbar a ZDP (Zona de Desenvolvimento Proximal de Vygotsky)  

do jogador, havendo tempo suficiente para internalizar o conhecimento adquirido. 

O jogo foi desenvolvido com a engine Unity usando a metodologia baseada no framework DPE 

(Design, Play e Experience); e validado pela aplicação das metodologias LORI e EGameFlow, 

envolvendo 46 crianças de 6 a 11 anos de idade. 


