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Bem-vindo 
Sobre o projecto 
O projecto "ID GAMES" baseia-se na crença de que cada pessoa deve ter a oportunidade de 
ser aceite, valorizada e ter oportunidades iguais para desenvolver as suas capacidades e 
personalidade. A inclusão social das pessoas com deficiência, são os principais objectivos do 
projecto "ID GAMES" que propõe uma nova metodologia de laboratórios de vida 
participativa para a inclusão de pessoas com deficiência intelectual através da co-criação de 
jogos nas comunidades locais. 

Além disso, o ID GAMES capacita as competências práticas, cognitivas e sociais das pessoas 
com deficiência intelectual através de 6 jogos sérios que foram criados com a sua 
participação desde a ideia conceptual até ao aperfeiçoamento. Finalmente, reforça as 
aptidões e competências dos formadores de pessoas com deficiência intelectual, 
profissionais relevantes, prestadores de cuidados e organizações que os abordam através 
deste E-course. 

Sobre o E-curso de ID GAMES 
Este curso electrónico é o culminar dos esforços do projecto ID GAMES. É dirigido a 
formadores, prestadores de cuidados e pessoas da comunidade local que estejam 
interessadas na inclusão e capacitação de pessoas com deficiências intelectuais. O curso 
guiará os participantes em todos os passos para compreender as necessidades das pessoas 
com deficiência intelectual, aprendendo a implementar a metodologia inovadora dos 
laboratórios vivos de co-criação participativa de jogos, bem como a utilizar os 6 jogos sérios 
de ID GAMES para a capacitação de competências de pessoas com deficiência intelectual. 

O curso é composto por 4 módulos e está disponível em 5 línguas (inglês, grego, português, 
romeno, polaco). A participação no mesmo é gratuita, por isso sinta-se à vontade para se 
inscrever e assistir a todos ou a módulos específicos que lhe interessem! Após a conclusão 
de todos os módulos do E-curso e a avaliação dos seus resultados de aprendizagem através 
de pequenos questionários, receberá um certificado de participação! 

Guia 
O guia seguinte irá ajudá-lo a atravessar a plataforma. Desfrute-a!   



 

 

Inscrição 
Para se registar na nossa plataforma, clique no menu ou no botão no canto superior direito. 

 

O próximo passo é preencher o formulário. Todos os campos com este sinal são de 
preenchimento obrigatório! 

 

 

Tenha cuidado na secção da palavra-passe. A palavra-passe deve ter pelo menos 8 
caracteres, pelo menos 1 dígito(s), pelo menos 1 letra(s) minúscula(s), pelo menos 1 letra(s) 
maiúscula(s), pelo menos 1 carácter(es) não alfanumérico(s), tais como *, -, ou #. Por 
exemplo, Idgames1# 



 

 

Depois de estar pronto, prima o botão Criar a minha nova conta. 

Este é o ecrã final.. 

 
Um e-mail com um link de verificação chega à sua conta de e-mail. Não se esqueça de 
verificar a sua pasta de spam!   

  
Deve premir o link para activar a sua conta plataforma. 

Após pressionar o link será redireccionado para a plataforma e verá a confirmação. A sua 
inscrição foi confirmada  

 
Agora pode entrar na plataforma!  



 

 

Login 
Pode iniciar sessão pressionando o botão de início de sessão na posição superior direita

 

Depois disso, verá a barra de extensão que lhe permitirá introduzir o nome de utilizador e a 
palavra-passe que introduziu no formulário de registo. 

 

No caso de colocar credenciais erradas, verá o seguinte ecrã: 

 

ente novamente ou pode clicar em esquecer o seu nome de utilizador ou palavra-passe para 
os reiniciar. 



 

 

 



 

 

Página inicial 
Após o seu login bem sucedido, verá a página inicial da Plataforma. 

 



 

 

 

Aqui pode seleccionar a língua que gostaria de assistir ao curso electrónico ID Games, 
clicando na bandeira desejada.

 

Depois dessa secção pode encontrar os quatro módulos do e-curso. 

 

O tempo todo na plataforma no topo pode encontrar o menu no topo onde pode aceder ao 
botão de início, os módulos que viu, o website do projecto e este guia. 

  



 

 

Página do módulo 
Vamos ver como aceder a cada módulo.

 

 

Pressionando o título, por exemplo 1.1. Apresentação do módulo abre-se e é possível ver o 
conteúdo. 

No lado direito pode aceder a todos os módulos e ao painel de instrumentos. 



 

 

Painel de instrumentos 
Aqui está um mini painel de controlo da plataforma. Pode aceder a todos os módulos que 
observar.

 

 

 

  



 

 

Perfil 
Se premir o botão vermelho com o seu nome no canto superior direito, pode aceder a este 
menu: 

 

• Aqui pode ir: 
• - Painel de instrumentos 
• - Perfil 
• - Mensagens 
• - Preferências 
• - Sair (sair da plataforma) 

Perfil 

 

Aqui pode alterar os seus detalhes de perfil, estatísticas de acesso e definições diversas. 

  



 

 

Mensagens 
Nesta secção pode comunicar com outros utilizadores da plataforma. Deve conhecer os 
nomes de utilizador de outros utilizadores. 

 

 

Preferências 
Esta secção é para utilizadores mais moderados. 

 


	Bem-vindo
	Sobre o projecto
	Sobre o E-curso de ID GAMES
	Guia

	Inscrição
	Login
	Página inicial
	Página do módulo
	Painel de instrumentos
	Perfil
	Perfil
	Mensagens
	Preferências


