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O projeto Erasmus + “ID-GAMES – Co-
criação de jogos assistivos para as pessoas
com Deficiência Intelectual (DI)
promoverem a sua inclusão” baseia-se na
crença de que deve ser dada a cada
pessoa a oportunidade de ser aceite,
valorizada e de desenvolver as suas
competências e a sua personalidade.

.
1. aumentar a inclusão social das pessoas com DI,

promovendo a equidade, o envolvimento e a cooperação entre
elas, os seus educadores, cuidadores, estudantes
universitários, game designers e outras pessoas da
comunidade local

2. diminuir o estigma e a vitimização das pessoas com DI e
dos seus cuidadores

3. fortalecer as competências de educadores e profissionais,
através de workshops de formação, mobilidade e novas
ferramentas formativas, capacitando-os para o uso e criação
de “jogos sérios”

4. criar 6 “jogos sérios” inovadores (físico, digital, phygital)
considerando as limitações sociais e práticas das pessoas com
DI, numa metodologia para a criação de “jogos sérios”,
adaptando-os e implementando-os em grupos específicos

5. criar ferramentas digitais (e-course, e-platform, jogos) que
aumentem a sustentabilidade dos objetivos do projeto

O que é o “ID-Games”?

" Isto energiza-nos e anima-nos. Alivia os nossos 
encargos. Renova o nosso sentido natural de 
otimismo e abre-nos novas possibilidades.”

The “ID GAMES” 
O projeto “ID GAMES” pretende:
to:

À procura de 
resultados?

o Guia metodológico
o e-Platform
o “Jogos Sérios”
o Workshops

Visite o nosso website
https://www.idgames.eu/
Faça like no Facebook
https://www.facebook.com/ID-
GAMES-100533951381277/



1ª Reunião de Lançamento
Atenas, 7 e 8 de Novembro de 2019

A reunião de lançamento do projeto "ID
GAMES” realizou-se em Atenas nos dias
7 e 8 de Novembro de 2019. Com a
Challedu como anfitriã, a reunião teve 12
participantes.
Durante a reunião, as organizações
participantes trocaram conhecimentos e
definiram os próximos passos
organizacionais do projeto.
No final, os participantes jogaram jogos
e experienciaram o propósito
significativo do projeto “ID Games”.

“Damos oportunidades a 
pessoas com DI, cuidadores, 
profissionais, organizações, 

game designers e voluntários 
para se envolverem em 

workshops inclusivos de co-
criação de “jogos sérios”!”

A nossa equipa fantástica é composta
por:
• Coordeenador:  Challedu de Atenas, Grécia
• Parceiros: PEK/AMEA (Atenas, Grécia); E-

School Educational Group (Karditsa
Grécia); “Alliance for Children” Association 
(Arad, Roménia); Universidade Lusófona
(Lisboa, Portugal); The Special Educational 
Center No. 1 (Elbląg, Polónia).   

O apoio da Comisão Europeia à produção desta publicação não a torna
reseponsável pelo seu conteúdo, que reflete unicamente a visão dos seus
autores, não podendo a Comissão ser responsabilizada pelas potenciais
utilizações das informações nela contidas.

❖ Formação na Roménia de 23 a 27 de Março. Nós vamos lá estar! Fiquem ligados
para saber mais
❖ Desenvolvimento de um guia metodológico para organizar e criar ID Games e 
Workshops

Contacte-nos: idgamesproject@gmail.com

Em
breve…


