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ID-GAMES 
Co-criação de jogos participativos para pessoas com Deficiência Intelectual 
(DI) de modo a melhorar sua inclusão 

 
A parceria ID-GAMES tem o prazer de anunciar que o primeiro resultado do projeto "Guia 
metodológico do ID-GAMES" já foi publicado e pode ser descarregado no site do projeto e nas 
plataformas europeias com foco na educação de adultos. 
O guia metodológico é direcionado a profissionais e organizações que trabalham com pessoas com 
deficiência intelectual. Apresenta a metodologia inovadora de oficinas de jogos de cocriação que 
permite a inclusão de pessoas com deficiência intelectual na comunidade por meio de participação 
ativa. 

 
Mais especificamente, os profissionais podem aprender sobre:  
• O que é deficiência intelectual? 
• Quais são as melhores práticas para a inclusão de pessoas com deficiência intelectual?  
• Quais são os objetivos dos workshops do ID-GAMES? 
• Como organizar um workshop de ID-GAMES? 
• Como envolver as pessoas no workshop? 
• Quais são os resultados da inclusão de pessoas com deficiência intelectual? Como aumentar a 

criatividade das pessoas e a participação ativa? 
• Como melhorar a inclusão de pessoas com deficiência intelectual por meio de jogos? 

 

Próximos passos 

Os próximos passos do projecto visam organizar oficinas de jogos de co-criação de ID-GAMES, 
gerando ideias para jogos orientados às necessidades e particularidades das pessoas com 
deficiência intelectual. Os workshops envolverão na criação de ideias, pessoas com deficiência 
intelectual, seus cuidadores, profissionais que trabalham com eles, designers de jogos e jovens 
voluntários. As 6 ideias de jogos serão produzidas, contribuindo assim na criação de novas 
ferramentas valiosas para treinadores e cuidadores. 

www. idgames. eu 
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