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Obrigado em nome de todos os Parceiros do Projeto EASYHEALTH pelo acesso ao Jogo 

EASYHEALTH! Esperamos que você desfrute de momentos de diversão, emoção e aprenda 

com isso. 
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O QUE É O JOGO “EASY HEALTH”? 

   

O jogo EASY HEALTH é um jogo educativo desenvolvido pela EXELIA no âmbito do Produto Intelectual 2, 

atividade 3, do projeto Erasmus + “EAse e a Empregabilidade Segura com Educação em SAÚDE” (EASY 

HEALTH). O principal objetivo do EASY HEALTH é abordar as desigualdades na saúde e destacar a 

necessidade de alfabetização na saúde para promover a inclusão profissional. 

Para tal, o EASY HEALTH visa apoiar as pessoas (profissionais e desempregados) na aquisição e 

desenvolvimento de competências essenciais em matéria de saúde, de forma a facilitar a sua integração 

profissional. 

Empregadores, colegas de trabalho e gerentes de RH jogarão o jogo online EASY HALTH. O jogo é baseado 

em múltiplos cenários ramificados e o jogador tornar-se-á o protagonista da história como espetador de 

uma pessoa numa situação geradora de stresse para prevenir riscos psicológicos no ambiente de trabalho. 

O jogo começa do mesmo ponto de entrada em cada história. No entanto, embora esse ponto de entrada 

seja comum, as escolhas de cada jogador podem levar a resultados completamente diferentes. O processo 

de tomada de decisão por parte do jogador terá um impacto em toda a experiência de jogo ao determinar 

o progresso (diferentes ramos dentro do mesmo cenário), os diálogos e as consequências dentro do 

ambiente de jogo, favorecendo assim: a) o sentido de participação e envolvimento; b) o sentimento de 

apego ao jogo devido à responsabilidade pessoal; c) o grau de controle do jogador. 

Além disso, os cenários de ramificação aumentarão significativamente o valor de repetição do jogo EASY 

HEALTH, oferecendo aos alunos adultos a oportunidade de vivenciar toda a experiência de uma maneira 

diferente, aplicando os novos conhecimentos adquiridos para obter melhores resultados. 

Além disso, a multiplicidade de opções, combinada com um procedimento de aprendizagem flexível, 

permite um processo de avaliação de desempenho do aluno mais preciso e justo. 

 

O desenvolvimento de jogos de computador é muito mais do que isso - descubra! Desejamos a você muita 

diversão! 
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REQUISITOS DO SISTEMA 

 

Requisitos mínimos do Sistema:  

 

    CPU velocidade: 2.0 GHz 

    RAM: 2 GB 

    S.O.: Windows 7 32-bit SP1 

    Scheda VIDEO: driver DX10 compatível ou superior 

    PIXEL SHADER: 4.0 

    VERTEX SHADER: 4.0 

    SCHEDA AUDIO: Si 

    Espaço do disco para a instalação: 350 MB 

 

Requisitos mínimos recomendados: 

 

    CPU velocidade: 2.0 GHz multi-core 

    RAM: 8 GB 

    S.O.: Windows 7 64-bit SP1 

    Scheda VIDEO: 1 GB VRAM DX10 compatível 

    PIXEL SHADER: 4.0 

    VERTEX SHADER: 4.0 

    SCHEDA AUDIO: Si 

    Espaço do disco para a instalação: 350 MB 

    VIDEO RAM dedicada: 1 GB 
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COMO JOGAR 

1. Inicia o seu computador. 

2. Abra o seu browser: 

3. Clique no seguinte link: http://www.easyhealthproject.eu/site/  

4. Entre no site do projeto EASY HEALTH 

5. No menu, escolha o idioma em português (se ainda não estiver selecionado) e vá para a secção “Jogos 

educativos” 

6. Faça Download e clique duas vezes no ficheiro HTML (.html) 

7. Para iniciar o jogo, procure o software EASY HEALTH nos seus programas através do menu Iniciar do Windows 

ou clique duas vezes no ícone EASY HEALTH na área de trabalho. 

8. Como alternativa, clique no icone para iniciar o interface do jogo.  

9. Divirta-se com o jogo educacional EASY HEALTH. 

 

LOGOTIPO DO JOGO EASY HEALTH 

 

 

 

PARA FORMADORES / ALUNOS  

 

Encontre o seu caminho com o jogo EASYHEALTH ... 

 

Profissionais e funcionários ocupados, como gerentes de RH, muitas vezes consideram os procedimentos 

convencionais de formação demorados e cansativos. O brincar pode superar essas percepções, pois oferece 

estruturas únicas que atuam como quebra-gelos e proporcionam inovação e diversidade no processo de 

aprendizagem. 
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Os materiais de aprendizagem parecem mais divertidos para os alunos, pois os jogos oferecem uma 

plataforma para o exercício do comportamento criativo e do pensamento divergente. Em essência, a 

aprendizagem baseada em jogos pode ser mais eficiente do que outros ambientes de aprendizagem 

"tradicionais", porque não parece entediante como no caso de uma grande quantidade de conteúdo que 

muitas vezes acaba sendo inacessível para os alunos. 

 

De facto, o jogo educacional EASY HEALTH enfatiza a construção de cenários que simulam problemas do 

mundo real e oferecem aos alunos a oportunidade de enfrentar desafios reais em um ambiente sem riscos. 

O jogo permite ao jogador entrar em mundos de "fantasia", embora estes tenham sido criados com cenários 

de casos reais. 

 

Colocar a solução de problemas competitivos do mundo real num mundo de fantasia é muito importante 

para os alunos que participam de programas VET (Educação e Formação Vocacional), porque as 

preocupações e as soluções práticas são muito mais valiosas para eles do que a acumulação de uma grande 

quantidade de informações. Portanto, a aprendizagem baseada em jogos pode ser uma metodologia de 

ensino ideal para o EFP. A aprendizagem baseada em jogos na educação e formação vocacional geralmente 

assume a forma de jogos divertidos online ou offline que envolvem algum grau de simulação. 

 

A TELA DO JOGO 

 

Vamos primeiro rever os símbolos fixados permanentemente em todas as telas do jogo. 

Ao longo da borda inferior do monitor está a barra de menus. Isso o ajudará a prosseguir com cada história 

do jogo. 

Na extrema esquerda está o logotipo do projeto EASY HEALTH. 

 

No canto inferior direito encontram-se em alguns casos, geralmente no início do jogo, os indicadores 

anterior / seguinte (para avançar ou retroceder nas telas) ou o botão ENVIAR. 
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AS PERSONAGENS E A HISTÓRIA DO JOGO  

1° História:  

 

Martin e Eleonora trabalham juntos no departamento de gestão de alimentos e bebidas do Hotel Imperial. 

Martin observou que Eleonora tem agido recentemente de maneira estranha. Ela está stressada com a 

carga de trabalho excessiva e continua a evitar a interação com outros funcionários e com o Sr. Johnson, o 

gerente do hotel. Nas últimas semanas, grandes eventos têm vindo acontecer no restaurante todas as noites 

e o comportamento da Eleonora com os clientes e demais funcionários é agressivo. Esta noite, o restaurante 

espera convidados muito importantes e o gerente espera um comportamento perfeito de todos. Para isso 

pergunta a Eleonora se está tudo a correr como planeado, dizendo também que ela deve ser comunicativa, 

gentil e prestativa! 

 

2° História:  

Você é o dono da cafeteria principal do shopping local. A sua empresa recebe mais de 1000 convidados 

todos os dias e, portanto, os funcionários têm uma grande carga de trabalho durante o dia. Você recrutou 

30 funcionários em 3 turnos diferentes ao longo do dia. Considerando a quantidade de trabalho e clientes, 

os funcionários têm uma grande responsabilidade em atender os clientes, lidar com pagamentos recebidos 

e lidar com a preparação dos produtos. Para melhorar o desempenho de sua equipa, você implementou um 

sistema de recompensas e penalizações. 

A equipa é examinada diretamente pelos clientes que podem dar feedback sobre a sua satisfação ou 

insatisfação, enquanto ao final de cada turno a equipa é examinada. As sanções são feitas em particular 

quando os rendimentos são inferiores aos produtos vendidos ou quando os produtos são devolvidos pelos 

clientes. Em ambos os casos, os funcionários responsáveis por isso são obrigados a pagar o prejuízo. As 

recompensas, por outro lado, são um dia de folga ou cupons para as lojas do shopping. 

Nas últimas semanas, você ouviu falar de tensões entre o pessoal do turno intermediário. Sandy foi mal 

avaliada por todos os seus colegas, pois faltou vários dias úteis alegando que estava doente. 
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3° História:  

Você é Nick, o chefe da recepção do prestigioso Hotel Danube. Você está lá há quase 10 anos. Atualmente, 

você supervisiona uma equipa de assistentes, incluindo Jim, Dennis, Michaela, Basil e Benedict. Nick é 

obrigado a fornecer avaliações mensais ao gerente do hotel, o Sr. White. O Hotel Danubio, acolhe as pessoas 

mais importantes do mundo, e por isso o local da recepção tem muitas responsabilidades. Os requisitos dos 

hóspedes podem ser incomuns e, em muitos casos, impossíveis de fornecer. Por isso o lugar precisa de 

coesão, a equipa deve estar extremamente concentrada porque não há espaço para um único erro, e o 

trabalho em equipa também é muito importante. 

Nick está preocupado com as suas críticas a Jim, tendo notado que ele recentemente age de uma maneira 

estranha o que está afetando o seu desempenho. Nick não quer magoar Jim e está tentar encontrar uma 

maneira fácil de descobrir o que o está a incomodar e a perturbar o seu trabalho. Nick está naquele lugar 

há muito tempo e, considerando que Jim não tem experiência anterior, ele sente que uma carga de trabalho 

excessiva pode ser a causa do comportamento de Jim. Ele também acredita que Jim já se apercebeu que 

não se identifica com os outros membros da equipa e que tenta lidar com eles de uma forma paradoxal. 

 

4° História: 

Ambrosia Catering é uma empresa de catering de média dimensão, muito ativa na planificação de eventos. 

A Ambrosia organiza eventos como casamentos, cerimónias baptizados, festas privadas, e procura envolver-

se e concretizar parcerias para a organização de grandes eventos corporativos para empresas 

internacionais. Em última análise, é necessário um grande empenho e determinação para a excelência, 

como afirma vivamente o gerente da Ambrosia. 

Os serviços prestados devem ser sempre perfeitos, pois a oportunidade de fechar um acordo com uma 

empresa pode ocorrer por acaso no meio de um evento. Portanto, é essencial que o serviço, a comida, a 

organização, a decoração e o ambiente estejam num nível ideal. Esta noite, o bufêt está a planear um 

casamento brilhante e há informações de que um dos convidados será o diretor do Birdman & Co (um grupo 

internacional de empresas). Por isso é esta a grande noite! 

O quadro de funcionários da Ambrosia é composto por 50 funcionários distribuídos por diferentes locais 

durante a noite, que se deslocam quase todas as horas para "libertar" os colegas envolvidos nas funções 

mais extenuantes. O programa é rigoroso e nenhum erro é perdoado. Gina e Joe cuidarão do primeiro turno 
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na grande entrada do local, oferecendo bebidas de boas-vindas e cumprimentando os convidados, para 

então dar a primeira impressão da imagem do buffet. Eles irão mais tarde para o bar e restaurante, caso 

seja necessário. Joe sente-se inseguro devido à experiência anterior de trabalho com Gina. Ela pensa que é 

incompetente e que ele vai estragar tudo esta noite por causa dela. 

Você será o Joe e tentará descobrir o que aconteceu com Gina e porque é que os seus níveis de desempenho 

estão tão baixos enquanto você tenta ajudá-la e, assim, salvar a noite e o desenvolvimento de potenciais 

negócios. Está tudo pronto e os convidados dirigem-se ao jardim e à entrada. 

 

 

5° História:   

Excalibur é o bar mais famoso da cidade. Todas as noites está cheio de gente e tem sempre uma fila enorme 

de gente lá fora que quer entrar. O gerente do clube é rígido e temperamental, impondo padrões extremos 

para sinalizar quem entra e quem sai, ao mesmo tempo que dá "autoridade e consentimento" para agir 

agressivamente quando necessário. 

Maurice está trabalhar na Excalibur como vigilante, a guardar a entrada e a reportar ao Sr. Oswald. Maurice 

trabalha todas as noites e durante o dia também trabalha para ter um salário extra. Tudo isso o levou a 

desenvolver hábitos alimentares e de sono inadequados, que afetam fortemente o seu desempenho. Além 

disso, Maurice é o destinatário de reclamações e comentários ofensivos de clientes. Toda essa situação está 

a levar Maurice à separação. 

O gerente não tem ideia de tudo isso e você, como o senhor Oswald, vai tentar descobrir o que está a 

acontecer com Maurice. A única pista é que um empregado viu Maurice a chorar e a ser também 

extremamente agressivo. Você ficou muito surpreso, mas não lhe quer perguntar nada diretamente. Você 

decide deixar o seu escritório e passar a noite juntamente com Maurice à entrada do bar. Maurice está 

muito feliz por se juntar a ele. O seu trabalho é realmente monótono e ele fica lá a noite toda sozinho. 

O horário de abertura já iniciou e desde o início da noite, é visível que o local estará lotado e tudo funcionará 

perfeitamente. Mas não por muito tempo! 
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SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

 

As descrições de problemas a seguir devem ajudá-lo se o jogo “EASY HEALTH” não funcionar 

corretamente no seu sistema. 

Antes de começar, certifique-se de que o seu computador atende à configuração mínima exigida na 

seção “Requisitos do sistema” deste documento. 

Em muitos casos, tecnologia desatualizada, drivers defeituosos ou desatualizados são a causa dos erros 

do programa. 

Se você estiver com problemas com o som ou gráficos, certifique-se de ter instalado os drivers mais 

recentes.  

Consulte o site do fabricante do hardware (placa de vídeo e som) para verificar se você possui os drivers 

mais recentes. 

 

APOIO  

 

É impossível para qualquer empresa testar todas as configurações de PC possíveis. Ocasionalmente, 

pode haver um problema com o jogo no computador. 

 

Ao entrar em contato com o apoio, tenha em mãos as seguintes informações e os requisitos mínimos 

de sistema do jogo: 

 

- Especifique a mensagem de erro e uma descrição do problema; 

- O tipo de CPU e velocidade do processador; 

- Quanta à RAM que o seu sistema tem; 

- Marca e modelo de sua placa gráfica; 

- Sistema operacional usado; 
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