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A Associação Portuguesa de Portadores de Trissomia 21 (APPT21) e a Escola Superior de 
Gestão de Santarém (ESGS), desenvolveram, com o apoio do Secretariado Nacional para a 
Reabilitação e Integração das Pessoas com Deficiência, um software educativo que alia a 
educação e o entretenimento, aumenta a motivação para a aprendizagem e é adequado a 
actividades de grupo em que participem crianças com patologia do desenvolvimento e crianças 
com dificuldades de aprendizagem, nomeadamente crianças com perturbação das competências 
comunicativas. 
 
“Os Jogos da Mimocas” foram concebidos para serem usados no acompanhamento de crianças 
com necessidades educativas especiais, portadoras de Trissomia 21 e visa especificamente: 
 

a) Promover o desenvolvimento da linguagem compreensiva e expressiva, a memorização 
do estímulo auditivo, a discriminação auditiva e visual e o processamento auditivo da 
informação; 

b) Promover a inteligibilidade, utilizando a palavra escrita como suporte visual da palavra 
oral; 

c) Aumentar o léxico e promover o desenvolvimento da gramática, recorrendo a actividades 
baseadas no processamento e na memória visual; 

d) Adequar o Programa “Ensinar a ler para ensinar a falar” – Programa adaptado do original 
inglês, utilizado pelo Sarah Duffen Centre, em Portsmouth, e promovido pela APPT21 a 
nível nacional – a um ambiente multimédia interactivo. 

 
O software em questão permite ainda promover, como efeito secundário, a motivação para 
tarefas de mesa que são consideradas exigentes e monótonas.  
De uma maneira geral, “Os Jogos da Mimocas” pode ser utilizado em actividades pedagógicas 
que pretendem: desenvolver a compreensão semântica, através do aumento do vocabulário 
compreensivo e expressivo e da realização de classificações; desenvolver a leitura, através da 
discriminação e memorização visual; desenvolver a consciência corporal, através da orientação 
espacial e identificação sexual; desenvolver a discriminação auditiva, através da discriminação 
de sons familiares e diferenciados; desenvolver a memória visual, através da identificação e 
memorização visual de itens que podem eventualmente ser palavras; desenvolver o raciocínio 
sequencial, através da organização de ideias e compreensão de acontecimentos segundo a 
evolução no tempo; aumentar o léxico e promover o desenvolvimento da gramática através da 
utilização de verbos, elementos de ligação e pronomes pessoais na frase. 
 
Juntamente com os Jogos da Mimocas, a APPT21 e a ESGS, desenvolveu uma ferramenta que 
personaliza o jogo 2, destinado ao ensino da leitura. Esta ferramenta possibilita seleccionar as 
palavras, num universo fechado, que se pretendem utilizar e jogar com a criança, de acordo com 
os objectivos que se pretendem atingir. 
As escolhas das palavras são sempre efectuadas de acordo com uma listagem estabelecida, 
tendo em conta vários contextos e vários ambientes, sendo impossível adicionar novas palavras. 
 
O objectivo desta informação, serve para demonstrar a facilidade em trabalhar com esta 
ferramenta, e com ela maximizar as potencialidades do jogo 2. 
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A instalação dos Jogos da Mimocas e da aplicação As palavras é feita automaticamente, quando 
é inserido o CD. 

O instalador automático, coloca no seu ambiente de trabalho dois ícones:   este ícone 

refere-se aos Jogos da Mimocas e este  refere-se à aplicação As Palavras. 
Também poderá encontrar estes dois ícones no Menu Iniciar. 
Tem ainda mais duas hipóteses de iniciar os Jogos da Mimocas. A primeira pode ser através do 
acesso directo ao CD. Com uma limitação apenas, não poderá utilizar a Aplicação das Palavras, 
pela razão que é necessário gravar algumas informações para que a aplicação funcione, e não 
poderá fazê-lo se estiver a utilizar o CD directamente. Por isso pode iniciar o Jogo ou a aplicação 
acedendo à pasta ou directoria onde foram instalados os Jogos no disco rígido do computador, 
nomeadamente, e por defeito é instalado em \Programas\Os Jogos da Mimocas\. 
 
A ferramenta de apoio ao jogo 2, encontra-se instalada na mesma pasta dos Jogos da Mimocas 
na pasta \Prefs. 

Se por alguma razão, não encontra o ícone  no seu ambiente de trabalho ou na directoria 
prefs acima referida, o que poderá fazer é copiar do seu CD para o disco mantendo a mesma 
estrutura, ou seja, a pasta prefs tem que estar dentro da directoria Os Jogos da Mimocas. Se isto 
não acontecer a aplicação não funciona. 
�
���,QLFLDU�D�$SOLFDomR�

Seleccione o ícone   para iniciar a aplicação As Palavras. 
 

 
 
Nesta janela existem separadores nomeados desde o nível 1 ao nível 7. Existe também uma 
coluna de itens, agrupados por diversas categorias: Alimentos, Animais, Corpo, Transporte, 
Verbos, Vestuário e Outros itens. 
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Existem para cada nível, além dos itens já referidos, uma coluna de palavras certas e uma 
coluna com palavras que iremos considerar como erradas. 
Até ao nível 5, existem uma coluna de palavras certas e uma coluna de palavras erradas. No 
nível 6, passam a existir uma coluna de palavras certas e duas colunas de palavras erradas. E 
no nível 7 apenas existe uma coluna de palavras certas. 
 
 
���6HOHFFLRQDU�DV�SDODYUDV�
 
A selecção das palavras realiza-se, em primeiro lugar, em seleccionar o item que deseja utilizar. 
Imagine que vai utilizar este jogo, na consolidação de palavras já adquiridas pela criança e que 
as palavras em que queira ter sucesso são a bola e o leite. Nesta situação só temos que 
escolher a palavra a bola e a palavra o leite e colocar na coluna das palavras certas. 
 
A palavra a bola encontra-se no item Outros. Seleccione o item Outros e procure a palavra a 
bola. Depois de a palavra a bola estar seleccionada, arraste para a coluna das palavras certas, 
Para ter a certeza de que a palavra irá ser copiada para a coluna das palavras certas, o botão do 
rato, além da seta, mostra uma folha em branco. Deverá colocar junto da caixa de texto, que se 
encontra ao lado do número. No exemplo, vamos começar por preencher o nível 1 e por colocar 
a palavra a bola junto ao número 1 na coluna das palavras certas.  
 

 
 
Vamos continuar a utilizar a palavra a bola para a coluna das palavras certas para os números 3, 
4, 7 e 8. Depois de seleccionarmos a palavra bola e de colocar nas posições acima referidas, 
vamos terminar o preenchimento da coluna das palavras certas com a palavra leite, 
concretamente para as posições 2, 5 e 6. Para seleccionar esta palavra, iremos procurar no item 
Alimentos e escolher a palavra o leite 
 
No final, deveremos ter uma janela idêntica a esta: 
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Neste momento, temos a coluna das palavras certas preenchida. Resta-nos preencher a coluna 
das palavras erradas. Vamos alternar como palavras erradas, do item do vestuário as calças e 
do item dos animais o cão e do item dos transportes o carro. O procedimento é exactamente o 
mesmo que se realizou para a escolha das palavras certas. Resumindo, selecciona-se a palavra 
e arrasta-se para a caixa de texto. Todas as caixas de texto deverão ter uma palavra 
seleccionada. 
 
Vamos então ver o nosso resultado. 
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Concluímos o preenchimento das palavras certas e erradas para o nível 1. Resta-nos preencher 
para os restantes níveis. 
 
Uma das funcionalidades desta aplicação é possibilitar a cópia das palavras seleccionadas no 
primeiro nível. Podemos copiar só as palavras certas, ou apenas as palavras erradas, ou então, 
nada melhor que copiar em simultâneo as palavras certas e erradas para níveis que desejamos. 
 
Na secção Copiar para, encontramos os níveis para quais podemos copiar as palavras que 
colocámos no nível 1. Note que não pode copiar para o nível 1, pois foi neste nível que iniciámos 
o preenchimento das palavras certas e das palavras erradas, como também não pode copiar 
para o nível 7. Posteriormente já explicaremos a razão. 
 
Ora para copiar as palavras, primeiro temos que definir os níveis que queremos. Neste exemplo, 
vamos apenas copiar as palavras certas para os níveis 2, 4 e 6. 
Vamos com o rato activar a caixa junto a cada nível, não esquecendo de activar o botão das 
palavras certas. 
 
Vamos verificar como ficará a nossa janela: 
 

 
 
Após a selecção dos níveis e das palavras certas, neste exemplo, vamos copiar, clicando no 
botão que se encontra do lado direito. 
 
Repare que já nos encontramos no nível 4 e apenas temos as palavras certas preenchidas. 
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Bem, mas como iremos utilizar as palavras certas e as palavras erradas para todos os níveis, 
vamos voltar ao nível 1 e proceder à cópia de todas as palavras para todos os níveis.  
Primeiro, seleccione o nível 1. Depois active as caixas para todos os níveis, excepto o nível 1 e 
7, como já referimos anteriormente. Indique que deseja copiar todas as palavras e execute a 
operação, clicando no botão Copiar. 
 
Agora se navegar por todos os níveis, encontrará as colunas das palavras certas e das palavras 
erradas devidamente preenchidas e de acordo com o modelo que indicámos no nível 1. 
 

 
 
Aqui podemos ver as palavras do nível 5 que são idênticas ao nível 1. 
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Mas decerto que reparou que no nível 6 e no nível 7, as colunas das palavras não estão 
preenchidas correctamente. 
No nível 6 falta preencher uma segunda coluna de palavras erradas, e no nível 7, como apenas 
existe uma coluna de certas, terá de configurar individualmente estes dois níveis. 
 
O processo de preenchimento é semelhante ao indicado para o preenchimento do nível 1. 
Selecciona-se as palavras existentes nos itens e depois arrasta-se para dentro da caixa. Vamos 
utilizar as palavras as mãos e a boneca alternadamente para terminarmos de preencher a 
segunda coluna de palavras erradas. 
 

 
 
Para preenchermos a coluna das palavras certas no nível 7, basta que se posicione num outro 
nível e posteriormente accione a caixa do nível 7 e copie apenas as palavras certas. 
 
E assim, terminámos de preencher todas as palavras para pudermos jogar o jogo 2 de uma 
forma personalizada e de acordo com o curriculum da criança. 
 
 
���*UDYDU�R�ILFKHLUR�
�
Agora vai ser necessário gravar as palavras que seleccionámos, para que possamos 
posteriormente jogar nos Jogos da Mimocas, no jogo referente ao ensino da leitura. 
 
Resumindo, temos todas as colunas de palavras certas e de palavras erradas, devidamente 
preenchidas. Vamos então ao menu ficheiro, e seleccionamos Gravar. 
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Ao seleccionar gravar, surge uma janela onde deverá indicar a pasta onde irá colocar o ficheiro 
com as configurações do jogo 2. Obrigatoriamente, todos os ficheiros de texto criados nesta 
aplicação, e para que sejam lidos pelo software, deverão ficar gravados, na pasta prefs, dentro 
da pasta Os Jogos da Mimocas, normalmente residente em Programas no seu disco rígido. Esta 
estrutura é a padrão quando se executa a instalação por defeito dos Jogos da Mimocas. 
 

 
 
Neste exemplo, iremos criar um ficheiro com o nome de teresa_condeço que ficará gravado em 
D:\programas\Os Jogos da Mimocas\Prefs. 
 
E desta forma, já poderá utilizar o jogo 2 dos Jogos da Mimocas, de forma personalizada. 
 
 
���6HOHFomR�GR�)LFKHLUR�SHUVRQDOL]DGR�QRV�-RJRV�GD�0LPRFDV�
�
Ao iniciar os Jogos da Mimocas, aceda ao jogo 2 e utilize a tecla de atalho 0 para aceder ao 
menu de jogos. 
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Seleccione o jogo 2 e indique o nível em que pretende iniciar o jogo. Por exemplo vamos indicar 
que pretendemos iniciar o jogo 2 a partir do nível 1. Ao indicar o nível ao qual pretende iniciar o 
jogo, foi activado a sequência de jogo. 
Por defeito a sequência de jogo é aleatória. Quer isto dizer que é o computador que selecciona 
as palavras certas e as palavras erradas, sem que o utilizador tenha forma de controlar.  
 
É aqui que podemos indicar o ficheiro que acabámos de personalizar. Ao alterar a forma de 
sequência de aleatório para pré-definida, surge uma caixa de texto e activa-se um botão que 
indica Escolher. 
 
Pois bem, vamos então buscar o ficheiro teresa_condeço.  
 

 
 
 
Após a selecção do ficheiro, apenas tem que iniciar o jogo e repare nas palavras que aparecem 
para jogar. São de certeza bem familiares. 
 
Esperamos que tenhamos contribuído para uma maior produtividade e rentabilidade no trabalho 
que continuadamente, têm vindo a realizar com estas crianças, dando-lhes uma vida melhor, 
cheia de oportunidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fernando Ferreira 

 ®   
2004 


