TUTORIAL 01: COMO SALVAR E BRINCAR COM OS KITS
DE JOGOS
1. O QUE SÃO OS KITS DE JOGOS?
Os kits de jogos são coletâneas de jogos em flash pesquisados na internet.
Eles são agrupados por afinidade pedagógica. Eles surgiram da necessidade que
eu tive, pois nas escolas em que eu trabalhei, não havia internet. Eu salvava os
jogos em flash em cd em casa e levava para a escola. Mas era bastante
complicado achar os jogos nas pastas e trocar de jogo, coisa que as crianças
adoram fazer. Foi então que tive a idéia de fazer uma interface que
disponibilizasse os jogos para as crianças e que desse mais autonomia a elas na
escolha dos jogos, além de noções de navegação.
Em 2009 nossa escola ganhou internet, mas ainda continuamos utilizando
esses kits, pois os jogos que são disponibilizados são pesquisados e agrupados
pelas professoras da sala de mídia, de acordo com os conteúdos que desejamos
trabalhar. E as crianças não perdem tempo esperando as páginas baixarem.
Claro que elas utilizam também a internet, mas essa já é uma outra historia...

2. COMO FAZER O DOWNLOAD DOS KITS DE JOGOS
No Blog clique em “clique aqui”. Automaticamente irá abrir uma outra
janela no site www.4shared.com. Neste site você irá baixar o arquivo do kit
zipado. Descompacte o arquivo, salvando em seu computador no diretório de
sua preferência.
Cada Kit de Jogos possui uma pasta com os arquivos dos jogos e arquivos
em .html. Para visualizar os jogos, é bom lembrar, você deve ter o Plug in do
Flash, Java e Shockwave do Flash instalados no seu computador. Se você não
tiver, pesquise no site www.superdownloads.com.br esses programas.
Para acessar a interface do Kit, abra a pasta e clique no arquivo “índex”.
Este arquivo é a primeira página a ser visualizada. Veja o desenho:

www.alfabeclicando.blog.uol.com.br

Botões de navegação dos jogos

Botão que leva à
página inicial

Tela de abertura

Essa é a área em que aparecerá o jogo. Cada Kit
tem 6 jogos, agrupados por afinidades, seguindo
critérios como “formação de palavras”, “produção
de texto”, “numerais”, etc.
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Importante: Os Kits são melhor visualizados se você configurar seu vídeo para 1024 X 768
pixels. Basta clicar com o botão direito do mouse em uma área vazia do seu desktop e escolher
a opção “configurar vídeo” ou “propriedades do vídeo”. No Windows Vista a caixa de diálogo
que aparecera é esta:

Espero que vocês gostem dos Kits e que muitos alunos, principalmente de escolas
públicas como os meus, possam ter acesso a eles.
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