
Programa de Formação Online:
“Happy on a mission”

Jogo de prevenção e consciencialização
de abusos e maus-tratos na infância



3. A iniciativa Co-Happiness
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‘‘O abuso ou maus tratos na infância constituem todas as formas de maus tratos

físicos e/ou emocionais, abuso sexual, negligência ou exploração comercial (ou

outra), e que resultam em danos atuais ou potenciais para a saúde, sobrevivência,

desenvolvimento ou dignidade da criança, num contexto de relação de

responsabilidade, confiança ou poder” (OMS)

“Lesões físicas ou mentais, abuso ou exploração sexual, negligência ou maus

tratos a uma criança com idade inferior a 18 anos de idade, por uma pessoa

responsável pelo seu bem-estar, em circunstâncias que indicam que a saúde ou o

bem estar da criança estão a ser prejudicados ou ameaçados.” (Child Welfare Act)

Definição de abuso e maus tratos na infância

Enquadramento



Enquadramento

NA EUROPA, os maus tratos a crianças: 
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- Provocam, por ano, a morte prematura de cerca de 852 menores de 15 anos

- Promovem situações de desigualdade no acesso aos cuidados de saúde
- Perpetuam as desigualdades e a injustiça social



Enquadramento

NA EUROPA, os maus tratos a crianças são um tema prioritário em muitos países.
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PORÉM, os maus tratos a crianças continuam A AUMENTAR

Necessidade de ATUAR ao nível da PREVENÇÃO

Intervenções HOLÍSTICAS



Enquadramento

Início

1 de Setembro de 2018

Fim

31 de Agosto de 2021

DURAÇÃO: 36 MESES

Programa Erasmus+ 
Comissão Europeia 6



O Projeto Co-Happiness

O projeto Co-Happiness: Happy and safe in the Community visa consciencializar,

prevenir e sinalizar o abuso e maus-tratos na infância e abrange:

A COMUNIDADE NO GERAL

Através de atividades de sensibilização

CRIANÇAS ENTRE OS 6 E OS 9 ANOS DE IDADE

Para ensinar-lhes como reconhecer
situações de maus-tratos na infância e
como falar sobre o assunto, se estas
ocorrerem
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Objetivos específicos

Promover uma prevenção multidisciplinar para os maus tratos na infância

Capacitar a comunidade para reconhecer e sinalizar situações de abuso e maus tratos

Consciencializar sobre sinais, consequências e intervenções eficazes

Realizar uma pesquisa com abordagens sobre o capital social e a eficácia coletiva
para proteção das crianças.

Pilotar uma Formação para atores chave da comunidade.

Desenvolver um jogo para prevenção e consciencialização de situações de abuso e
maus tratos infantis, e realizar o respetivo piloto com crianças.
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Parceiros

• St. Dona Daria

• Inthecity Project Development

• Cooperatieve Vereniging Pressure Line U.A.

• Aproximar – Cooperativa de Solidariedade Social, CRL 

• Amadora Inova – Amadora Inovation, E.M. Unipessoal Lda

• Diakonia – ammattikorkeakoulu

• San Giuseppe Onlus

• Asociatia Start Pentru Performanta

• KMOP – Kentro Merimnas Oikogeneias Kai Paidiou

Holanda

Portugal

Finlândia

Itália

Roménia

Grécia

* A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) da Amadora (Portugal) colabora nesta projeto 
enquanto Parceiro Associado 9



Outputs

IO1

IO2

IO3

IO4

IO5

Relatório Europeu sobre 
práticas de capital social e 
eficácia coletiva existentes 

nas comunidades dos países 
parceiros a fim de prevenir 

abuso e maus-tratos na 
infância

Guia de Recursos 
para aplicar o 
Programa e o 

jogo

Programa para prevenir 
abuso e maus-tratos na 
infância com o objetivo 
de formar educadores, 
profissionais, mentores 
comunitários, e outros 

intervenientes

Formação para prevenção 
e consciencialização 

comunitária sobre abuso 
e maus-tratos na infância

Jogo Co-Happiness para 
crianças dos 6 aos 9 anos de 

idade

10http://www.co-happiness.eu/Site:   

http://www.co-happiness.eu/


04. Programa de Formação “Happy on a Mission”
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Link: 
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Happy on a mission
Programa de formação

Objetivos
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• Disseminar o projeto Co-Happiness

• Fornecer uma visão sobre as teorias e abordagens que influenciaram

este projeto

• Apresentar o jogo Happy on a Mission enquanto ferramenta para uma

deteção precoce de situações de abuso e maus tratos

• Preparar os educadores/profissionais/cuidadores para a utilização do

jogo

• Apresentar a estrutura do jogo: instruções e progressos

• Apresentar recomendações a ter em consideração na aplicação do

jogoPúblico Alvo

Educadores | Professores | Profissionais de entidades com competência em matéria de infância e juventude | Formadores | Mentores

Formato
• E-learning



I. Abusos e maus-tratos a Crianças
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‘‘O abuso ou maus tratos na infância constituem todas as formas de maus tratos
físicos e/ou emocionais, abuso sexual, negligência ou exploração comercial (ou
outra), e que resultam em danos atuais ou potenciais para a saúde,
sobrevivência, desenvolvimento ou dignidade da criança, num contexto de relação
de responsabilidade, confiança ou poder”

Para recordar: 

Definição Maus tratos (OMS)  

ABUSOS E MAUS-TRATOS A CRIANÇAS
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Factos importantes

- Por dia, morrem 5 crianças vítimas de situações de abuso
- Uma em 5 mulheres e um em 13 homens, dizem ter sido vítimas de abuso
sexual na infância
- Os maus tratos na infância trazem consequências a longo prazo para a saúde
física e mental
- A prevenção dos maus tratos na infância deve implicar uma abordagem
multidisciplinar
- Os programas de prevenção com impacto positivo incluem o apoio aos pais e
a promoção de competências parentais
- O acompanhamento contínuo das crianças e famílias pode diminuir o risco de
ocorrência de situações de maus tratos e minimizar as suas consequências

ABUSOS E MAUS-TRATOS A CRIANÇAS



Principais tipos de maus tratos:

- Negligência

- Maus tratos físicos

- Maus tratos emocionais/psicológicos

- Abuso sexual
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ABUSOS E MAUS-TRATOS A CRIANÇAS
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Para recordar: 



II. O jogo enquanto ferramenta…

191



3. Aula 2 - Apresentação da relevância do jogo na abordagem dos alunos

• Jogar é uma atividade séria para a criança

• Pode expressar a sua personalidade

• Fator de motivação

• Está à vontade para fazer as suas escolhas

• É um agente ativo nas suas escolhas

• Responsável pelas suas escolhas

• Sempre que a criança não compreenda algo: o adulto intervém para a ajudar a reforçar e a

desenvolver as suas competências

A Criança brinca dentro de um cenário proposto

O JOGO COMO FERRAMENTA PARA UMA INTERVENÇÃO PRECOCE EM SITUAÇÕES DE ABUSO E MAUS TRATOS

NA INFÂNCIA:
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• Apresentar conteúdos importantes às crianças de forma mais
cativante

• Envolver as crianças com brincadeiras e jogos na procura de
soluções para situação problema

• Fomentar a procura auntónoma de respostas para a resolução de
problemas

O Jogo permite:

O JOGO COMO FERRAMENTA PARA UMA INTERVENÇÃO PRECOCE EM SITUAÇÕES DE ABUSO E MAUS TRATOS

NA INFÂNCIA:
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Criar ambientes de aprendizagem favoráveis: espaços de

resolução de problemas com base em percursos de aprendizagem contínuos para o conhecimento

através do lazer e do prazer;

Fortalecer relações entre pares e com professors: a

construção de uma boa relação é considerada um fator crítico na proteção de crianças;

O Jogo permite:

É importante que os programas de prevenção de situações de maus tratos na infância envolvam ativamente a criança, os pais, 

professores, profissionais, organizações chave e a comunidade.

O JOGO COMO FERRAMENTA PARA UMA INTERVENÇÃO PRECOCE EM SITUAÇÕES DE ABUSO E MAUS TRATOS

NA INFÂNCIA:

22



O Jogo como:

• Ferramenta através da qual a criança expressa a sua identidade e desenvolve

conhecimentos e competências: consciencialização, reflexão, pensamento crítico,

resolução de problemas e emoções;

• Método para estabelecer uma “brincadeira gratuita e de socialização” com

educadores/profissionais, com o objetivo de desenvolver competências: cognitivas,

criativas, relacionais e o emocionais;

• Recurso para colocar o aluno no centro da prática educacional de “jogar”.

O JOGO COMO FERRAMENTA PARA UMA INTERVENÇÃO PRECOCE EM SITUAÇÕES DE ABUSO E MAUS TRATOS

NA INFÂNCIA:
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No Jogo,

o Aluno é um ator ativo e responsável,

apoiado pela ação educativa do profissional que intervém quando o aluno não compreende alguma

de forma a reforçá-lo e a desenvolver as suas competências.

O JOGO COMO FERRAMENTA PARA UMA INTERVENÇÃO PRECOCE EM SITUAÇÕES DE ABUSO E MAUS TRATOS

NA INFÂNCIA:
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04. O Jogo “Happy on a Mission”

251



Link: 

26



Foi desenvolvido para ser utilizado por crianças, com a supervisão de um adulto, para

reforçar a consciencialização da criança relativamente a situações que possam ter impacto

na sua segurança pessoal, e ainda capacitá-la de forma a agir de forma adequada perante

um conjunto de situações.

Fácil utilização

Visualmente atrativo

de forma a envolver as crianças e dar-lhes experiências emocionais num ambiente de

baixo risco, através de uma narrativa apresentada no jogo e da interação entre

jogo/realidade/personagens e atração pelo ambiente audio-visual.

Tem por base o conhecimento e maturidade da criança para que o seu conteúdo seja compreendido e

retido.

O Jogo Happy on a Mission
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Enquanto a criança joga, O profissional (professor, educador) tem a

possibilidade de identificar sinais na criança que possam revelar uma possível

situação de abuso ou maus tratos.

É um jogo de Aventura individual, que apresenta um conjunto de situações em que o o

jogador é a personagem principal e enfrenta diversos desafios para tentar completar o

jogo.

O Jogo Happy on a Mission
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• Promove uma participação ativa

• Fornece formação específica

• Adota um material padronizado

• Fornece formação a professores

As características do jogo fazem do mesmo um programa de prevenção

eficaz:

29

O Jogo Happy on a Mission



Apresentação do Jogo e Principais características
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O Jogo Happy on a Mission

• Título do jogo: Happy on a Mission

• Personagem Principal: Happy, uma criança

• Jogo de aventura a ser jogado de forma individual, com pequenas

situações integradas, onde o jogador é a personagem principal e

passa por uma variedade de tarefas para tentar completar o jogo.



O jogo baseia-se num dia de Happy, que tem de enfrentar diferentes tarefas diárias, sem

ficar triste.

• Segunda personagem do jogo: Joe Guide (um Conselheiro).

Quando o/a Happy é a figura central da situação, recebe dicas/conselhos do Joe Guide;

Quando os amigos do/a Happy são as figuras centrais da situação, o/a Happy dá os

conselhos.)

O Joe Guide dá, ainda, dicas e instruções sobre o que fazer/como jogar; 

• Indicador vital: Medidor da felicidade. As maçãs repõem a felicidade.

Se o jogador não restabelecer a felicidade, perde o jogo.

Apresentação do Jogo e Principais características

O Jogo Happy on a Mission



O jogo avança, em cada um dos cenários, dando origem a um conjunto de situações. Neste sentido:

• Happy recebe missões ao longo do jogo.

• O jogador explora o mapa da cidade com Happy, para chegar aos pontos onde estão situadas as missões.

• As missões incluem a visualização de um vídeo e, de seguida, o jogador tem de tomar decisões ou responder a

perguntas.

• Há sempre uma resposta correta ou errada.

Se o jogador escolher a opção errada: nível de felicidade diminui, aparece uma caixa de texto com uma

explicação, e o jogador tem de recomeçar a partir do último “checkpoint”.

• Quando o jogador escolhe a opção correta, recebe um prémio (uma estrela), que faz parte da progressão no

jogo;

Apresentação do Jogo e Principais características

O Jogo Happy on a Mission



Aceder à Plataforma
aproximar.talentlms.com

Aceda ao domínio 
aproximar.talentlms.com, e insira o 
seu nome, e de utilizador (ou 
endereço de email) no primeiro 
campo, e a sua palavra-passe no 
segundo.
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II. Tabus da Sociedade que dificultam a prevenção 
do abuso e maus-tratos na infância

(dinâmica Enquete no zoom)
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PAIS E FILHOS SÃO IGUAIS, EM DIREITOS E EM DEVERES.
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O PAI NÃO É UM IGUAL, É UM ADULTO QUE PROTEGE E DEFINE AS REGRAS.
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O QUE SE PASSA EM CASA, FICA EM CASA.
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A CASA É O NOSSO LUGAR SEGURO.

NO ENTANTO, CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS: TODOS/AS DEVEM SER CAPAZES DE

RECONHECER SINAIS, COMPORTAMENTOS VIOLENTOS, DESAJUSTADOS, ABUSIVOS,

MESMO EM CONTEXTO FAMILIAR. TODOS/AS DEVEM ESTAR EMPODERADOS/AS PARA OS

VERBALIZAR E COMUNICAR A FIGURAS EXTERNAS EM CASO DE NECESSIDADE.
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A ÚNICA FORMA DE PÔR FIM À VIOLÊNCIA É PUNINDO OS AGRESSORES.
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O AGRESSOR É PRODUTO DE UM MEIO, DE UM CONTEXTO, DE UMA FAMÍLIA, DE UMA

COMUNIDADE.

O AGRESSOR CARECE DE UMA INTERVENÇÃO COMPREENSIVA, EMPÁTICA,

TRANSFORMADORA QUE SEJA CAPAZ DE QUEBRAR O CICLO DE VIOLÊNCIA.

SÓ UMA ABORDAGEM HOLÍSTICA CONTRIBUI PARA O FIM DA VIOLÊNCIA.



41

AS CRIANÇAS TÊM TEMPO PARA OUVIR FALAR DE SEXUALIDADE QUANDO FOREM

MAIORES.
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É NECESSÁRIO FALAR COM AS CRIANÇAS SOBRE A SEXUALIDADE DESDE MUITO CEDO.

FACE À SENSIBILIDADE DO TEMA, A INFORMAÇÃO SOBRE SEXUALIDADE DEVE SER

ABORDADA COM NATURALIDADE, COM CONVERSAS ADEQUADAS À MATURIDADE E À

IDADE DAS CRIANÇAS.

O FACTO DE AINDA EXSITIREM TABUS À VOLTA DESTA QUESTÃO FAZ COM QUE AS

CRIANÇAS VÍTIMAS DE ABUSO SEXUAL TENHAM VERGONHA OU MEDO DE DENUNCIAR.



IV. Recomendações para a aplicação do Jogo Happy 
on a Mission 
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(dinâmica no Jamboard)
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Jogo com objetivos específicos

Exige supervisão de um adulto

É uma abordagem diferente das tradicionais para 
promover o desenvolvimento de competências 

Exige um enquadramento legal e ético

Recomendações para a aplicação do Jogo Happy on a Mission 
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Recomendações para a aplicação do Jogo Happy on a Mission

Apresentação do jogo 

- Comunicação simples, visual, neutra  e atrativa do jogo
- Regras escritas simples, breves e claras
- Linguagem adequada ao nível de desenvolvimento da criança

Processo de comunicação 

- Atenção à linguagem não-verbal, emoções, postura
- Atenção a inconsistências, falhas de informação e contradições no discurso da criança
- Estabelecimento de uma relação de confiança que suscite o discurso espontâneo da criança
- Estabelecimento de uma relação empática que transmita segurança e compreensão à criança
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Recomendações para a aplicação do Jogo Happy on a Mission

Variáveis a ter em conta:

- do profissional

- do ambiente

- da criança
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Recomendações para a aplicação do Jogo Happy on a Mission

● Os profissionais devem estar aptos a agir em situações problemáticas que possam aparecer ao longo

do jogo.

● Poderão surgir dúvidas durante e após o jogo que levantem a possibilidade de se estar a lidar com

uma situação de abuso ou maus tratos.

● Os profissionais não devem considerar apenas as respostas dadas pela criança durante o jogo, mas

também outros sinais que possam emergir do seu contacto diário com a criança.

● É fundamental que o jogo seja aplicado por profissionais que conheçam o jogo de forma detalhada, a

sua estrutura e objetivos.



Obrigado pela vossa atenção
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Aproximar
Sede e Contatos

Rua do Paraíso, Loja 2 | 2610-136 
Alfragide - Lisboa, Portugal

Segunda à Sexta - 9h às 13h | 14h às 18h

www.aproximar.pt
www.aproximarcapacita.pt

/aproximar

+351  211  336  681
+351  966  106  006 (Tiago Leitão) 

contacto@aproximar.pt 
tiago.leitao@aproximar.pt
rita.alves@aproximar.pt
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