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RESUMO 

 

No atual projeto é apresentado soluções para a forma de aprendizado de 

crianças com Síndrome de Down que possuem entre 7 e 12 anos. Foram 

levantados métodos de aprendizagem que auxiliam o desenvolvimento dessas 

crianças, com o propósito de estimular suas capacidades intelectuais, para que 

obtenham um desenvolvimento cognitivo regular, de forma que elas se divirtam 

através dos jogos propostos pelo aplicativo. Estas crianças desenvolvem suas 

capacidades cognitivas tardiamente e, para que consigam aprender em uma 

mesma linha de tempo que outras crianças, devem ser constantemente 

estimuladas com atividades atrativas, cores chamativas, sons e imagens. A 

partir disto, foi criado o ASC, um aplicativo de jogos interativos cujo foco são 

crianças portadoras de Síndrome de Down. O aplicativo foi desenvolvido com o 

objetivo de acelerar o desenvolvimento dessas crianças, de forma interativa, 

além de trabalhar a memória audiovisual por meio de associação, atenção, 

comunicação escrita, bem como auxiliar na educação. 

 

Palavras-chave: Síndrome de Down, crianças especiais, atraso cognitivo, 

educação inclusiva, aplicativos educacionais, desenvolvimento, alfabetização, 

associação, memória audiovisual. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The actual project presents solutions for a learning way of children with Down 

Syndrome has between 7 and 12 years old. Learning methods have been 

developed to help the development of these children, with the purpose of 

stimulating their intellectual abilities, so that they have a regular cognitive 

development, so that they have fun through the games proposed by the 

application. These children develop their cognitive abilities too late and, to they 

can learn at the same time that other children, they have to be stimulated with 

attractive, colorful activities, that have a lot of images and sounds. From this 

ASC was created, an application of interactive games that the focus are 

children with Down Syndrome. The application was developed with the purpose 

of accelerate the development these children, with an interactive form, beyond 

works audio-visual memory through association, attention, writing 

communication as help on education.  

 

Key Words: Down Syndrome, special children, cognitive delay, inclusive 

education, educational applications, development, literacy, association, audio-

visual memory. 
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1. INTRODUÇÃO  
 

O projeto aqui presente é o ASC, um software que visa ensinar crianças com 

Síndrome de Down e estimular a suas capacidades intelectuais, motoras, e 

memória audiovisual. 

O tema do projeto é a educação de crianças com Síndrome de Down e as 

formas de trabalhar o aprendizado e as habilidades importantes que estas 

crianças devem desempenhar, pois elas apresentam um atraso em relação a 

outras crianças que se desenvolvem regularmente. 

Sendo assim, o jogo visa utilizar a tecnologia a favor do aprendizado e 

estimular as capacidades intelectuais de crianças com SD para que elas 

consigam se assemelhar cognitivamente com uma criança sem atraso 

intelectual.  

O enfoque deste trabalho é auxiliar as crianças que possuem a síndrome, de 

maneira que, além do acompanhamento dessas crianças com psicopedagogos 

(as) e psicólogos (as), nosso aplicativo estimule e desenvolva o cérebro delas, 

através dos jogos desenvolvidos com a orientação de profissionais da área.  

O motivo para o desenvolvimento do jogo como projeto é ajudar os 

psicopedagogos que têm dificuldades em trabalhar manualmente com essas 

crianças, mas principalmente a dificuldade que elas apresentam para 

desenvolver tarefas simples se não forem bem estimuladas. 

Foram realizadas pesquisas com fontes primárias e secundárias. E para que o 

projeto trouxesse bons resultados, foram feitas pesquisas e acompanhamentos 

com profissionais especializados. 

É importante destacar que o jogo não é um substituto no que corresponde ao 

trabalho de psicopedagogos. O ASC é um material de apoio ao aprendizado de 

crianças com Síndrome de Down, orientado por psicopedagogos e conformes. 

A Síndrome de Down é uma condição genética que compromete algumas 

habilidades intelectuais, por isso estimular desde cedo é a melhor forma de 

desenvolver o potencial da criança com a síndrome. Pessoas com a SD 



16 

 

possuem necessidades específicas e precisam de auxílio de profissionais para 

o aprendizado, entre outras coisas. 

 

1.1 Problema 
 

De acordo com as fases de desenvolvimento do ser humano, apresentada pelo 

psicólogo Jean Piaget, as crianças devem estar aptas para executar tarefas de 

acordo com sua idade. 

Crianças de 7 a 12 anos precisam apresentar um pensamento lógico a partir de 

acontecimentos a sua volta e ser capazes de relacionar, analisar e classificar 

objetos, dando início às operações mentais. Nesta fase a criança passa a 

considerar diferentes pontos de vista, pensando de forma coerente. Contudo, 

atuam dessa forma apenas no que se refere a objetos concretos. 

Crianças com atrasos cognitivos, como no caso das que possuem a Síndrome 

de Down, desenvolvem as mesmas atividades, ou seja, passam por todos os 

estágios de desenvolvimento que crianças não-sindrômicas, entretanto, estas 

que apresentam algum tipo de atraso em relação ao desenvolvimento regular 

possuem lentidão para desempenhar cada fase destas etapas definidas por 

Piaget.  

Estas crianças possuem uma grande capacidade de assimilar, porém 

apresentam dificuldades em suas habilidades motora, audiovisual e em sua 

comunicação, dentre ela, a escrita.  

A dificuldade de aprender não vem apenas do fato de precisarem de mais 

atenção para serem ensinadas ou da necessidade de tarefas repetitivas. Não 

há materiais suficientes para trabalhar o aprendizado das crianças com SD e 

que torne mais prático o trabalho de psicopedagogos que coordenam o ensino 

delas. 
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1.2 Justificativa 
 

As crianças com Síndrome de Down devem ser estimuladas, e ter o seu 

auditivo, visual e sinestésico trabalhado para que desenvolvam melhor suas 

habilidades intelectuais. 

Essas crianças apresentam uma inteligência social, ou seja, a capacidade de 

assimilar e interagir muito grande. E necessitam de acompanhamentos e 

treinamentos contínuos para desenvolver cada vez mais suas capacidades 

intelectuais 

 

1.3 Objetivos 
 

1.3.1 Objetivo Geral 
 

Criar um aplicativo eficiente que facilite o trabalho de psicopedagogos no que 

se refere a crianças com Síndrome de Down, além de simplificar a forma de 

aprendizagem destas crianças. Este visa estimular, com tarefas contínuas e de 

forma lúdica, a capacidade motora, memória audiovisual e escrita destas 

crianças, com base em atividades e jogos interativos. Além de proporcionar a 

inclusão digital dessas crianças. 

 

1.3.2 Objetivo Específico 
 

Tendo em vista o principal objetivo do projeto, serão necessários alguns 

objetivos complementares para chegar ao fim desejado. 

Com o intuito de compreender a forma como crianças com Síndrome de Down 

aprendem, é analisado, a partir da presente pesquisa feita com profissionais, 

os tipos de jogos que devem ser utilizados e a forma como estes devem ser 

trabalhados para que a criança desenvolva o aprendizado e suas capacidades 

de forma recreativa. 
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Compreender o trabalho entre o psicopedagogo e a criança com SD e, propor 

para os dois uma forma lúdica e divertida para estimular a criança e 

desenvolver suas capacidades à medida que ela cresce e aprende. 

 

1.4 Delimitação do tema 
 

Elaboração de um aplicativo de jogos educativos para o desenvolvimento 

audiovisual, motor e de memória de crianças com Síndrome de Down. Com o 

objetivo de auxiliar da melhor forma no processo de aprendizagem destas 

crianças, tendo em vista atividades divertidas. 

 

1.5 Relevância do estudo  
 

As crianças com Síndrome de Down passam por todas as etapas de 

desenvolvimento que a criança não sindrômica, só que de uma forma mais 

lenta. Crianças de 7 a 11 anos se encontram na terceira fase de 

desenvolvimento de Piaget, no período das operações concretas, nessa fase a 

criança começa a apresentar pensamentos lógicos. As crianças com SD 

apresentam mais dificuldades para executar as tarefas que são esperadas 

nesta etapa definida por Piaget. Para que elas consigam desenvolver as 

mesmas tarefas nas mesmas fases que crianças não sindrômicas precisam ser 

estimuladas em seu meio.  

As crianças que possuem a Síndrome de Down aprendem de forma mais 

devagar e, necessitam de atividades repetitivas. Essas crianças são ativas e 

aprendem mais rápido com algo físico, elas gostam de fazer, tocar, ouvir e 

construir. Por isso, acaba sendo mais difícil para elas aprenderem sem nenhum 

acompanhamento especial, não há muitos materiais que facilitem o 

aprendizado e estimule essas crianças.  

De acordo com o site do médico oncologista, cientista e escritor brasileiro 

Drauzio Varella (2011).  
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“Crianças com síndrome de Down precisam ser 

estimuladas desde o nascimento, para que sejam capazes 

de vencer as limitações que essa alteração genética lhes 

impõe. Como têm necessidades específicas de saúde e 

aprendizagem, exigem assistência profissional 

multidisciplinar e atenção permanente dos pais. O objetivo 

deve ser sempre habilitá-las para o convívio e a 

participação social.”  

Essas crianças, mesmo com um desenvolvimento mais tardio, possuem as 

mesmas capacidades de pessoas não-sindrômicas. É necessário que desde 

pequenas tenham suas habilidades desenvolvidas para que futuramente 

apresentem as mesmas oportunidades que qualquer outra pessoa.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA  
 

Foi levada em consideração para a elaboração do projeto a tabela de fases de 

desenvolvimento definidas por Jean Piaget, psicólogo especializado na 

psicologia evolutiva, com grande importância nas áreas da educação e 

pedagogia. 

 

Tabela 1 – Fases de desenvolvimento definidas por Piaget 

 

Fonte: http://rosemeirejardim.blogspot.com.br/2015/05/psicologia-do-

desenvolvimento.html 

 

A partir das fases de desenvolvimento de Piaget, foi decidida a faixa etária do 

nosso público alvo e qual tipo de ferramenta iriamos desenvolver. A faixa etária 

de nosso público alvo é de 7 a 12 anos, o período "Operatório Concreto" onde 

a criança vive num mundo real, concreto e totalmente visível. Ela apenas 

raciocina se de fato aquilo que ela tiver que pensar estiver em seu campo de 

visão e alcance, logo, a criança se torna incapaz de pensar num mundo 

abstrato. 

Durante a pesquisa bibliográfica, foi visto que as crianças sindrômicas passam 

pelas quatro etapas de Piaget como qualquer outra criança, contudo executam 

as atividades definidas para cada idade mais tarde do que o normal. Devido ao 

atraso cognitivo, a faixa etária tende a estender-se mais em cada fase em 

relação ao resto da população.  
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3. A SÍNDROME DE DOWN 
 

Geralmente, o organismo do ser humano é constituído por 46 cromossomos 

em cada célula, sendo 23 deles vindos do pai e 23 da mãe que juntos formam 

uma célula com 46 cromossomos. Quando a célula se divide ela forma outra 

idêntica a primeira que se formou.  

Ainda não se sabe no ramo cientifico o porquê que ou do pai ou da mãe venha 

24 cromossomos ao invés de 23, que, ao somar com a outra célula apresenta 

um total de 47 cromossomos. Mas sabe-se que esse cromossomo adicional 

aparece no par 21 e por essa razão a síndrome também é chamada de 

trissomia 21. 

A síndrome de Down ocorre no momento da concepção do bebê. Nada mais é 

que uma alteração genética causada pela presença de três cromossomos 21, 

sendo assim, a criança que é diagnosticada com SD diferencia-se pelo 

cromossomo a mais em relação a outras pessoas, afetando o desenvolvimento 

tanto físico quanto cognitivo do indivíduo.  

 

3.1 Crianças com Síndrome de Down 
 

Embora todas as crianças com síndrome de Down apresentem a mesma 

alteração cromossômica, não é regra que todas elas possuam as mesmas 

características físicas, todavia, é certo que todas apresentam o atraso 

cognitivo. Tal atraso não pode ser revertido totalmente, entretanto, pode 

amenizar-se com estímulos contínuos da família e do meio em que elas vivem.  
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4. O APRENDIZADO ATRAVÉS DE JOGOS 
 

Atualmente, a tecnologia vem se tornando grande aliada do processo 

educacional. A tecnologia tem trazido para o processo educacional muitos 

benefícios, dentre eles: A ampliação de recursos pedagógicos e agilidade na 

atualização do conhecimento. 

Além das fontes convencionais para educação, os jogos também têm se 

tornados parceiros do educador, no que diz respeito ao desenvolvimento 

cognitivo, em especial de crianças, contribuindo no desempenho escolar. 

Os jogos desenvolvem a ampliação da capacidade visual, melhora no 

raciocínio lógico, memória e concentração. 

Além de desenvolver o raciocínio, melhoram a capacidade do indivíduo para 

tomada de decisões, ou seja, a utilização de dispositivos e jogos vem se 

tornando uma experiência enriquecedora para os alunos, seja a utilização 

destes, dentro ou fora da sala de aula. 

No caso da deficiência de aprendizado, a tecnologia tornou-se um meio ágil e 

atrativo, pois é um recurso prático que pode ser usado em quaisquer lugares. 

Crianças com Síndrome de Down, por exemplo, que muitas vezes possuem um 

desenvolvimento cognitivo mais lento, se beneficiam do aprendizado prazeroso 

através de aplicativos. 

 

 

 

  



23 

 

5. EDUCPLAY 
 

A EducPlay é uma empresa desenvolvedora de jogos educativos para crianças, 

que integra a tecnologia à educação, criando uma forma divertida de ensino. 

A empresa surgiu pensando em como as formas de ensino são adinâmicas e 

não despertam interesse nas crianças. A EducPlay veio com o intuito de mudar 

a maneira como elas aprendem. O objetivo é usar a tecnologia para fazer com 

que as crianças aprendam mais rápido, de forma que se divirtam e criem gosto 

pelo ensino. 

 

5.1 Logotipo 
  

Figura 1 - Logotipo da Empresa 

 

Fonte: Autoria Própria, 2017. 

 

A empresa expressa a construção do aprendizado através do logotipo. A figura 

de uma criança com o quebra cabeça montado em sua mente representa o 

aprendizado que ela irá adquirir através de nossa empresa. 
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5.2 Definição do projeto Canvas 
Projeto: EducPlay 

Como? O que? Para quem? 

PARCEIROS CHAVES - 8 ATIVIDADES CHAVES - 7 PROPOSTA DE VALOR - 1 RELAÇÃO COM O CLIENTE - 4 SEGMENTOS DE MERCADO - 

2 

Escolas interessadas na 

inovação do aprendizado. 

Conversas com professores do 

Ensino Fundamental I para 

saber as dificuldades e 

necessidades que as crianças 

possuem em relação ao 

aprendizado. 

 

 

 

Crianças: Unir o 

aprendizado com a 

diversão, através de jogos 

educativos e com uma 

interface colorida, esses 

usuários serão educados 

por exercícios enquanto 

brincam. 

 

Professores: Facilitar o 

trabalho manual deles, 

economizando tempo gasto 

escrevendo na lousa e 

imprimindo materiais 

didáticos. 

 

 

Todos os jogos serão 

separados por matéria. 

 

Quanto mais o usuário 

avança os níveis, maior será 

o grau de dificuldade. 

Crianças do Ensino 

Fundamental I. 

 

Professores de escolas que 

possuem Ensino 

Fundamental I. 

RECURSOS CHAVES - 6 CANAIS - 3 

Desenvolvedores do aplicativo. 

 

Plataforma de 

desenvolvimento. 

 

 

Divulgação através do uso 

do aplicativo nas aulas das 

escolas que comprarem 

nosso aplicativo (cliente 

inicial divulga para o cliente 

final). 
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Estrutura de Custos - 9 Fontes de Renda - 5 

Equipe de TCC. 

 

Desenvolvimento dos aplicativos que serão produzidos por nossa empresa. 

Crianças: Gratuito. 

 

Professores: As escolas terão a opção de assinar semestralmente ou 

anualmente nosso aplicativo. 

 

Quanto? 
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6. A IDEIA DO PROJETO 
 

No início do 2º módulo do curso de informática foi exigido que pensássemos 

em três temas mais relevantes para a sociedade.  

Dos três pensados, houve um consenso e optamos por desenvolver um 

aplicativo que ajudasse as crianças com SD, pois em nossas pesquisas 

superficiais notamos que elas apresentam um atraso na aprendizagem em 

relação a outras crianças.  

Para confirmar e concretizar essa ideia, realizamos a pesquisa de campo e 

vimos com os psicopedagogos (as) que essa informação é verídica. Por isso, 

achamos relevante a construção desse projeto a fim da melhoria da qualidade 

de ensino delas. 
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6.1 Definição do projeto Canvas 
Projeto: ASC – Application for Special Children  

Como? O que? Para quem? 

PARCEIROS CHAVES – 8 ATIVIDADES CHAVES – 7 PROPOSTA DE VALOR – 1 RELAÇÃO COM O CLIENTE – 4 SEGMENTOS DE MERCADO – 2 

Neuropsicopedagogos/ 

psicopedagogos/ profissionais 

da área. 

 

Clínicas que trabalham 

diretamente com elas. 

 

 

Conversar com os 

profissionais para saber as 

necessidades das crianças 

portadoras da Síndrome. 

 

Desenvolver níveis com 

maiores graus de dificuldade. 

 

 

Crianças: As crianças com 

Síndrome de Down serão 

educadas, de forma que a 

mente estará sendo 

trabalhada, através de 

jogos interativos. 

 

Profissionais: Facilitar o 

trabalho manual desses 

profissionais, 

economizando o tempo de 

escrita na lousa. 

À medida que o usuário 

concluir um nível, serão 

liberados níveis seguintes, 

sempre dificultando para que 

o interesse dele seja 

despertado. 

Crianças com Síndrome de 

Down. 

Neuropsicopedagogos/ 

psicopedagogos/ profissionais 

interessados na compra do 

aplicativo. 

 

RECURSOS CHAVES - 6 CANAIS - 3 

Desenvolvedores. 

Plataforma de 

desenvolvimento. 

 

 

Site da empresa 

desenvolvedora do aplicativo. 

Divulgação por meio do 

cartão executivo para clínicas 

pertencentes a profissionais 

da área que comprarem nosso 

aplicativo (cliente inicial 

divulga para o cliente final). 
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Estrutura de Custos – 9 Fontes de Renda - 5 

Equipe de TCC. 

Desenvolvimento do aplicativo. 

Patrocínios com instituições ou clínicas que trabalham com crianças que 

possuem esta Síndrome. 

Quanto? 
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7. METODOLOGIA  
 

No que se refere às abordagens, este estudo foi fundamentado principalmente 

na pesquisa qualitativa visto que traduz seus resultados em conceitos e ideias, 

mas também na pesquisa quantitativa já que parte dela pode ser traduzida em 

dados analíticos. 

O perfil do estudo foi construído com caráter exploratório, pois tem como 

objetivo investigar e se familiarizar com um tema pouco explorado. 

Para obter o contexto inicial, o processo para o levantamento de informações 

foi bibliográfico e posteriormente foram feitas entrevistas com profissionais 

especializados na área. Para a realização da pesquisa  

 

7.1 Métodos de pesquisa  
 

A incidência de crianças com Síndrome de Down é, em média, de 1 caso para 

cada 700 nascimentos da população mundial, No Brasil, há cerca de 300 mil 

casos de pessoas com Síndrome de Down. 

As crianças com SD, em sua maioria são diagnosticadas com um atraso em 

seu desenvolvimento. 

Gráfico 1 – Crianças sindrômicas diagnosticadas com atraso cognitivo 

 

Fonte: http://www.pediatriaintegral.es/publicacion-2014-10/protocolo-de-

seguimiento-del-sindrome-de/ 
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Esse atraso depende do quanto elas são estimuladas e, a falta desse estímulo 

pode provocar certo grau de atraso cognitivo. 

Para o desenvolvimento intelectual da criança com SD, são importantes os 

estímulos que recebe do meio em que vive. É comum que a criança sindrômica 

faça acompanhamentos para que suas capacidades cognitivas se desenvolvam 

e para que ela aprenda mais rapidamente.  

Assim, foram analisadas as melhores formas de ensinar essas crianças.  

Feito uma pesquisa de campo com profissionais na área, foi constatado que 

essas crianças aprendem com atividades repetitivas, que envolva cores, sons e 

imagens.  

Com a realização de um estudo dirigido pela neuropsicopedagoga Sandra 

Rangel, foi pensado em uma forma de estimular a mente das crianças com 

Síndrome de Down, além de ajudar no processo de aprendizado oferecido 

pelos psicopedagogos. Foi proposto um jogo recreativo que trabalhe os 

principais pontos para que essas crianças consigam acompanhar um 

desenvolvimento regular. 

O aplicativo foi fundamentado em estudos com profissionais, que ajudaram a 

desenvolver jogos auxiliáveis para essas crianças de forma que prenda a sua 

atenção e ajude a estimular suas capacidades intelectuais enquanto se diverte 

com os jogos oferecidos pelo aplicativo. 

No ASC são trabalhados aspectos como memória auditiva e visual, através de 

jogos onde a criança trabalha com imagens, sons, escrita e leve coordenação 

motora, visto que a criança deve encaixar objetos em seu devido lugar. A 

associação de letras e números, já que ela aprende a contar letras e relaciona-

las com um objeto específico. 
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8. ASPECTOS ESTRATÉGICOS  
 

 8.1 Público alvo 
 

O projeto é voltado para as crianças de 7 a 12 anos com Síndrome de Down, 

mas também, aos psicopedagogos que acompanham o aprendizado dessas 

crianças. 

O público-alvo foi definido com base nas fases de desenvolvimento 

estabelecidas pelo psicólogo Jean Piaget. Visto que a fase dos 7 aos 12 anos é 

a mais importante, pois é nessa etapa que a criança passa a realizar 

operações mentais, pensar logicamente, analisar e lidar com ideias de 

associação de palavras e números, o público ideal para se trabalhar é aquele 

que está ingressando nessa etapa de desenvolvimento até que ele desenvolva 

todas as habilidades cognitivas esperadas por Piaget, de acordo com essa 

etapa. Nessa idade a criança também começa ir à escola, o que colabora para 

o desenvolvimento mental da mesma. 

De acordo com Piaget as crianças com desenvolvimento regular devem 

conseguir realizar tarefas esperadas de acordo com sua idade. As crianças 

com Síndrome de Down desenvolvem essas atividades mais tardiamente, 

então, devem ser estimuladas para que aprendam de forma mais rápida e 

conseguiam ter um desenvolvimento regular. 

 

8.2 Riscos 
 

Não ser um aplicativo conhecido no mercado tecnológico é um dos riscos que o 

ASC está sujeito, pois é um projeto de TCC que está sendo desenvolvido 

apenas há um ano.  

Essa falta de reconhecimento pode gerar a desconfiança na funcionalidade do 

aplicativo, por parte de psicopedagogos e outros profissionais interessados, o 

que também é um risco, pois podem optar por não baixar e conhecer de fato a 

ferramenta. 
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 8.3 Concorrentes 
 

Foram feitas análises de mercado e encontrados alguns aplicativos com o 

mesmo seguimento de clientes que o ASC. Dentre esses aplicativos foram 

observados alguns como forma de parâmetro. 

 

8.3.1 Downex 
 

Downex é um aplicativo para computador e celular que tem como objetivo 

trabalhar a alfabetização de crianças com Síndrome de Down. Porém podemos 

reparar muitos defeitos no aplicativo. 

Inicialmente temos um layout simples, com poucas imagens, sem nada 

chamativo que desperte o interesse das crianças, as letras e figuras são muito 

pequenas e o jogo, pouco colorido, não se apresentando adequado ao seu 

público-alvo.  

O jogo não apresenta nenhum tipo de tutorial interativo que explique como 

deve ser jogado, inicialmente não da para entender o que deve ser feito. Ele 

também não possui nenhum destaque de acertos, como forma de recompensa, 

o que torna o jogo menos atrativo. 

O Downex é um aplicativo pequeno e sem muitas possibilidades, isto é, ele é 

um aplicativo que apresenta apenas um jogo com conceitos únicos que se 

apresentam repetidamente. O jogo não trabalha tanto a parte auditiva das 

crianças, citando apenas as letras selecionadas pelo usuário e, também 

apresenta algumas falhas como: A maior parte do seu conteúdo ser 

apresentado por escrito e a presença da tela que não mantem sua rotação fixa 

em certos momentos do jogo no celular. 
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8.3.2 Play Down 
 

É um aplicativo de celular feito por alunos da ETEC de Franco da Rocha.  

O jogo não apresenta níveis de dificuldade gradativa, apenas alguns níveis 

com o mesmo grau de dificuldade. No jogo, há uma variedade de 10 jogos, 

porém estes não possuem um foco específico. Ele tenta trabalhar com várias 

áreas de desenvolvimento. 

O Play Down trabalha pouco o auditivo, não apresentando sons que 

diferenciem os acertos dos erros, além disso, o jogo não corrige os erros 

cometidos pelo usuário, deixando com que ele conclua a fase sem que saiba 

onde errou.  

Um grande defeito do aplicativo é o problema de precisão nos jogos em que o 

usuário deve encaixar uma figura em um respectivo local, visto que as figuras a 

serem encaixadas não se fixam a menos que sejam precisamente colocadas, 

não aceitando o objeto por proximidade. E também os jogos que o usuário 

deve contornar uma figura, tendo que preencher exatamente cada parte da 

figura. 

 

8.3.3 Down Numeros 
 

O Down Numeros é um aplicativo para celular de origem peruana, que tem 

como objetivo ajudar as crianças com Síndrome de Down no aprendizado da 

matemática. É um aplicativo que apresenta muitas falhas no desenvolvimento. 

O jogo apenas trabalha com sequência numérica e, de forma confusa.  

É visível que o aplicativo não está terminado. Apresenta muitos defeitos na 

programação. Os sons que se sobrepõem um ao outro, formando um barulho 

incômodo. No que diz respeito ao layout, o aplicativo é simples e bagunçado, 

seus botões são muito pequenos e assimétricos, os objetos de uma cena se 

apresentam muito espalhados, as imagens não seguem um padrão que 

combine com o jogo. Ele apresenta uma mistura de temas e cores muito forte 

que cansa a visão do usuário. 
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O Down Numeros é um aplicativo mal desenvolvido que não apresenta 

harmonia. 

 

8.4 Diferencial 
 

Nosso projeto é um dos poucos no mercado voltado para o aprendizado de 

crianças com Síndrome de Down. Os poucos existentes, não são, realmente 

eficientes. Diferente de outros aplicativos, o ASC teve acompanhamento com 

profissionais que auxiliaram no desenvolvimento do projeto, além de testes 

realizados para que sua eficiência seja comprovada. 

O ASC apresenta uma interface totalmente interativa e, ao contrário de outros 

aplicativos, ele trabalha muito o audiovisual e a compreensão da criança. Ele 

contém muitas cores e músicas que fazem o aplicativo mais alegre e, que 

desperta o interesse, além do layout em que a criança pode interagir com todos 

os objetos da tela.  
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9. APLICATIVO 
 

9.1 Descrição do Aplicativo 
 

O ASC é um aplicativo voltado para crianças que possuem a Síndrome de 

Down, que tem como objetivo estimular as capacidades intelectuais dessas 

crianças, trabalhar a comunicação escrita e a habilidade de associar palavras a 

imagens e sons, trabalhando também a memória audiovisual. 

O aplicativo apresenta um conjunto de jogos divertidos, uma interface colorida 

e alegre e um layout totalmente interativo, ou seja, a criança tem a 

possibilidade de interagir com qualquer objeto da tela, assim trabalhando o 

sinestésico dela. 

  

9.2 Logotipo 
 

Figura 2 - Logotipo do aplicativo 

 

Fonte: Autoria Própria, 2017. 

 

O logotipo apresenta três crianças unidas em um quebra cabeça representando 

a inclusão. As diferentes cores apresentam significados. O logo é formado 

pelas cores primárias da luz, conhecidas como RGB. As três cores são vistas 

como fundamentais, pois é a partir delas que se formam as outras. 

Além disso, cada cor traz uma sensação. O azul simboliza a imaginação e 

compreensão e, estimula a produtividade. O verde representa saúde e 
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harmonia. E o vermelho transmite energia e estimula a mente, puxado para o 

rosa causa um efeito positivo e motiva. 

 

9.3 Mapa de navegação 
 

Figura 3 - Mapa de Navegação do Aplicativo 

 

Fonte: Autoria Própria, 2017. 
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9.4. Interface 
 

9.4.1 Tela de abertura do jogo 
Figura 4 – Tela de início ASC 

 

Fonte: Autoria Própria, 2017. 

 

9.4.2 Tela de seleção de jogos 
Figura 5 – Tela de Seleção 

 

Fonte: Autoria Própria, 2017. 
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A tela de seleção apresenta duas opções: jogos que trabalham a montagem de 

palavras e frases e a de associação de letras às imagens. 

 

9.4.3 Mundo das letras 
Figura 6 – Encaixando as vogais 

 

Fonte: Autoria Própria, 2017. 

Figura 7 – Encaixando as letras 

 

Fonte: Autoria Própria, 2017. 
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No jogo de encaixar as letras nas imagens a criança trabalha assimilação pelas 

figuras e sons. Há diversos níveis que são colocados aleatoriamente, com 

várias letras diferentes. 

 

9.4.4 Mundo das palavras 
 

Figura 8 – Seleção de fases 

 

Fonte: Autoria Própria, 2017. 

 

O usuário escolhe entre quatro fases, que trabalham desde o início da 

associação de letras até a formação de palavras e frases. 
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9.4.5 Conhecendo as palavras 
 

Figura 9 – Conhecendo as palavras 

 

Fonte: Autoria Própria, 2017. 

 

No jogo conhecendo as palavras o usuário apenas irá ver a imagem e interagir 

com o layout, podendo ouvir o som da palavra e das letras. 
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9.4.6 Encaixando as vogais 
 

Figura 10 – Completando com as vogais 

 

Fonte: Autoria Própria, 2017. 

 

A criança deve encaixar as vogais das palavras que aprendeu, podendo 

associar o som da palavra às letras.  
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9.4.7 Montando a palavra 
 

Figura 11 – Montando a palavra 

Fonte: Autoria Própria, 2017. 

 

A criança deve montar a palavra a partir das imagens e sons vistos nos níveis 

anteriores. 
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9.4.8 Montando as frases 
 

Figura 12 – Montando frases 

 

Fonte: Autoria Própria, 2017. 

 

A partir da associação de imagens e da construção de palavras, a criança 

passa para a construção de frases. 

 

9.4.9 Feedback 
 

Figura 13 – Encaixando as letras 

 

Fonte: Autoria Própria, 2017. 
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Pensando em motivar as crianças foi feito uma tela de Feedback que retornará 

o desempenho dela de acordo com o tempo que ela levou para realizar as 

atividades propostas. O desempenho pode ser classificado em “quase”, “bom” 

e “muito bom”, representado por ícones de expressões faciais, que mudam de 

acordo com a pontuação.  

 

10. SITE 
 

10.1 Descrição do site 
 

O Site de EducPlay é um meio de divulgação do aplicativo. Nele é possível 

saber mais sobre a empresa e acompanhar as novidades da EducPlay. É 

possível se cadastrar para receber informações e ter acesso aos aplicativos da 

empresa. 

 

10.2 Mapa de navegação  
 

Figura 14 - Mapa de Navegação do Site 

 

Fonte: Autoria Própria, 2017. 
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10.3 Interface 
 

10.3.1 Tela Inicial 
 

Figura 15 – Tela de Inicio do Site 

 

Fonte: Autoria Própria, 2017. 
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10.3.2 Tela de contato 
 

Figura 16 – Tela de Contato 

 

Fonte: Autoria Própria, 2017. 
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10.3.3 Tela de login e cadastro 
 

Figura 17 – Tela de Login 

 

Fonte: Autoria Própria, 2017. 

 

Figura 18 – Tela de Cadastro 

 

Fonte: Autoria Própria, 2017. 
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10.3.4 Página do ASC 
 

Figura 19 – Página do ASC 

 

Fonte: Autoria Própria, 2017. 

 

10.4.1 Desenvolvimento de Banco de Dados 
 

Tabela 2 - TB_USUARIO 

1ª Forma Não Normalizada    1ª Forma Normalizada 

TAB_USUARIO 

Código do Usuário ID_USUARIO 

Nome NOME 

Sobrenome SOBRENOME 

Nome de Usuário  USER 

E-mail EMAIL 

Senha SENHA 

Data de Nascimento DATA_NASC 

Telefone TELEFONE 

Fonte: Autoria Própria, 2017. 
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Tabela 3 - TB_DOWNLOAD 

1ª Forma Não Normalizada    1ª Forma Normalizada 

TAB_DOWNLOAD 

Código do Usuário ID_USUARIO 

Data de Download DATA_DOWNLOAD 

Quantidade de Download por mês QTDE_DOWNLOAD_MES 

Quantidade total de Download QTDE_DOWNLOAD_TOTAL 

Fonte: Autoria Própria, 2017. 

 

 

10.4.2 Dicionário de dados  
 

Tabela 4 - Dicionário de dados TB_USUARIO 

Entidade: Usuario 

Campo Tipo Tamanho Restrição Mascara Dependência 

ID_USUARIO INT(ID) - (PK) - - 

NOME VARCHAR 20 NOT NULL - - 

SOBRENOME VARCHAR 50 - - - 

USER VARCHAR 15 NOT NULL - - 

EMAIL VARCHAR 40 NOT NULL - - 

SENHA VARCHAR 12 NOT NULL ************ - 

DATA_NASC CHAR 10 - - - 

TELEFONE CHAR 13 - !\(99") "!9900\-

0000;0;_ 

- 

Fonte: Autoria Própria, 2017. 
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Tabela 5 - Dicionário de dados TB_DOWNLOAD 

Entidade: Download 

Campo Tipo Tamanho Restrição Mascara Dependência 

ID_USUARIO INT - (FK) - TAB_USUARIO 

DATA_DOWNLOAD CHAR 10 - - - 

QTDE_DOWNLOAD_MES VARCHAR 10 - - - 

QTDE_DOWNLOAD_TOTAL VARCHAR 30 - - - 

Fonte: Autoria Própria, 2017. 

 

10.4.3 Relação de tabela 
 

Figura 20 – Relação de tabelas 

 

Fonte: Autoria Própria, 2017. 

 

No banco de dados do site temos duas entidades. A cardinalidade entre as 

entidades USUARIO e DOWNLOAD é (1:N), pois na entidade usuário há uma 

chave primária para determinar como elemento único, ou seja, não se repetirá. 

Na entidade download, o mesmo usuário poderá realizar vários downloads. 
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11. FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS  
 

Para o desenvolvimento do projeto foram usadas algumas IDEs e linguagens 

de programação, tais como: Unity, Brackets, Visual Studio, C#, HTML 5, CSS, 

JavaScript, PHP, MySQL e Photoshop. 

 

11.1 Unity  
 

Figura 21 - Unity 

 
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Unity, 2017 

 

Foi usada como ferramenta para o desenvolvimento do aplicativo, a plataforma 

Unity, uma IDE que une linguagens de programação, tais como: C, C#, C++, 

JavaScript e Python. 
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11.2 C# 
 

Figura 22 - C# 

 
Fonte: https://www.codementor.io/tutors/c-sharp-tutors, 2017 

 

Pronuncia-se C Sharp. A linguagem C# foi usada para programar todas as 

funções do aplicativo, pois é uma muito conhecida e uma das principais 

ensinadas no curso de informática, além disso, é uma linguagem simples, 

orientada a objetos, que permite o desenvolvimento de várias aplicações. 
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11.3 Visual Studio 
 

Figura 23 - Visual Studio 

 
Fonte: https://azure.microsoft.com/pt-br/services/visual-studio-team-services/, 

2017 

 

Como suporte ao C#, foi utilizado o ambiente de desenvolvimento integrado 

Visual Studio, que permite desenvolver uma variedade de aplicativos. O IDE 

Visual Studio é de compreensão, além do C#, ele suporta linguagens como 

Visual Basic e C++. 
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11.4 Brackets  
 

Figura 24 - Brackets 

 
Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Brackets_(text_editor), 2017 

 

O Brackets é uma IDE semelhante ao notepad++, é um editor que de código-

fonte aberto que permite a visualização do seu projeto enquanto está em 

desenvolvimento. Ele suporta as linguagens HTML, CSS, JavaScript e PHP. 
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11.5 HTML, CSS e JavaScript 
 

 
Figura 25 - HTML, JavaScript e CSS 

 
Fonte: http://frutbunn.com/index.php/2015/08/20/javascript-code-to-show-an-

eu-cookie-policy-banner/, 2017 

 

HTML é uma linguagem de programação utilizada no desenvolvimento de sites, 

é a única que o navegador interpreta para exibição de conteúdo. Além dela, 

temos a linguagem CSS, esta é uma “folha de estilo” do site, utilizada para 

deixar o conteúdo do site em HTML com uma aparência. 

A estrutura do site da EducPlay foi feita em HTML e, para a programação visual 

foi usado o CSS. 

Também como ferramenta, foi usada a linguagem JavaScript que seria o 

“comportamento” do site, é ele que manipula as ações do site. 
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11.6 PHP 
 

Figura 26 - PHP 

 
Fonte: http://www.pngall.com/php-logo-png, 2017 

 

A linguagem de programação PHP é uma programação no lado do servidor. É 

muito utilizada e, pode ser introduzida dentro de um código HTML, ela é 

empregada para acessar um banco de dados, gerar paginas com conteúdos 

animados, entre outras coisas. 

O PHP foi usado no site para realizar a conexão com o banco de dados dos 

usuários. 
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11.7 MySQL 
 

Figura 27 - MySQL 

 
Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/MySQL, 2017 

 

 

 

O MySQL é um gerenciador de banco de dados de código aberto usado para 

armazenar e gerenciar o conteúdo de um banco de dados. O MySQL foi 

aplicado no projeto para o armazenamento de dados coletados pela Decupla.  
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12. CRONOGRAMA 
 

Tabela 6 – Cronograma PTCC 

Fonte: Autoria Própria, 2017. 
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Tabela 7 – Cronograma TCC 1ªparte 

Fonte: Autoria Própria, 2017. 
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Tabela 8 – Cronograma TCC 2ªparte  

 

Fonte: Autoria Própria, 2017. 

13. RESULTADOS OBTIDOS 
 

Dia 05 de junho de 2017 foi realizado um teste do nosso aplicativo educacional 

com Ana Luísa de nove anos portadora da Síndrome de Down e foram 

observados pontos importantes que comprovaram tudo que consta em nosso 

referencial teórico. 

As cores chamativas e o layout interativo prenderam totalmente a atenção 

desta menina. Além disso, o passo a passo seguido na divisão dos jogos por 

vogais, consoantes, silabas, palavras para depois a formação de frase foi 

extremamente importante para que ela pudesse assimilar de forma clara, a 

importância de cada item numa frase. 

Ana Luisa evitava conversar e distrair-se enquanto jogava, pois estava 

totalmente concentrada e atenta ao tempo que rolava durante a execução do 

jogo. Queria realiza-lo o mais rápido possível para receber seu feedback e 

comemorava quando este era muito bom. 

Ela também mostrou a importância do aplicativo usar imagens e sons 

simultaneamente, pois quando ouvia o som de uma letra fazia associações a 

todo tempo, como por exemplo, “D de Duda”, segundo ela, uma amiga e “M de 

mamãe”. 
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14. IMPLEMENTAÇÕES FUTURAS 
 

Futuramente, pretendemos colocar um breve tutorial escrito em nosso 

aplicativo para auxiliar as crianças que já sabem ler, e para aquelas que não 

sabem ou ainda possuem dificuldade, usaremos nosso mascote para explicar 

passo a passo do que a criança deve fazer à medida que joga. 

Jogos que possam estimular o raciocínio matemático também fazem parte das 

implementações futuras, já que essas crianças apresentam uma dificuldade 

muito grande nesta disciplina.  

E claro, buscar a melhoria de todos os jogos com o auxílio de profissionais da 

área para que cada vez mais o aplicativo possa suprir a necessidade de um 

acompanhamento extra que os portadores de SD possuem de forma eficaz.  
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15. CONCLUSÃO 
 

O ASC é um aplicativo totalmente viável, não somente para a criança com 

Síndrome de Down, mas também para neuropsicopegagogos (as) e 

psicopedagogos que trabalham manualmente com essa criança e precisam de 

um recurso que estimule as capacidades intelectuais e facilite a forma de 

aprendizado. 

Com a finalização do projeto, foi observado que o ASC causa um efeito 

positivo, pois o nosso aplicativo estimula as habilidades intelectuais das 

crianças com atraso cognitivo para que elas acompanhem ou que se 

assemelhem ao desenvolvimento regular. 

  



63 

 

REFERÊNCIAS 
 

MEDIPEDIA. Atraso mental. Disponível em: 

<https://www.medipedia.pt/home/home.php?module=artigoEnc&id=348> 

Acesso em Setembro de 2016. 

MOVIMENTO DOWN. Estatísticas. Disponível 

em:<http://www.movimentodown.org.br/2012/12/estatisticas/> Acesso em: 

Setembro de 2016.  

PORTAL SÃO FRANCISCO. Síndrome de Down. Disponível 

em:<http://www.portalsaofrancisco.com.br/saude/sindrome-de-down> Acesso 

em Novembro de 2016. 

MOVIMENTO DOWN. Três vivas para o bebê. Disponível 

em:<http://www.movimentodown.org.br/2012/12/tres-vivas-para-o-bebe/> 

Acesso em Fevereiro de 2017. 

TERRA. Síndrome Down. Disponível em: 

<http://www.boasaude.com.br/artigos-de-saude/3789/-1/sindrome-de-

down.html> Acesso em Fevereiro de 2017. 

BABY CENTER, Baby Center Brasil. Síndrome Down. Disponível em: 

<https://brasil.babycenter.com/a2100114/s%C3%ADndrome-de-down> Acesso 

em Março de 2017. 

BEBE.COM.BR, Mônica Brandão. Tudo o que você precisa saber sobre 

síndrome de Down. Disponível em: <http://bebe.abril.com.br/saude/tudo-o-

que-voce-precisa-saber-sobre-sindrome-de-down/> Acesso em Abril de 2017. 

PEDAGOGIA AO PÉ DA LETRA. Sugestão de atividades para crianças com 

síndrome de Down. Disponível em: 

<https://pedagogiaaopedaletra.com/sugestao-de-atividades-para-criancas-com-

sindrome-de-down/> Acesso em Abril de 2017. 

 

http://bebe.abril.com.br/saude/tudo-o-que-voce-precisa-saber-sobre-sindrome-de-down/
http://bebe.abril.com.br/saude/tudo-o-que-voce-precisa-saber-sobre-sindrome-de-down/


64 

 

FUNDAÇÃO SÍNDROME DO DOWN. O que é Síndrome de Down? 

Disponível em: <http://www.fsdown.org.br/sobre-a-sindrome-de-down/o-que-e-

sindrome-de-down> Acesso em Maio de 2017.                      

MOVIMENTO DOWN. O que é. Disponível em: 

<http://www.movimentodown.org.br/sindrome-de-down/o-que-e> Acesso em 

Maio de 2017.                   

INFO ESCOLA. Síndrome de Down. Disponível em: 

<http://www.infoescola.com/doencas/sindrome-de-down> Acesso em: Junho de 

2017. 

 

  



65 

 

APÊNDICE 
 

Todas as imagens para a elaboração do design do aplicativo foram retiradas do 

site: http://br.freepik.com/ 

Todos os sons do aplicativo foram retirados do site: https://www.soarmp3.com/ 

 

 

 

 


