


Equipamentos, softwares, conexão, acolhimento,
metodologia, orientação, conhecimento...
Ingredientes que não podem faltar na formação
de jovens gamers em seu desenvolvimento
socioeducacional.
Acervo básico do e-Base.

ACESSO E
ORIENTAÇÃO
CHAVES PARA O SUCESSO NA INDÚSTRIA 4.0

ebasegamer.com



Oficina de Game Design
Estruturação de ideias de jogos, Game Design Document - GDD,
Reconhecimento de Elementos de Jogos, literacia gamer e
pensamento crítico.

Oficina de Programação
Scratch mastery, Lógica de programação básica,
Desconstrução de jogos clássicos.

Estilos e contexto de arte de games, edição e animação para jogos.
Oficina de Arte e Animação

Edição de vídeo, Identidade visual, Storyboard, Criação de conteúdo
para vídeos e streaming.

Oficina de Youtuber e Streamer

OFICINAS PARA OS SONHOS DE HOJE



Pitching
Storyboard
Análise crítica
de jogos
Literacia gamer
Lógica
computacional

4 meses de
Projeto
Novembro,

Dezembro, Janeiro
e Fevereiro

+400h
de aulas

presenciais

Conteúdo
nas redes

Vídeos e conteúdo do 
e-Base e dos alunos

diariamente 
 nas redes sociais

Técnicas aprendidas ao
longo das oficinas:



Até 400 alunos/mês
trabalhando com
escolas locais

Mobilização da
comunidade escolar

IMPACTO

Alunos que concluírem o
programa gravam um
'pitching' do jogo deles



+100 pessoas
na fila por
uma vaga

Jornal da Band

Bom Dia Brasil

Jornal do SBT

REPERCUSSÃO
NAS REDES SOCIAIS
DO TRABALHO
REALIZADO

+26.623
impressões

e +292 clicks
nos links das

Oficinas

COBERTURA
DA MÍDIA



4 meses de projeto
3 meses aberto ao
público
Oficinas de terça à
sábado  10h - 20h.

FUNCIONAMENTO

Valor total do projeto: 

R$ 223.500,00
Patrocínio via ISS RJ ou Rouanet



Peças de divulgação e comunicação
para redes sociais.
Release com assessoria de imprensa
especializada.
Nos vídeos da atividade final dos
alunos (o pitching deles). Esses
vídeos são compartilhados pelos
alunos e familiares.
Vídeo institucional do patrocinador
na abertura das palestras que serão
oferecidas pelo e-Base - tanto no
espaço como nas escolas.

Em prêmios, como as camisas "Time
e.Base", que os alunos mais
dedicados ganharam. 
Banners e cartazes no e-Base, assim
como nas escolas locais e nos
convites enviados aos professores e
alunos dessas escolas parceiras.
Nos computadores do espaço (fundo
de tela) e no projetor principal.
Material institucional no site
ebasegamer.com

CONTRAPARTIDAS



TEDxRio - Educação, dezembro de 2018

vhdoprado@hotmail.comvhdoprado@hotmail.com
www.forgames.bizwww.forgames.biz

QUEM SOMOS
Fomos pioneiros em legitimar essa poderosa
ferramenta na sala de aula;

Criamos o primeiro torneio intercolegial de
games do Brasil, o Couch Masters em 2016;
Fizemos o maior da América Latina em 2019, o
Ti-Games Maricá;

Realizamos as primeiras oficinas de
gamificação para professores municipais em
2018;

Implementamos a primeira gamificação em
uma escola estadual, a Chicho Anysio em 2018;

Fizemos a primeira Gincana Virtual de
Valorização da Cultura Gamer de Petrópolis em
2020 e estabelecemos a primeira estação de
formação gamer gratuita do Brasil - o e-Base,
em 2020/2021.

HÁ 6 ANOS UTILIZAMOS
GAMES COMO
FERRAMENTA SOCIAL
E EDUCACIONAL

e-Base Gamer - fev/2021



Despertando talentos


