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Game Designer

• Graduação em Letras (PUC-Rio) e Pós-graduação em Game Design 
(Instituto Infnet)

• Cursos de roteiro com professores que atuaram na Rede Globo e em 
Hollywood 

• Experiência na criação de jogos educacionais

• Criação de estruturas narrativas, com personagens diversificados e 
diálogos que ajudam a estruturar o jogo

• Balanceamento das mecânicas do jogo

• Revisão de textos



Entendimento do projeto

• Plataforma educacional com o objetivo de transmitir aos estudantes, de 
forma divertida, conhecimentos de vida que não fazem parte do 
currículo escolar, abordando assuntos tais como autoconhecimento, 
criatividade, liderança, sustentabilidade, educação financeira, entre 
outros.  



Conceito central

• Criação do Game Design Document para a temporada 2020.1

• Especificações do jogo 
• Diálogos, tutoriais, dicas, explicações extras, sistema de 

pontuação, sistema de combate, criação de personagens, 
ambientação dos planetas, definição de fases

• Interface
• Layout de menus e telas, elementos do HUD, descrição visual 

dos personagens e fases 

• Sonorização
• Definição das músicas e efeitos sonoros dos menus e fases



Etapas de desenvolvimento

• Game Design

• Especificações do jogo, Interface, sonorização

• Ilustração/Arte

• Elementos do HUD, layout do jogo, personagens, cenários

• Programação

• Implementação das funcionalidades do jogo

• Playtest

Conceito central



Conceito adicional: Minigames

A partir da temporada 2020.2

• Minigames na “área de treinamento” da Argo para que o jogador 
consiga fixar melhor o conteúdo aprendido

• São temáticos, combinando com o assunto de cada módulo

• Serão destrancados apenas para jogadores que atingirem uma 
determinada quantidade de pontos, incentivando-os a prestar mais 
atenção aos vídeos



Conceito adicional: Clãs

A partir da temporada 2020.2

• Sistema de criação de clãs
• Cada colégio poderá ter vários clãs
• Clãs terão um moderador (assim 

como um representante de turma, 
por exemplo)

• Os alunos poderão doar moedas 
para a compra de diferentes 
elementos que irão compor a 
bandeira que os representará

• Opções: símbolos, formato de 
bandeira e cores



Contato
(21) 99646-3858

Ana Paula de Mattos –
demattos.ana@gmail.com

demattosana.journoportfolio.com

http://www.institutovendas.com/contato/
https://www.facebook.com/anademattos
https://www.instagram.com/ana_demattos/
https://www.linkedin.com/in/anademattos/

