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Caracterização e Ficha Técnica do TATE Kids © 

Nome TATE Kids 

Tipo de ferramenta Web e Web 2.0 

Autores e/ou Criadores TATE Britain 
©

 

Versão Online, sem indicação do número da versão – criado em 2009 

Tipo de versão Gratuita, online, e sem necessidade de registo 

URL’s http://kids.tate.org.uk/ 

Língua(s) Inglês 

Tipo de funções Site infantil da Tate Gallery de Inglaterra 

Recursos necessários Computador com ligação à Internet e browser 

  

Breve descrição O TATE Kids é uma ferramenta online, de grande abrangência e 
extensão temática, com possibilidade de exploração de temas e 
jogos relativos a conteúdos artísticos, especialmente dedicados a 
crianças e jovens, para aprendizagem da educação visual e de 
conceitos relacionados com a Arte. 

 

http://kids.tate.org.uk/
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Manual e Guia de Utilização e Exploração do TATE Kids © 

Este manual divide-se em duas partes. A primeira explica a navegação no sítio web e suas 

principais funções, secções e funcionalidades e, na segunda parte, explica-se, sempre que se 

considere fundamental, a exploração dos jogos e vídeos proporcionados no site da TATE Kids. 

 

 

PARTE 1 

Para acedermos a esta ferramenta, devemos, no browser da Internet digitar o seguinte 

endereço: http://kids.tate.org.uk/ 

Iremos então visualizar a seguinte página, em língua inglesa:  

 

 
Figura 1 – Página inicial do site TATE KIDS da responsabilidade das galerias TATE de Inglaterra. 

 

1. Este site encontra-se em inglês, sendo necessário o acompanhamento por parte de um 

adulto que domine a língua. No entanto, os outros sites relacionados com as diferentes galerias 

Tate em Inglaterra podem ser explorados em várias línguas, inclusive o Português. Para 

aceder a eles basta clicar em Home (no canto superior esquerdo da página), ou nos nomes de 

cada galeria, no topo da página. 

2. Podemos iniciar a exploração deste site pela parte que normalmente agrada mais às 

crianças: os jogos (Games). Ao clicarmos neste link, surge-nos a seguinte página com 10 jogos 

diferentes:  

 

 

 

 

 

 

 

http://kids.tate.org.uk/
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Figura 2 – Página de apresentação dos jogos educativos disponíveis no site TATE KIDS 

 

2.1 O primeiro espaço apresenta uma tabela com os graus de dificuldade que cada jogo 

pode ter. Os níveis (Levels) podem ir de 1 a 3.  

2.2 No segundo espaço encontra-se o jogo Art Detective (Detective de Arte). Pretende-se 

com este jogo, descobrir factos relacionados com uma escultura nova na galeria Tate Britain. 

Através da resolução de perguntas o jogador vai tentando completar o bloco de notas do 

detective e assim conhecer melhor a escultura em causa, o material com que foi feita e o artista 

que a realizou e as suas fontes de inspiração. Há sempre a possibilidade de ver a escultura 

mais de perto, rodá-la e arrastá-la. Se surgirem dúvidas na resolução das perguntas, o jogador 

pode sempre voltar à escultura e dar uma nova vista de olhos. 

2.3 No terceiro espaço encontra-se o jogo Barbara’s Garden (O Jardim da Bárbara). 

Dedicado à escultora Barbara Hepworth, este jogo pode ser jogado em alta definição (HD) e 

em ecrã completo (full screen).  

. Divide-se em 2 jogos: - Explore the Garden (explora o jardim) – Neste jogo podemos passear 

por um jardim com várias esculturas da artista, clicando nos rectângulos e nas setas que se 

apresentam. Para voltarmos à página anterior clicamos em qualquer parte da imagem. O jogo é 

acompanhado pelos sons de um jardim. Ao clicarmos nos rectângulos podemos ver imagens 

ampliadas de partes das esculturas, sendo possível ver em pormenor como são feitas. 

Clicando nas setas podemos passear pelo grande jardim, percorrendo vários recantos com 

esculturas e até visitar o atelier da artista. 

- Play the Treasure Hunt – level 2 and level 3 (joga à caça ao tesouro níveis 2 e 3) – neste 

jogo são-nos apresentadas 7 imagens de esculturas, paisagem e objectos pessoais da artista, 

objectos esses que devemos procurar pelo jardim, guiando-nos pelas setas. Por cada objecto 

encontrado ganhamos um seixo. Quando encontrarmos os 7 objectos podemos escrever as 

iniciais num quadro de pontuação. 

2.4 No quarto espaço podemos aceder ao jogo Discovering Turner (descobrindo Turner). 

Neste jogo podemos aprender o modo como o pintor William Turner utilizou os elementos 

comuns nas suas pinturas. Escolhendo três elementos representados nos tubos de guache, 

surge uma tela onde irá aparecer uma pintura de William Turner onde se podem ver esses 

elementos. Em baixo pode ler-se o nome da obra e o ano em que foi pintada. Há inúmeras 

possibilidades de combinar elementos.  
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Trata-se de uma actividade com vários elementos animados, nomeadamente a cara do pintor 

que aparece assobiando e mexendo os olhos e a boca acompanhando os movimentos do rato. 

2.5 Para jogar o quarto jogo, The Secret Dancer (A Bailarina Secreta), serão necessários 

cerca de 20 minutos, sendo possível jogar em HD. Este jogo é acompanhado de música e 

adverte os jogadores para a necessidade do uso de auriculares para o jogarem, caso estejam 

num local público. 

2.6 No sexto espaço podemos aceder ao jogo Cold Corners (Cantos Frios). Este jogo 

remete-nos para a exposição da escultora Eva Rothschild com o mesmo nome do jogo, 

exposição essa que esteve patente ao público em 2009 na galeria Duveen da Tate Britain. 

Trata-se de um jogo de perícia no qual devemos fazer correr 3 triângulos por uma barra de 

metal sem nunca tocar nela, até um ponto final. Quando chegamos a este local com o 

triângulo, completamos a escultura. A intenção é fazermos o percurso o mais rápido possível e, 

de cada vez que tocamos na barra de metal, perdemos tempo. A acompanhar o percurso na 

barra existe um círculo que vai variando de cor, desde o verde até ao vermelho, conforme 

vamos estando no bom ou no mau caminho. O jogo tem 3 níveis de dificuldade e, no final, há 

um quadro de pontuação. 

2.7 No sétimo espaço podemos aceder à actividade Colour Colour (Colorir Colorir). 

Partindo da explicação dada acerca da mudança na pintura ocorrida nos anos 50 do século XX, 

propõe-se ao jogador colorir reproduções de obras de pintores de várias épocas, seguindo as 

características da pintura de três artistas: Andy Warhol, Frank Stella e Ed Ruscha. 

O jogador pode escolher uma obra das que se apresentam, escolher um pintor e dar largas à 

sua criatividade colorindo a obra e usando a paleta de cores característica do pintor que 

escolheu. Também pode deixar que se faça uma escolha aleatória (em Randomise). 

Enquanto está a pintar as superfícies, pode limpar a última cor que aplicou ou limpar todas as 

cores. Pode aplicar uma moldura (clicando em Frame) e, carregando em Finish (finalizar), 

poderá comparar o trabalho que fez com a obra original. Finalizada a sua pintura o jogador 

pode ainda enviá-la para a galeria online ou enviá-la para um amigo, clicando em Next 

(Seguinte). Finalmente, pode ver as obras que constam da galeria online, clicando em View 

Online Gallery. 

2.8 No oitavo espaço encontramos outra actividade de pintura, em Tate Paint (Pintura 

Tate). Nesta actividade a intenção é pintar uma tela livremente, usando pincéis de três 

espessuras diferentes e uma paleta de dez cores. Também aqui é possível eliminar a última 

acção realizada e emoldurar o trabalho quando estiver pronto. Tal como na actividade anterior, 

é possível guardar os trabalhos, enviar aos amigos e ver a galeria online. 

2.9 O nono espaço leva-nos até à galeria TateModern de Londres e à Street Art (arte de 

rua), iniciando com uma breve explicação do modo de trabalhar a street art, bem como uma 

alusão aos artistas que a usam. 

Esta actividade é igualmente de pintura mas com recurso aos instrumentos de pintura e 

elementos de graffitti. Neste sentido, os artistas são convidados a pintar uma parede exterior 

podendo utilizar máscaras pré estabelecidas (stencil), sprays de várias espessuras, 

autocolantes que podem ser criados pelos próprios e tinta em lata. Tal como no jogo Colour 

Colour, finalizada a sua pintura, o jogador pode enviá-la para a galeria online ou enviá-la para 

um amigo, clicando em Next (Seguinte). Finalmente, pode ver as obras que constam da galeria 

online, clicando em View Online Gallery. 
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2.10 No décimo espaço o jogador é levado a criar uma história baseada numa pintura 

patente na galeria. Pode recolher informação acerca da obra, escrever a história ou ler histórias 

que outros escreveram. 

2.11 O jogo Memento Mori tem como objectivo procurar símbolos e resolver enigmas 

relacionados com o Memento mori (expressão latina que significa algo como "lembra-te 

homem que morrerás um dia" ou "lembra-te de que vais morrer". Este tipo de pensamento é 

muito utilizado dentro da literatura, principalmente na literatura barroca). 

Este jogo divide-se em 3 fases: 

- associação de símbolos a obras de arte; 

- resolução de enigmas; 

- Corrida à volta da sala Memento Mori. 

2.12 A última actividade, My Imaginary City (A Minha Cidade Imaginária), orienta os 

pequenos artistas no sentido de criarem uma paisagem, tal como muitos artistas fazem ao 

criarem cenas e lugares que não existem e que provavelmente nunca existirão. 

Estão disponíveis diferentes fundos, elementos naturais e criados pelo homem, molduras, que 

podem ainda ser coloridos e mudados de posição para se adequar à paisagem desejada. 

Também nesta actividade é possível guardar o trabalho realizado e enviá-lo para um banco de 

imagens, onde se podem ver as obras de outros jovens criadores. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Clicando em My Gallery (A minha galeria) podemos aceder a várias funcionalidades. 

 

3. Continuando a exploração do site e clicando em My Gallery (A minha galeria), surge 

um espaço onde o explorador pode criar a sua própria galeria de trabalhos (clicando em Start 

Your Own Gallery). Este espaço permite várias funcionalidades tais como incluir uma obra de 

arte na própria galeria, enviar um trabalho realizado para a galeria, partilhar os trabalhos e 

comentar os trabalhos de outros e ainda, incluir trabalhos feitos na secção de Jogos, na própria 

galeria.  

- Para criar uma galeria devemos, em primeiro lugar, registar-mo-nos (em Sign Up), ou então 

fazer o Log In (entrar), caso já tenha sido feito o registo. 
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Figura 4 – Página para realizar o registo. Esta página surge clicando em Sign Up. 

 

4. O registo pode ser feito em sete simples passos. Começamos por criar um nome de 

utilizador, uma palavra passe que devemos repetir, a data de nascimento, o local onde vivemos 

e por fim devemos criar uma pergunta secreta e escrever a resposta à mesma, no caso de nos 

esquecermos da palavra passe. O registo fica completo clicando em Go. É de salientar o facto 

de o utilizador estar sempre a ser advertido no que respeita à segurança na Internet e 

protecção de dados. Quando o registo termina, surge a seguinte página: 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Página de escolha de uma imagem para o perfil do utilizador. 

 

- Aqui podemos procurar outras galerias (em Browse User Galleries), fazer pesquisa na 

colecção da Tate Kids (em Search Tate Kids Collection) ou ver os trabalhos mais populares 

(em Most Popular Works). Em Choose Your Profile Picture podemos escolher um dos 

rostos apresentados como uma fotografia do utilizador, em vez de utilizar uma fotografia 

própria que pode comprometer a identidade do utilizador. Mesmo quando nos é permitido 

descarregar uma fotografia (em …Or Upload Your Own), esta irá ser verificada primeiro. 
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- Assim que escolhemos uma imagem, esta passa para o espaço que tem o ponto de 

interrogação, tal como se pode ver a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 6 e 7 – Escolha de uma imagem de uma obra de arte e inclusão da mesma na imagem do perfil. Para 

realizar tal operação é necessário clicar em Go por baixo da imagem escolhida (fig.6). 

 

- O perfil do utilizador pode ser sempre modificado. 

- Clicando em Browse User Galleries surge a indicação das galerias mais recentes, as 

preferidas dos utilizadores e as galerias do mês. O utilizador pode ver os trabalhos realizados 

por outros utilizadores. Há também a possibilidade de refinar a pesquisa pesquisando por perfil, 

através de um nome de utilizador, de uma localização de um utilizador ou através de um 

intervalo de idades (em Search By Profile). 

 

 

Figura 8 – Lista de galerias mais recentes       Figura 9 – Lista de galerias preferidas        Figura 10 – Lista de galerias do mês 

 

- Clicando em Search Tate Kids Collection (procurar na colecção Tate Kids), encontramos 

uma lista dos artistas do mês. Clicando numa imagem, temos acesso a toda a obra do artista 

que está disponível nas galerias Tate, assim como a lista de utilizadores inscritos em My 

Gallery que têm o artista como preferido. Também pode ser feita uma pesquisa temática, 

clicando em Search By Subject (procurar por tema). Aqui, o utilizador pode procurar obras 

tendo em conta, por exemplo, as cores, os sentimentos ou as profissões. 
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Figura 11 – Página que surge clicando em Search 

Tate Kids Collection.  Clicando em Go To Subject 

Search,  pode ser feita uma pesquisa temática. 

 

- Clicando em Most Popular Works (trabalhos mais populares), podemos ver os trabalhos 

mais procurados por outros utilizadores que os adicionaram às suas próprias galerias. 

5. Passando agora para a página Films (Filmes), podemos aceder a cinco filmes de 

animação baseados em obras patentes nas galerias Tate. Os anfitriões destes filmes são os 

siameses Orthus que estão sempre em desacordo mas que acabam por concordar com o 

resultado final das suas obras. Mostram como o artista em causa fez a sua obra e a razão de a 

ter feito daquela maneira. De seguida, apresentam um filme onde crianças (os Art Sparks) 

tentam fazer um trabalho semelhante ao do artista apresentado. 

 

 

 

                               

 

 

 

                                                                       

 

Figura 12 – Página que surge clicando em Films. 
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6. Clicando em Tate Create (cria com a Tate), surge a página que se apresenta em baixo. 

Aqui o utilizador é convidado a realizar objectos com os mais diversos materiais, tendo sempre 

presente as obras de artistas que estão patentes nas galerias Tate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Página que surge clicando em Tate Create. 

 

- Existem vários níveis de dificuldade e o utilizador pode descarregar imagens para pintar ou 

ver exemplos de outras actividades que podem ser realizadas em casa ou na escola. 

 

7. Clicando em Adult Zone (zona para os adultos), surge a página que se apresenta em 

baixo, onde se podem ler informações acerca da segurança e das actividades do site. 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

                                                                         

 

Figura 14 – Página que surge clicando em Adult Zone. 

8. Continuando a pesquisa no site, podemos ainda participar no projecto de filme da Tate 

em The Tate Movie Project, clicando no local assinalado. 
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Figuras 15 e 16 – Página inicial do site com a indicação do local de acesso ao The Tate Movie Project. Clicando 

no local assinalado, surge a página na qual o anfitrião orienta o utilizador nos passos a seguir para a 

realização de um filme. 

 

9. Clicando no lado inferior esquerdo da página, ainda pode ser criado um cartão digital 

escolhendo uma imagem associada a uma obra de arte. Esta página vai sendo actualizada 

regularmente. 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

Figura 17 – Indicação do acesso à criação de um cartão digital. 
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10. É possível mudar o fundo da página inicial do site, clicando no espaço assinalado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

Figura 18 – Indicação do local para mudar o fundo da página. 

 

11. Na parte superior da página principal encontram-se indicações para os adultos. Entre 

elas, o utilizador pode tornar-se membro, pode apoiar monetariamente a fundação Tate, 

inscrever-se para receber newsletters, comprar bilhetes ou fazer compras na loja virtual da 

Tate. 

 

 

 

 

 

   

                                                 

 

Figura 19 – Indicação do acesso para adultos a várias funcionalidades da Tate. 
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12. Clicando na linha que inicia pela palavra Blog, o utilizador pode aceder às últimas 

notícias e actividades que decorrem nas galerias Tate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 – Indicação do acesso ao Blog das galerias Tate. 
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PARTE 2 

 

JOGO MEMENTO MORI 

Exploração da sala Memento Mori da galeria Tate Modern. 

1. O objectivo deste jogo é procurar símbolos e resolver enigmas relacionados com o 
Memento mori (expressão latina que significa algo como "lembra-te homem que 
morrerás um dia" ou "lembra-te de que vais morrer". Este tipo de pensamento é muito 
utilizado dentro da literatura, principalmente na literatura barroca). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Figuras 1 e 2 – Menus de acesso às ferramentas do jogo. 

 

1. Tal como se pode ler na introdução do menu da figura 2, este jogo divide-se em 3 fases: 

- associação de símbolos a obras de arte; 

- resolução de enigmas; 

- Corrida à volta da sala Memento Mori. 

Clicando em More Information (mais informação), podemos ler informação adicional acerca 
deste jogo, bem como as explicações de cada parte do jogo. 

2. Em the Room podemos conhecer melhor a sala Memento Mori. 
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Figura 3 – Menu de acesso à sala virtual Memento Mori. 

 

3. Clicando em Explore, acedemos a uma página que nos permite conhecer seis obras 
de diferentes artistas, de diferentes épocas e estilos. No lado esquerdo podemos ler o 
nome do artista e o título, ano e material com que a obra foi realizada. 

Clicando em Zoom In podemos ampliar cada obra. 

Clicando em Read About podemos ler informação acerca da obra. 

 

Figura 4 – Menu de exploração The Room. 

 

4. Passando agora aos jogos propriamente ditos, podemos clicar em The Game. Surge-
nos, então, o menu que se apresenta a seguir (figura 5), que nos pede para seleccionar 
a quantidade de jogadores para jogar. Ainda podemos clicar em Help para obtermos 
ajuda acerca do jogo, ou em Quit para sairmos do jogo. Ao clicar num dos números 
apresentados, surge um outro menu onde devemos escrever o nome  dos jogadores. 
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Figura 5 – Menu de início do jogo.                         Figura 6 – Menu de registo do nome do jogador ou jogadores 

 

5. Clicando em Start Playing (só é possível aceder depois de escrever um nome), surge 
um menu que explica o que se pretende com o jogo que se vai seguir. Em Português 
pode ler-se “A primeira tarefa é associar os símbolos às obras de arte”. Devemos, 
então, clicar em Start Playing. 

 

Figura 7 – Menu de explicação do jogo. 

 

6. Surge o menu abaixo apresentado. A intenção é seleccionar a figura que tem um 
elemento relacionado com a obra que se pode ver por cima, de entre as figuras que 
são mostradas na fila de baixo. Do lado esquerdo pode ler-se “Observa atentamente a 
obra de arte…Será que consegues encontrar nela algum dos símbolos que estão 
por baixo?”; “Arrasta o símbolo ou símbolos correspondentes para cima da 
imagem.”; “Quando encontrares todos os símbolos, podes passar para outro 
patamar.”  
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Zona indicadora dos 
objectos que faltam 
encontrar. Neste caso, o 
jogador deverá encontrar 
um objecto. 

Botão que permite ampliar 
a imagem da obra de arte. 

Botão que permite ler 
mais informação acerca 
da obra de arte. 

Símbolos associados às obras de arte. O jogador deve seleccionar um ou 
dois símbolos relacionados com a obra de arte que está a ver. 

Barra indicadora do número da obra de arte que está a ser apresentada. 

Figura 8 – 2º menu de explicação do jogo. 

 

Quando o jogador acerta no objecto surge o indicador CORRECT (correcto); quando o jogador 
erra, surge o indicador TRY AGAIN (tenta de novo). 

Depois de associar todos os símbolos, surge o seguinte menu de passagem para o jogo 
seguinte. Em Português pode ler-se “Bem feito”; “Conseguiste associar todos os símbolos 
às obras de arte”; “Agora vê se consegues resolver alguns enigmas”; “Começa o jogo”.  

Os enigmas estão todos em inglês, pelo que é necessário o apoio de um adulto para a 
tradução.  

 

Figura 9 – menu de passagem para o jogo seguinte. 

7. Clicando em Start the game podemos aceder à seguinte página. Esta apresenta-nos o 
primeiro de oito enigmas. Tal como no jogo anterior, o jogador deve escolher um 
objecto da barra de baixo que esteja de acordo com a descrição apresentada por cima.  
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Antes eu continha 

vida, agora estou 

vazia mas bela. 

    Sou cara e 

presto-me ao luxo e 

ao prazer terreno 

de coleccionar 

objectos bonitos. 

O que sou eu? 

 

Figura 10 – Menu de apresentação do jogo dos enigmas 

                                                                Ao passar o cursor pela barra de símbolos, estes 

aumentam e surge o nome de cada objecto. 

 

      

     Quando o jogador acerta no objecto, este

 surge ao lado da descrição. 

      

Clicando neste botão, passamos ao enigma 

seguinte (Next – Próximo)  

     

    

                

.  

                                                                                                                                                                          

    

  Uma rajada de vento e 

eu não existirei mais.                                                                                                                                                                            

Sirvo para lembrar que a 

vida humana é frágil e 

não durará para sempre. 

 

 

               Figura 11 – Menu do 2º enigma. 
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    O que eu rodeio é 

feito pelo homem, numa 

tentativa de manter um 

momento no tempo. 

Sirvo para lembrar que 

as coisas não se podem 

manter iguais; o tempo 

deve passar. 

   

Figura 12 – Menu do 3º enigma. 

 

 

 

  Por um curto espaço 

de tempo, estou no 

auge da juventude. 

Sirvo para lembrar que 

não podemos evitar 

envelhecer. 

 

   

Figura 13 – Menu do 4º enigma. 

 

 

 

  Deves aprender a ler 

antes de eu te contar a 

minha história. 

 

      Sou um símbolo da 

aprendizagem do 

homem, o que não pode 

travar a passagem do 

tempo. 

  Figura 14 – Menu do 5º enigma. 
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Sou uma parte de ti que 

não consegues ver, mas 

que consegues sentir 

com a ponta dos dedos.

   

Sou um símbolo da 

mortalidade dos 

homens.  

  
 Figura 15 – Menu do 6º enigma. 

 

   

   

   

   

  

Se me mantiveres por 

muito tempo, eu 

decairei.      

Sirvo para lembrar que 

todas as coisas vivas se 

tornam velhas e 

morrem.  
 Figura 16 – Menu do 7º enigma. 

 

 

 

Reluzente e brilhante, 

precisarás de muito 

dinheiro para me 

comprares. 

 

Sou um símbolo da 

indulgência em coisas 

terrenas caras. 

  

Figura 17 – Menu do jogo 8. 
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JOGO ART DETECTIVE 

 

1. Clicando no ícone Art Detective (Detective de Arte), acedemos à página que se 

apresenta na figura 2. Nesta pode ler-se: “O caso do objecto misterioso. Bem-

vindo, detective da Arte Tate. Existe um objecto misterioso na galeria Tate 

Britain. Podes seguir as suas pistas para descobrir os seus segredos? 

Investiga.”  

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 1 e 2 – Página de apresentação dos vários jogos existentes no site Tate Kids e página de apresentação 

do jogo Art Detective. 

 

2.  Clicando na palavra Investigate surge a seguinte página com as instruções do jogo. 

Nela pode ler-se “Observa mais de perto”; “Observa melhor o objecto misterioso. 

Caminha em redor dele e amplia-o com a lupa”; “Decifra as pistas”; “Descobre as pistas 
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e responde no caderno de apontamentos do detective para terminar o caso. Para 

iniciar devemos clicar em Start Now (começa agora). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Página de instruções. 

 

3.  Após clicar em Start Now surge a seguinte página com uma escultura. Na parte de 

baixo podemos ver uns sinais que nos permitem aproximar a imagem e observar a 

escultura com mais pormenor. Esta funcionalidade está disponível sempre que as 

palavras Look Closer (Observa mais de perto) na parte de cima da imagem estiverem 

iluminadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Página de apresentação da obra de arte acerca da qual o utilizador vai obter mais informações para 

descobrir as pistas que lhe são pedidas. 

 

4.  Clicando em Solve Clues (decifrar pistas), surge a página abaixo, com três perguntas 

e um espaço com linhas, à esquerda, com a indicação de pista decifrada. Para decifrar 

as pistas, o jogador deve clicar nas perguntas What Am I? (com 7 pistas para 

descobrir), How Was I Made? (com 9 pistas para descobrir) e  Who Made Me? (com 

10 pistas para decobrir); (O que sou eu?, Como fui feita?  e Quem me fez?). 
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Figuras 5 – Página de resolução de pistas. Figura 6 – Clicando no rectângulo What Am I, 

surge esta página, um exemplo das perguntas 

que podem ser feitas neste jogo. 

   

5.  À medida que o jogador vai respondendo a todas as perguntas de um rectângulo cor 

de laranja, vai surgindo a indicação do lado esquerdo do quadrado de jogo, no caderno 

de apontamentos do detective. 

 

Figuras 7 e 8 – Página com o caderno de apontamentos do detective preenchida e Página de conclusão de um 

a série de pistas. 

 

6. Quando o jogador termina todas as perguntas, surge esta página de felicitações, 

contendo o nome da escultura e um resumo da informação do jogo. O jogador pode 

partilhar com outras pessoas este jogo, clicando em Share The Fun (Partilha a 

diversão). 
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Figura 9 – Página de felicitações de finalização do jogo. 

 

7.  Na página que se apresenta de seguida, o jogador pode enviar o link a um amigo, 

reiniciar o jogo ou jogar outro jogo presente na página Tate Kids. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Página para enviar o link a um amigo. Também é possível reiniciar o jogo ou voltar ao menu de 

jogos da Tate Kids. 
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Tutorial do jogo The Secret Dancer 

1. O jogo The Secret Dancer (a bailarina secreta) inicia clicando no link assinalado, na página 

de jogos do site Tate Kids. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Página inicial de jogos do site Tate Kids, com a indicação do jogo The Secret Dancer. 

 

2. O jogo pode ser jogado em ecrã inteiro ou em versão reduzida. Também pode ser feita uma 

escolha de cenas clicando em Scene Selector (seleccionador de cenas), na parte inferior da 

página. O jogo demora cerca de 20 minutos e tem som. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Página inicial do jogo The Secret Dancer 

 

3. O jogo inicia com um filme cuja acção tem lugar na galeria Tate Modern, à meia-noite, 

podendo o jogador saltar este início, clicando em Skip to Next Section (saltar para a secção 

seguinte). Após este procedimento, surgem oito imagens que equivalem a oito secções de 

filmes. Em cada uma delas o jogador deve realizar uma tarefa e procurar vários pedaços de 

papel. Este jogo não é mais do que uma caça ao tesouro na qual o jogador vai recolhendo 

vários pedaços de papel que no fim, juntos, formam um texto sobre o pintor Edgar Degas e a 

sua escultura de uma bailarina.  
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Figura 3 – Janelas das diferentes partes do jogo. 

 

4. Na primeira cena, o jogador deverá clicar na bailarina sempre que a encontrar. O jogador vai 

sendo avisado para estar atento. 

5. Na segunda cena o jogador deverá resolver uma operação matemática para encontrar o 

código que abre a porta para a zona interdita e em obras da galeria Tate Modern.  

6. Na terceira, quarta e quinta cenas o jogador deverá procurar os objectos indicados na parte 

inferior do ecrã. Para se mover pelo jogo, o jogador deverá clicar nas setas para mudar de sala 

ou clicar no ecrã para voltar ao espaço anterior. Quando surgem rectângulos na imagem o 

jogador deverá clicar neles para ver se encontra os objectos. 

7. Na quinta cena, o jogador deverá fazer o puzzle usando os pedaços de papel que foi 

encontrando. 

8. Na sexta cena, o jogador poderá assistir a uma pequena representação de bailado da 

bailarina. 

9. Na sétima cena, o jogador pode ver a escultura de Edgar Degas em pormenor. 

10. O jogo é sempre acompanhado por vídeo, pelo que requer um computador rápido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


