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O PlayEnergy é um exemplo de educação digital imersiva que adota a dinâmica 
da competição para envolver jovens entre 14 e 20 anos. O PlayEnergy é um 
projeto com o qual a Enel, em colaboração com a Campus Pa�y, quer falar com 
uma geração sensível às questões ambientais e pronta para se envolver nisso. O 
objetivo é ajudar essa geração a adquirir conhecimento, pensar de maneira 
criativa e ter um impacto positivo nas questões ambientais. Por isso, usamos a 
metáfora do jogo (um método de comunicação típico da geração Z) para 
melhorar o impacto e a e�cácia da transmissão de conteúdo.

Graças à educação digital, os alunos não estão mais limitados a serem “sujeitos 
passivos” dentro do sistema escolar, mas podem pa�icipar mais ativamente das 
aulas. A aprendizagem digital aumenta as possibilidades de colaboração: graças 
ao compa�ilhamento de vídeo on-line, ao trabalho colaborativo com 
documentos na nuvem e à possibilidade de permanecerem operacionais 
mesmo fora dos limites da sala de aula, as crianças concluem os projetos 
escolhendo os horários de interação e tendo acesso imediato a todas as 
informações disponíveis na Internet. Imagens e conteúdos em áudio e vídeo 
podem ser integrados com facilidade durante as aulas, afetando de modo 
positivo a compreensão e assimilação dos assuntos.

A geração Z nasceu cercada de tecnologia e preza por um sistema escolar que 
utiliza metodologias inovadoras e voltadas para o digital, oferecendo métodos 
de ensino e aprendizagem novos e dive�idos.

O ensino do futuro
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Usar os recursos da gami�cação para aproximar as crianças dos temas da 
sustentabilidade e da transição para a eletricidade representa uma inovação no 
ensino, pois permite transformar em aula as missões e a narrativa de um jogo de 
aventura de �cção cientí�ca, em que é possível evoluir um personagem e 
“salvar o mundo” graças à descarbonização, com desa�os cooperativos junto 
com pa�icipantes de diferentes países. Juntos, os temas apresentados no 
PlayEnergy constituem um ciclo pe�eito de aulas para os professores ensinarem 
economia circular e sustentabilidade. Dentro da plataforma, será disponibilizado 
para os professores um supo�e pedagógico para facilitar esse uso.

A inscrição na plataforma é simples e gratuita para professores e alunos: basta 
se inscrever, escolher o seu avatar e começar a aventura. As crianças podem 
completar o PlayEnergy individualmente ou em equipe, percorrendo várias 
missões em que ganham pontos e prêmios enquanto aprendem novas noções 
com uma história envolvente. Os professores podem pa�icipar apoiando os 
jovens com seu aval e votando nos trabalhos. Há prêmios para professores e 
pa�icipantes.

Compromisso no dia 5 de setembro: acesse playenergy.enel.com, inscreva-se e 
matricule seus alunos para iniciar essa nova aventura pela educação digital.

A edição de 2021 do PlayEnergy alcançou milhões de jovens e registrou um 
grande sucesso na Europa e América do Sul. A geração Z, muito ativa nas redes 
sociais, tem interagido ativamente com as postagens ao cu�i-las, deixar 
comentários e compa�ilhar o link do convite. Graças à pa�icipação dos 
professores e à con�ança que eles depositaram na iniciativa, muitas turmas de 
alunos se dive�iram e abordaram os temas da economia circular, das energias 
renováveis, da eletri�cação a pa�ir de fontes renováveis e da cidade circular.


