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“Momentos bons e ruins fazem parte 

da vida. A diferença entre eles é que 

um marca, e o outro ensina.” 

Autor Desconhecido. 



 
 

 



 
 

RESUMO 

Atualmente, não só o Brasil como o mundo vem passando por dificuldades em 

relação ao consumo da água, um dos bens naturais mais essenciais à vida. A 

população passa a consumir esse bem de forma descontrolada, gerando 

consequências ambientais, pois a natureza não consegue se regenerar a tempo 

de oferecer este recurso com maior abundância. Associado a este desafio de 

alertar e conscientizar a população sobre o consumo da água, escolas criam 

iniciativas para que estudantes desde as séries iniciais possuam pensamento 

crítico a respeito da sua preservação. Apoiar estas iniciativas através da 

associação de outros projetos se torna muito importante. Em meio a tal 

pensamento, esta pesquisa busca descrever o processo de desenvolvimento de 

uma rede social educacional atrelada a mecanismos de gamificação, que 

segundo os resultados presentes neste trabalho, foi capaz de engajar e motivar 

estudantes de Ensino Fundamental e Médio durante a conscientização do 

consumo consciente da água, através de uma perspectiva lúdica, onde os 

estudantes puderam interagir com seus amigos de escola compartilhando 

informações, fotos, vídeos e desafios completados com ênfase na economia de 

água. 

Palavras-chave: Água, rede social educacional, gamificação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Currently, not only Brazil but the world has been undergoing difficulties in 

relation to consumption of water, a natural essential resource to life. The 

population begins to consume this resource uncontrollably, generating 

environmental consequences, because nature can not regenerate water in the 

same proportion. Associated with this challenge to alert and educate the people 

about water consumption, schools create initiatives for students from lower to 

develop critical thinking about water preservation  possess critical thinking 

about their preservation. To support these initiatives through the association of 

other projects becomes very important. Amid such thinking, this research seeks 

to describe the process of developing an educational social network linked to 

gamification mechanisms, according to the results presented, this work was able 

to engage and motivate students of primary and secondary education during the 

awareness of consumption aware of the water, through a playful perspective, 

where students were able to interact with their school friends and to share 

information, photos, videos and challenges completed with emphasis on saving 

water. 

Keywords: Water, educational social network, gamification. 
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1. Introdução 
 

A preocupação com o consumo consciente da água vem constantemente sendo 

abordada nas mídias em geral, como também no âmbito escolar. Segundo a 

Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância), menos da metade da 

população mundial tem acesso à água potável. A irrigação corresponde a 73% do 

consumo de água, 21% vai para a indústria e apenas 6% destina-se ao consumo 

doméstico.  

 De acordo com estimativas oficiais da ONU (Organização das Nações 

Unidas), caso o consumo de água continue a crescer em níveis demasiadamente 

elevados e o índice de natalidade continue aumentando de maneira 

desequilibrada, há uma grande possibilidade de o índice de água disponível por 

pessoa diminuir em 30%. Por esse e outros motivos, a economia de água é 

imprescindível e inadiável. 

Com base na reflexão destes dados, destaca-se a gestão da água. Desde 

2005, a Assembleia Geral das Nações Unidas instituiu a Década Internacional 

para Ação: “Água, fonte de vida”, além disso, 2013 foi eleito pela UNESCO o 

“Ano Internacional de Cooperação pela Água”, a fim de colocar a temática em 

pauta com ainda mais expressão (UNESCO, 2013). Acrescentando a esse 

contexto, observou-se no ambiente escolar o uso inadequado desse recurso, 

marcado por diferentes ações de desperdício protagonizadas, principalmente, 

por estudantes do Ensino Fundamental II e Ensino Médio.  

Diante desta perspectiva o Colégio Presbiteriano Quinze de Novembro do 

município Garanhuns – PE vivenciou em 2013 o projeto Jogo da água: a vida 

em jogo, que pretendeu promover ações para reflexão sobre o uso desse bem 

natural. A ação se estendeu a professores, demais funcionários, mas os sujeitos 

principais foram os estudantes - adolescentes e jovens. 

O projeto em tela pautou-se pelo seguinte questionamento: o fomento de 

situações que geram a consciência do volume de água gasto diariamente pode 

otimizar a gestão individual da água? Assim, teve como objetivo oportunizar 

situações para reflexão sobre o uso da água visando ao gerenciamento 
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necessário por parte dos estudantes, professores e demais funcionários, por 

meio de ações que tiveram vários objetivos: a identificação do nível médio diário 

de gasto de água, a análise da viabilidade do uso cotidiano desse recurso e a 

adoção de medidas para evitar o desperdício. 

Porém, esta iniciativa para conscientização dos estudantes durante o 

consumo consciente da água apresentou à necessidade de uma maior integração 

dos mesmos, pois a gestão da água é feita individualmente por cada aluno no 

Colégio.  

1.1. Motivação 

No que diz respeito, o Brasil é um país privilegiado, pois a maior reserva de água 

doce da Terra, ou seja, 12% do total mundial se encontra no Brasil. No entanto 

sua distribuição não é igual em todo o território nacional.   

 No nordeste do país o problema de escassez e falta d'água por longos 

períodos é predominante e junto a isso consequências são geradas, como o 

abandono das terras e migração aos centros urbanos como São Paulo e Rio de 

Janeiro, agravando ainda mais o problema da escassez de água nestas cidades. 

 Desde 2014 o Brasil vem passando por situações que mostram que pode 

ser a maior crise hídrica de sua história. Com um problema grave de seca e 

também de gestão dos recursos naturais, o país vem apresentando níveis baixos 

em seus reservatórios em épocas do ano em que eles costumam estar bem mais 

cheios. 

 A crise hídrica não se dá apenas a questão demográfica, que afeta maior 

parte população brasileira por não residirem nos pontos onde a água encontra-

se disponível de forma mais abundante, mas como também as questões 

referentes à utilização e gestão dos recursos hídricos no país. 

 Atualmente o estado de São Paulo vem passando por dificuldades e junto 

a isso algumas ações devem ser tomadas, pois a capital paulista, que é a área 

mais povoada do país, é a protagonista desse cenário. O reservatório do Sistema 

Cantareira, o principal da cidade, vem apresentando sucessivos recordes de 

baixas em seu volume, o que torna o contexto em questão ainda mais 

desfavorável. 
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 Frente a esta situação não só serão prejudicadas as pessoas que recebem 

água tratada em sua residência, mas como também as indústrias e a agricultura 

(os principais consumidores), o que pode acarretar em impactos na economia 

como um todo. 

Referente à utilização, conscientização e gestão dos recursos hídricos, uma 

rede social virtual contém um grande potencial, pois promove interações 

sociais, troca constante de informações entre seus membros, potencializa 

competências sociais de interação e comunicação, além de fomentar o aprender 

com o outro [DOTTA, 2010]. 

Rede social educacional, segundo a revista TecEdu apresenta benefícios 

quando o assunto é apoiar a alfabetização, fortalecer a relação entre professor e 

aluno, enriquecer o conteúdo curricular e acompanhar o desempenho individual 

e coletivo com uma linguagem mais dinâmica e interessante ao processo de 

aprendizagem.  

 Junto ao conceito do uso de redes sociais na Educação, existe um ponto 

forte a ser atrelado chamado gamificação. O mesmo vem ganhando visibilidade 

por sua capacidade de criar experiências significativas quando aplicada em 

contextos da vida diária.  Sua aplicação em ambientes educacionais vem se 

mostrando como uma maneira de motivar educandos na realização de tarefas 

cotidianas. 

Visto que um software educacional possui a finalidade de ser usado para 

algum objetivo educacional ou pedagogicamente defensável, para qualquer que 

seja a natureza ou finalidade para a qual tenha sido criado. Imagina-se que o 

processo de desenvolvimento de uma rede social educacional atrelada ao 

mecanismo de gamificação, possa integrar todos os estudantes do Cólegio 

visando um trabalho mais colaborativo e interativo durante o consumo 

consciente da água, como também possa servir de subsidio para futuros 

desenvolvedores em áreas educacionais e afins.  
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1.2. Objetivos 

1.2.1 Objetivo Geral 

Integrar estudantes de Ensino Fundamental e Médio através de uma rede social 

educacional gamificada, visando colaborar e incentivar de maneira dinâmica o 

consumo consciente da Água. 

1.2.2 Objetivo Específico 

 Analisar trabalhos relacionados que utilizam redes sociais para difusão 

de informações e outras iniciativas que difundem problemas ambientais; 

 Evidenciar processos para desenvolvimento da rede social; 

 Avaliar resultados através de testes com usuários reais. 

1.3.  Estrutura  

Este trabalho encontra-se estruturado em 5 capítulos. Capítulo 2, apresenta a 

fundamentação teórica. Capítulo 3, descreve o processo de desenvolvimento e 

apresentação da ferramenta. Capítulo 4, Avaliação da rede social. Capítulo 5, 

conclusões e trabalhos futuros.  
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2. Fundamentação Teórica 

Neste capítulo serão fundamentados tópicos importantes para o 

desenvolvimento da rede social, como: gamificação, rede sociais, redes sociais e 

educação, educação ambiental, Django e trabalhos relacionados.  

2.1. Gamificação 

Os jogos são uma forma de entretenimento bastante popular, independente de 

faixa etária. São muitos os exemplos que podem ser citados, como os jogos de 

tabuleiro, cartas, RPGs, entre outros. Cerca de 23% dos brasileiros são jogadores 

assíduos ou casuais, número que corresponde a cerca de 45 milhões de 

jogadores (ORRICO, 2012).  

 Huizinga (1980) descreve oito principais características de um jogo: a 

participação voluntária, distração, exterior à realidade, limites espaciais e 

temporais, meta, regras, sistema de feedback e término. Percebendo estas 

características do jogo, o conceito de gamificação vem sendo compreendido por 

teóricos e desenvolvedores de jogos como a aplicação de elementos, 

mecanismos, dinâmicas e técnicas de jogos no contexto fora do jogo 

(NAVARRO, 2013). Por isso, a partir da gamificação é possível trazer as 

principais características dos jogos para aplicações nas diversas áreas do 

conhecimento e da sociedade. 

 Segundo o que foi mencionado, a gamificação é um fenômeno emergente, 

que deriva diretamente da popularização e popularidade dos games, e de suas 

capacidades intrínsecas de motivar a ação, resolver problemas e potencializar 

aprendizagens nas mais diversas áreas do conhecimento e da vida dos 

indivíduos. Esse potencial que os games apresentam já havia sido percebido há 

mais de três décadas (PAPERT, 2008). Porém, naquele tempo, a indústria dos 

games ainda estava se consolidando. Atualmente, podemos dizer que influência 

dessa forma de entretenimento é global e atinge praticamente todas as camadas 

da população.  

 Originada como método aplicado em programas de marketing e 

aplicações para web, com a finalidade de motivar, engajar e fidelizar clientes e 
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usuários (ZICHERMANN e CUNNINGHAM, 2012), a gamificação pressupõe a 

utilização de elementos tradicionalmente encontrados nos games, como 

narrativa, sistema de feedback, sistema de recompensas, conflito, cooperação, 

competição, objetivos e regras claras, níveis, tentativa e erro, diversão, 

interação, interatividade, entre outros, em outras atividades que não são 

diretamente associadas aos games, com a finalidade de tentar obter o mesmo 

grau de envolvimento e motivação que normalmente encontramos nos 

jogadores quando em interação com bons games. 

 Visto que a gamificação pode ser inclusa em atividades que não são 

diretamente associadas aos games, estabelecer uma conexão entre ela e 

ambientes educacionais se torna de suma importância, pois oferece 

contribuições ao agregar novas formas de motivar educandos na realização de 

tarefas cotidianas. 

 A gamificação pode não ser percebida no contexto escolar, porém ela se 

encontra implicitamente presente ao se atribuir pontuações a educandos nas 

diferentes tarefas por eles realizadas, mesmo que procedimento não possibilite 

ao aluno uma profunda imersão no contexto da tarefa. 

 Colocar os estudantes em posição de cumprimento de regras pré-

determinadas possibilita estruturar e reestruturar seu próprio aprendizado para 

uma melhor compreensão das atividades que lhes são propostas [Lee, 2011]. 

 Com isso, a aplicação de mecanismos de gamificação no âmbito 

educacional traz grandes benefícios, tanto para os educadores, quanto para os 

estudantes, pois proporciona a aplicação de uma grande variedade de 

estratégias para motivar os alunos à participação e ao engajamento no processo 

de ensino e de aprendizagem [ELLWANGER, Cristiane, 2014]. 

2.2. Redes sociais 

Não é de hoje que o ser humano agrupa-se para atingir seus objetivos e cooperar 

entre si, formando uma rede de afeto e de construção de conhecimento e 

tecnologia. Mas com o decorrer da evolução social, os seres humanos 

encontraram novos meios de comunicação e de afeto por meio da internet, 

facilitando o acesso à informação em qualquer lugar que esteja incluso. 
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 A palavra rede (originária da latina rete), em língua portuguesa, remete à 

noção de junção de nós – individuais ou coletivos – que, interligados entre si, 

permitem a união, a comutação, a troca, a transformação. Estar em rede – 

social, cultural, econômica, política – é (ou sempre foi) uma das condições de 

possibilidade de nossa convivência neste mundo, dada a necessidade (ou a 

obrigatoriedade) da contínua constituição de grupos comuns (ou comunidades) 

em limitados espaços e simultâneos tempos. (ROCHA, 2005, p. 1) 

As redes sociais estão a cada dia mais presentes no nosso dia-a-dia, não só 

por serem compreendidas como ambiente de relacionamento, mas também 

como fonte de pesquisa e notícias, tendo como atributo a participação, 

possibilitando não só o acesso à informação, mas a capacidade de produzi-la 

[Barros, 2012].  

Em outros aspectos as redes sociais têm como finalidade transformar o 

modo com que a nossa sociedade se comporta, influenciando rapidamente a 

opinião pública por meio do compartilhamento extremamente veloz de 

informações, que ao fim acaba acarretando em uma verdadeira revolução. 

Outro elemento que é característico das redes sociais na Internet é a sua 

capacidade de difusão informações de forma interativa. Muitas dessas 

informações são difundidas de forma quase epidêmica, alcançando grandes 

proporções tanto on-line quanto off-line [Recuero, 2009, p.116]. 

 De modo geral, existem 3 tipos de redes  sociais: (1) redes de propósito 

geral, de massas ou megacomunidade (Facebook, MySpace, Twitter); (2) redes 

abertas, para compartilhar arquivos (YouTube, SlideShare, Snips, Flirck, etc) e 

redes temáticas ou microcomunidades que possuam interesse específico (Ning, 

Elgg, GROU.PS, Google Groups, etc) (AREA, 2008). 

2.3. Redes sociais e Educação 

Considerando os tipos de redes sociais existentes, e a maneira de como o ser 

humano age, sempre procurando modificar o meio em que está contido, as 

redes sociais virtuais passam a ter um papel importante, pois favorecem o 

contato entre as pessoas de tal forma que impulsionam aprendizagem. 
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 O processo ensino/aprendizagem que ocorre neste ambiente pode ter 

como base a teoria sócio construtivista de Vygotsky, que tem como ideia central 

a de que todos os processos psicológicos superiores ocorrem primeiro nas 

relações sociais, processos intermentais ou processos interpsicológicos, sendo 

regulados e controlados pela interação, que no caso das redes sociais virtuais 

são as interações entre os alunos, professores e os recursos tecnológicos. 

 Diante desta perspectiva e a crescente evolução, Haro (2010) destaca que 

o mundo educativo não pode permanecer alheio aos fenômenos sociais como 

este, que está mudando a forma de comunicação entre as pessoas.  

 O professor, frente a este novo cenário tecnológico passa a dispor de 

muitos recursos que estimulam a participação do aluno. Este aluno, ao se 

apoderar dos recursos tecnológicos, se torna cada vez mais colaborativo, 

participativo e assim, pode compartilhar o resultado de sua reflexão e 

aprendizado para todos os envolvidos na rede, criando uma maior afetividade e 

interação durante a aprendizagem. 

 Visando a inclusão de redes sociais na educação e seu potencial de 

centralizar em um único local todas as atividades docentes de professores e 

alunos de um centro educativo, ainda aumenta o sentimento de comunidade 

educativa, melhora o ambiente de trabalho ao permitir que o aluno possa criar 

seus próprios objetos de interesse, aumenta a comunicação entre professores e 

alunos e facilita a coordenação do trabalho de diversos grupos de aprendizagem 

(HARO, 2008). 

 Considerando que a educação não está mais embasada no professor como 

centro do saber e do conhecimento, e sim na relação dos alunos com seus 

colegas e professores por meio da utilização de vários recursos midiáticos e 

comunicacionais durante o ensino/aprendizagem, o aluno passa a ser ativo 

participante do seu aprendizado, como também responsável pelo mesmo. 

 O aprendizado compreende-se através de dois procedimentos, formal ou 

não formal, e os benefícios das redes sociais tem um papel importante quando 

possibilita ao aluno a livre expressão, e o contato com colegas na construção de 

um indivíduo reflexivo. 
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As redes sociais tem uma utilidade inegável para a educação formal, 
embora sua maior realização consista em estabelecer um vínculo de 
união com a informal. Esta união produz uma retroalimentação que 
favorece o processo educativo. (HARO, 2010, p. 10) (tradução livre do 
espanhol). 

 Diante da situação, para que a inclusão de redes sociais ocorra, é 

necessário que professores estejam sempre atuando e incorporando as 

tecnologias nas atividades educacionais, e que a instituição educacional se 

adeque a sociedade do conhecimento, que estimula o aprendizado permanente, 

a participação e colaboração do aluno no seu próprio aprendizado. 

2.4. Educação Ambiental 

Ao longo dos anos os seres humanos desvendaram, conheceram, dominaram e 

modificaram natureza para melhor aproveitá-la. Porém, consequências 

surgiram e junto a elas preocupações, pois devido às ações humanas, a 

disponibilidade de alguns recursos se encontra em níveis preocupantes. É com 

essa certeza que para assegurar a existência das condições favoráveis à vida, 

teremos que produzir e consumir de acordo com o que a Terra pode fornecer e 

isto deve ser difundido e praticado desde os anos iniciais, através da educação 

ambiental. 

 Perante a esta situação, a Escola se torna um espaço privilegiado para 

difusão da educação ambiental, pois cria condições e alternativas que estimulam 

os alunos a terem concepções e posturas cidadãs. Segundo Lima (2004), a 

educação formal continua sendo um espaço importante para o desenvolvimento 

de valores e atitudes comprometidas com a sustentabilidade ecológica e social. 

 Segundo Carvalho (2006, p. 71), a Educação Ambiental é considerada 

inicialmente como uma preocupação dos movimentos ecológicos com a prática 

de conscientização, que seja capaz de chamar a atenção para a má distribuição 

do acesso aos recursos Naturais, assim como ao seu esgotamento, e envolver os 

cidadãos em ações sociais ambientalmente apropriadas. 

 Atualmente devido ao fato de se perceber a necessidade de uma melhoria 

do mundo em que vivemos, a Educação Ambiental entra como chave, pois 

segundo Guedes (2006), nosso tempo nos parece cada vez mais curto porque 

temos cada vez mais compromissos.  
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 Por isso deve-se buscar alternativas que promovam uma contínua 

reflexão de crianças e jovens em formação para que se possa implementar, nas 

escolas a verdadeira Educação Ambiental, com atividades e projetos não 

meramente ilustrativos, mas fruto da ânsia de toda a comunidade escolar em 

construir um futuro no qual possamos viver em um ambiente equilibrado, em 

harmonia com o meio, com os outros seres vivos e com nossos semelhantes. 

2.5. Django 

Django é um framework para desenvolvimento de aplicações web de forma ágil. 

Escrito em python, que estimula o desenvolvimento rápido, limpo e utiliza o 

padrão MTV (model – template – view). Inicialmente foi criado como sistema 

para gerenciar um site jornalístico na cidade de Lawrence, no Kansas. No ano de 

2005 tornou-se um projeto de código aberto e foi publicado sob a licença BDS. 

O termo Django foi inspirado no músico de Jazz Django Reinhardt. 

 O framework utiliza o principio DRY (Don’t Repeat Yourself), que 

possibilitada ao desenvolvedor um maior aproveitamento do seu código já 

escrito, evitando repetição. 

 No conceito mapeamento objeto-relacional, o próprio Django através de 

classes python consegue definir a modelagem. Possibilitando a geração das 

tabelas no banco de dados e sua manipulação sem necessidade de utilizar SQL. 

 Outras características deste framework são: 

 Geração de formulários automaticamente através dos modelos de dados; 

 Não há limitações para criação de URLs amigáveis e de maneira simples; 

 Linguagem de Template poderosa, extensível e amigável. Com ela pode-se 

separar design, conteúdo e código em Python. 

 Sistema de cache que se integra ao memcached ou em outros frameworks de 

cache; 

 Total suporte para aplicações multi-idioma, com possibilidade de 

especificação de strings de tradução e fornecimento de ganchos para 

funcionalidades especificas do idioma. 
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2.6. Trabalhos relacionados 

Em Falcão et al. (2011) é apresentada uma proposta que busca difundir 

informações na Universidade de Pernambuco através da rede social Twitter, 

tendo como objetivo usar o potencial da rede social para aproximar a sociedade 

local, divulgando ações e projetos. De forma semelhante, a rede social descrita 

nesse artigo tem como objetivo divulgar informações educacionais, porém 

relacionadas a recursos sustentáveis, mais especificamente a água.  

 Peres et al. (2013) apresentou uma proposta que através de uma 

estrutura tecnológica chamada WAITS1 (WAter quality InformaTion System) e 

das redes sociais das coisas, definidas por Presser (2012), e da Internet das 

coisas, por MacManus (2010), busca coletar, processar e apresentar 

informações sobre a qualidade da água e informações ambientais para todos os 

perfis de usuários, de forma que estas informações sejam utilizadas em 

pesquisas científicas, ferramentas e atividades de ensino. O tipo de informação 

do trabalho de Peres (2012) coincide com o que este trabalho busca divulgar, 

mas o proposito deste trabalho é a conscientização do consumo de água e 

recursos sustentáveis.  

 Ferreira et al. (2014) apresentam uma abordagem sobre o 

desenvolvimento e avaliação de um jogo educativo que possui objetivo de 

ensinar temas como Educação Ambiental, Coleta Seletiva e Saneamento Básico. 

O processo de gamificação do trabalho apresentado neste artigo tem como 

intuito uma abordagem colaborativa, diferindo de Ferreira (2014), onde a 

construção do conhecimento é individual. 

 Desta forma, o objetivo do presente trabalho é o desenvolvimento de uma 

rede social que se difere de todas as propostas apresentadas tanto pelo que se 

propõe a compartilhar, como também pelo uso de gamificação para despertar o 

engajamento do público específico em torno do consumo da água. 

  

                                                   
1 Prove uma estrutura através de coleta de dados realizada por dispositivos sensores, tratamento 
e disponibilização em diferentes interfaces. O sistema serve de base para a criação de 
ferramentas e atividades de ensino e conscientização ambiental.   
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3. Processo de Desenvolvimento e Apresentação da 

Ferramenta 

No presente capítulo será descrito o processo de desenvolvimento da rede social 

educacional gamificada desenvolvida durante o trabalho. O processo 

preocupou-se em enfatizar elementos importantes para conscientização dos 

estudantes do Ensino Fundamental e Médio sobre o consumo da água por meio 

de uma abordagem interativa, motivadora e colaborativa.  

3.1. Levantamento de requisitos 

Para construção ou desenvolvimento de um software, encontra-se um conjunto 

de atividades a serem desenvolvidas. Este ciclo de atividades vai desde a sua 

concepção até a entrega do produto. 

Diante da necessidade que o Colégio Quinze apresentou em obter uma 

maior integração dos alunos durante o consumo consciente da água, não só em 

casa, como também na escola, encontrou-se a necessidade desenvolvimento de 

uma rede social atrelada a mecanismo de gamificação.  

A principio, o projeto existente no ambiente escolar, denominado Jogo da 

água: a vida em jogo, que visa promover ações para reflexão sobre o uso 

desse bem natural, era feito de forma individual e os resultados deste projeto 

não eram compartilhados entre os alunos, assim deixando a desejar o quesito de 

interatividade do projeto. 

Tendo a ideia em mãos iniciou-se o processo de levantamento de 

requisitos do software. Em reunião com a coordenadora do colégio e estudantes, 

dados relevantes foram coletados para definição de requisitos futuros. Para isso, 

utilizaram-se alguns questionamentos. Foram eles:  

1. A quem se destina a rede social? Quais idades? Quais séries? 

2. Quais informações os estudantes poderão compartilhar? 

3. Quais informações os estudantes terão que fornecer a aplicação? 

4. Quais desafios serão propostos na rede social? 

5. Qual será a atuação dos professores na aplicação? 
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As informações obtidas deste pré-levantamento foram de que o principal 

alvo da rede social eram os estudantes de Ensino Fundamental e Médio.  

As informações a serem compartilhadas serão em torno dos resultados dos 

desafios em que os estudantes serão submetidos e informações referentes ao 

tema água.  

Os dados que serão fornecidos à aplicação serão: 

1. Login e senha; 

2. Email; 

3. Nome, série e idade; 

4. Número de matrícula; 

5. Pergunta secreta. 

Os desafios que os estudantes poderão escolher para desafiar outras 

pessoas na rede social serão sempre relacionados à temática água e sua 

preservação, como: ao escovar os dentes, enxaguar a boca com água do copo. 

Porém, para que o desafio seja completado quem foi desfiado terá que postar 

uma foto na rede social mostrando como fez isso.  

E a função dos professores será de verificar as postagens e enviar 

solicitação de desafios para uma determinada turma. 

3.2. Definição dos requisitos funcionais e não funcionais 

Antes de iniciar o processo de implementação de qualquer software é de 

fundamental importância que sejam bem definidos os requisitos do sistema, 

tanto funcionais, como não funcionais.  De acordo com Sommerville (2007), 

requisitos de um sistema são descrições dos serviços que devem ser fornecidos 

por esse sistema e as suas restrições operacionais. 

Ainda segundo o autor, os requisitos funcionais descrevem como o sistema 

deve fazer ou se comportar diante de uma situação, ou seja, suas 

funcionalidades. Não menos importantes, os requisitos não funcionais 

especificam ou restringem questões importantes do sistema, como desempenho, 

usabilidade, confiabilidade, disponibilidade, segurança e tecnologias envolvidas. 
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3.2.1.  Requisitos Funcionais 

Foram pré-estabelecidos os seguintes requisitos funcionais, escalados em um 

grau de prioridade: essencial, importante e desejável. Na Tabela 1 pode-se 

observar a listagem de requisitos. 

 

Requisito funcional Prioridade 
 
Essencial Importante Desejável 

Cadastro  x   

Esqueceu senha x   

Redefinir senha x   

Login x   

Trilha da Água x   

Sobre x   

Feed x   

Feed Geral, Amigos e Turma  x  

Postar x   

Curtir x   

Descurtir x   

Comentar x   

Ver mais postagens x   

Visualizar curtidas x   

Consulta perfil usuário  x  

Perfil x   

Editar perfil x   
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Amigos x   

Pesquisa geral x   

Pesquisa amigos  x  

Fazer amizade x   

Desafiar x   

Mensagem x   

Excluir x   

Solicitações de amizade x   

Aceitar x   

Recusar  x   

Enviar mensagem x   

Desafios pendentes x   

Desafios ativos x   

Desafios cumpridos x   

Verificar x   

Recusar pontos x   

Atribuir pontos x   

Conquistas x   

Campeões x   

Rankings x   

Ranking Geral, Amigos e 

Turma 

 x  
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Desafiar amigo x   

Desafiar turma  x  

Tabela 1. Requisitos funcionais 

Segundo PFLEEGER (2004), um requisito funcional descreve uma 

interação entre o sistema e o seu ambiente. Através do escalonamento deste 

grau de prioridade foi possível enfatizar os itens mais relevantes para o processo 

de interação que o usuário irá obter com o software. 

Com base nos requisitos foram produzidos protótipos, que serão 

apresentados mais adiante. 

3.2.2.  Requisitos não Funcionais 

Requisitos não funcionais, segundo Sommerville (2007), são classificados da 

seguinte maneira:  

Requisitos de produto, que referem-se a atributos de qualidade que o 

sistema deve apresentar, tais como confiabilidade, usabilidade, eficiência e 

segurança.  

Requisitos organizacionais: são derivados de metas, políticas e 

procedimentos das organizações do cliente e do desenvolvedor. Exemplos: 

restrições de tempo, custo, linguagem de programação a ser adotada, entre 

outros.  

Requisitos externos: requisitos derivados de fatores externos ao sistema e 

seu processo de desenvolvimento. Exemplos: requisitos legais, éticos, 

interoperabilidade com outros sistemas, entre outros. 

 Com base na divisão do autor, os requisitos não funcionais do software 

estão descritos conforme a Tabela 2. 

Requisitos Objetivo Justificativa 

Requisito do Produto Utilização das 

tecnologias Javascript e 

Para melhor experiência 

do usuário durante a 
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XML interação com o 

software. 

Requisitos 

Organizacionais 

Entregar ao término da 

disciplina de estágio 

supervisionado III 

Proposta apresentada 

pelo orientador da 

disciplina. 

Requisitos Externos Respeitar as 

diversidades 

socioculturais 

Pelo fato de existir 

diferentes culturas que 

permeiam o ambiente 

escolar. Portanto, ter 

cuidado em imagens ou 

informações que serão 

inseridas na rede social.  

Tabela 2. Requisitos não funcionais 

 Durante o desenvolvimento do software foi utilizado o framework de 

desenvolvimento web ágil, Django versão 1.7.0. A linguagem de programação 

Python, para desenvolvimento do backend. A linguagem de marcação HTML5 

(HyperText Markup Language) e a linguagem de estilo CSS3 (Cascading Style 

Sheets) para design do software. Bibliotecas Jquery versão 1.11.3 e Jquery-ui 

também foram utilizadas para melhor usabilidade e interatividade do sistema. 

 No Apêndice A o leitor pode ler todo o documento de requisitos da rede 

social. 

3.3. Gerenciamento 

Para obtenção de bons resultados seja em qualquer área, necessita-se de um 

bom gerenciamento. O gerenciamento de projetos por sua vez, é a aplicação de 

conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto a 

fim de atingir os seus requisitos.  

 Com intuito de transformar desejos e expectativas do cliente em 

requisitos, o gerenciamento de projetos busca balancear restrições conflitantes 

de escopo, cronograma, orçamento, qualidade, recursos, entre outros. 
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 Na Tabela 3, encontram-se algumas ferramentas para gerenciamento de 

projetos e suas respectivas facilidades.  

Ferramentas Facilidades 

 

Trello 

Pode ser adequada a qualquer usuário. 

Nela, além de otimizar as atividades 

do trabalho, é possível organizar 

planos de viagens e estudos, por 

exemplo. Apesar de haver versões 

pagas com recursos mais complexos, o 

modelo gratuito não deixa a desejar. 

 

 

Asana 

Possibilita o trabalho em equipes de 

até 15 pessoas na versão gratuita. O 

objetivo é possibilitar o trabalho em 

conjunto, pois a ferramenta permite a 

criação de listas de tarefas 

compartilhadas, uma espécie de 

quadro com os projetos, tarefas e 

participantes que fazem parte de cada 

projeto. 

 

Clarizen 

Possui diversos recursos que auxiliam 

os usuários a fazerem a gestão de 

projetos. Com ele, é possível 

desempenhar ações diferentes, 

como organização de orçamentos, 

controle de despesas e planejamento 

de tarefas. 

 

DeskAway 

Podem-se inserir prazos para as 

tarefas e acrescentar características 

para cada uma. É possível administrar 

três projetos com cinco usuários com o 
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cadastro. A ferramenta permite a 

utilização gratuita no primeiro mês. 

 

OpenProj 

É possível filtrar as buscas e fazer a 

interação entre dois projetos, por 

exemplo. Outro serviço interessante é 

o fato de ser possível gerar gráficos de 

Gantt, que ilustram o cronograma de 

um projeto por meio de barras. 

Tabela 3. Ferramentas de gestão de projetos 

3.3.1. Trello 

Para gerenciamento de tarefas a serem realizadas no decorrer do 

desenvolvimento da rede social, foi utilizado o software Trello. Bastante 

conhecido em empresas, o Trello é um organizador de tarefas e eventos bastante 

dinâmico e funcional. Sua organização pode ser feita da maneira que quiser, 

podendo englobar o período inteiro de um projeto. Foi inspirado na 

metodologia Scrum2, processo de desenvolvimento para gerenciar projetos e 

desenvolvimento ágil de softwares. 

 A gerência das atividades foi dividida em 3 colunas. Coluna 1, tarefas a 

serem realizadas. Coluna 2, tarefas em andamento e Coluna 3, tarefas 

concluídas. Para cada tarefa adicionada, um tempo para entrega era associado, 

assim estabelecendo um cronograma sequencial de entrega de tarefas 

completas. Na Figura 1 pode-se observar o que foi descrito. 

 

 

  

                                                   
2 No Scrum, os projetos são divididos em ciclos (tipicamente mensais) chamados de Sprints. O 
Sprint representa um Time Box dentro do qual um conjunto de atividades deve ser executado. 
Metodologias ágeis de desenvolvimento de software são iterativas, ou seja, o trabalho é dividido 
em iterações, que são chamadas de Sprints no caso do Scrum. 

https://trello.com/
http://www.desenvolvimentoagil.com.br/xp/manifesto_agil
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3.3.2. Divisão de tarefas  

A equipe para construção e desenvolvimento da rede social, constituiu-se em 

torno de quatro pessoas. Dois programadores back-end, responsáveis em 

implementar a rede social através da linguagem de programação Python. Um 

programador front-end, responsável em projetar e implementar interfaces de 

interação com usuário, através das linguagens HTML, CSS e Javascript. E por 

fim um documentador de software, responsável em documentar cada evolução 

da rede social e contatar o cliente para possíveis dúvidas no decorrer do 

desenvolvimento. 

3.3.3. Controle de versões 

É de fundamental importância para documentação e acompanhamento da 

evolução de qualquer sistema, o controle de versões. Para gerenciamento e 

controle de versão do código fonte da rede social utilizou-se o serviço de Web 

Hosting, GitHub.  

 GitHub escrito na linguagem Ruby on Rails possui funcionalidades de 

uma rede social como feeds, followers, wiki e um gráfico que mostra como 

Figura 1. Gerenciamento no Trello 
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desenvolvedores trabalham as versões de seus repositórios. Outras 

funcionalidades interessantes do GitHub é: 

 Criação de áreas completamente separadas para testes ou projetos 

diferentes; 

 Desfazer alterações que estão com problemas, voltando para a versão que 

estava estável; 

 Possibilidade de trabalho em equipe de uma forma muito mais simples e 

segura. 

 Na Figura 2 pode-se observar o repositório Git da rede social. 

Figura 2. Repositório Git 

3.4. Prototipação 

Após o levantamento dos requisitos, buscou-se através deles entrar em um 

processo de prototipação com objetivo de facilitar o entendimento dos 

requisitos, apresentar conceitos e funcionalidades do software. 

Com intuito de obter um maior alinhamento entre a equipe e cliente, 

adotou-se a boa prática de prototipação. Este processo pode ser desenvolvido 

em diferentes níveis de fidelidade, no qual quanto maior for o tempo dedicado 

ao processo de prototipação, maior será a semelhança entre o resultado 

entregue e o planejado.  
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Dedicação de tempo a este processo acarretará em mais tempo para ser 

criado ou modificado. A escolha para o protótipo ideal à situação varia de 

acordo com o nível de entendimento do negócio, complexidade dos requisitos, 

prazo e orçamento para elaboração. 

3.4.1. Protótipos visuais 

A partir do momento em que os requisitos foram entendidos, através da 

ferramenta de edição gráfica Inkscape3, foi possível dar os primeiros passos com 

ênfase na estética e usabilidade da rede social. 

Protótipos visuais podem ser criados a partir de ferramentas gráficas, no 

entanto não possuem interações de tela e demandam mais tempo para se fazer 

ajustes e melhorias. 

Na Figura 3, pode-se observar o primeiro protótipo da rede social 

contento a interface de login e timeline. Este protótipo busca trazer as principais 

características, como: cores semelhantes a do colégio e fundamentais 

funcionalidades do software.  

                                                   
3 https://inkscape.org/pt/ 

Figura 3. Primeiro protótipo 
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3.4.2. Protótipos interativos 

Buscando focar na interatividade do sistema, adotou-se protótipos interativos 

que englobam detalhes de estética e efeitos de interação, proporcionando 

experiência rica e realista. 

 Protótipos interativos, também ajudam a equipe a identificar novos 

requisitos, oportunidades e futuros problemas. As consequências disso para o 

software são lucros maiores a longo prazo e riscos menores durante o 

desenvolvimento. Em contrapartida, protótipos interativos demandam uma 

equipe de maior conhecimento técnico e demoram mais tempo para serem 

criados. 

Figura 4. Segundo protótipo 
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Na figura 4, pode-se observar o segundo protótipo. Para evolução foram 

utilizadas as ferramentas HTML e CSS. Algumas mudanças e oportunidades 

surgiram, como: alterações de cores e inclusão de data em postagens. 

Na figura 5, pode-se observar o terceiro protótipo. Neste protótipo 

observou-se a necessidade de uma maior transformação, tanto em questão de 

estética, quanto de usabilidade.  

Referente à questão de estética, a cor principal que antes era laranja foi 

alterada para azul, assim fazendo referência à temática água. A cor laranja foi 

utilizada em pequenos detalhes como referência as cores do colégio. 

Figura 5. Terceiro protótipo 
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Já em questão de usabilidade encontrou-se o problema de inclusão de um 

bloco responsável em mostrar informações relevantes ao usuário, como: 

notificações, desafios e classificação. 

Na figura 6, pode-se observar o protótipo final. Nele foram incluídos 

signos estáticos4 associados a cada opção dos blocos de navegação principal e 

                                                   
4 Os signos estáticos expressam o estado do sistema, elementos presentes na interface num 
determinado momento de tempo, como rótulos, imagens, itens de menu, campos e botões de 
formulários, conteúdo, disposição dos elementos na tela e características dos elementos como 
tamanho, cor, fonte e outras (Silva e Barbosa, 2010). 

Figura 6. Protótipo final 
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menu. Também foram incluídos novos requisitos funcionais, como: múltiplas 

timelines, curtir e descurtir. 

3.5. Funcionalidades 

Nesta seção serão descritas as principais funcionalidades referentes à questão 

social e as principais funcionalidades referentes ao processo de gamificação. 

3.5.1. Bloco Principal 

Na Figura 7, percebe-se o bloco principal. Este bloco é constituído pela parte 

social da rede, nele encontram-se as opções feed, perfil e amigos. 

 

 

 

 

 

 

 

 Feed 

Na Figura 8, percebe-se o Feed de noticiais constituído por múltiplas Timelines 

com intuito de oferecer ao estudante uma maior visibilidade do que está 

ocorrendo em seu ambiente em escolar, seja por postagens de desafios, quanto 

por postagens que não possuem característica de desafio. As múltiplas 

Timelines foram divididas em: 

1- Geral: apresenta postagens de todos os estudantes. 

 

2- Amigos: apresenta postagens de todos os amigos de um determinado 

estudante. 

 

3- Turma: apresenta postagens de estudantes de uma respectiva turma. 

Figura 7. Bloco principal 
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 Postagem 

Existem dois tipos, postagem sem característica de desafio e postagem com 

característica de desafio. Para distinguir a diferença entre as duas foi utilizada a 

cor branca para postagem sem característica de desafio (Figura 9) e a cor azul 

claro para postagem com característica de desafio (Figura 10). 

Nos dois tipos de postagem existem as opções de curtir, visualizar 

curtida, enviar comentário e verificar comentário. Diferente de outras redes 

sociais, na opção de curtir foi utilizada a figura de um “Pingo” para remeter-se à 

temática da água. 

 

 

 

Figura 8. Feed 
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 Perfil / Editar perfil 

Na Figura 11, percebe-se a seção de perfil, onde o estudante poderá visualizar 

suas informações, como: nome, idade, série, sexo, descrição e sua linha do 

tempo. Ainda na mesma seção, o estudante poderá configurar suas informações 

através da opção “Editar Perfil” (Figura 12), assim, podendo atualizar quesitos 

como: foto, nome, idade, série e sua descrição. 

 

 

 

Figura 11. Perfil 

Figura 9. Postagem sem característica de desafio 

Figura 10. Postagem com característica de desafio 
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 Amigos 

Na Figura 13, percebe-se a seção de Amigos. Nela o estudante poderá visualizar 

tanto as solicitações de amizade, quanto seus respectivos amigos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Editar perfil 

Figura 13. Amigos 
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Ainda na mesma seção, encontra-se uma barra de pesquisa. Nela o 

estudante poderá filtrar a pesquisa tanto para “todos”, quanto para “amigos”. 

Na Figura 14, percebe-se uma pesquisa com filtragem para “todos", o resultado 

obtido desta pesquisa será de todos os estudantes da escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Figura 15, percebe-se uma pesquisa com filtragem para “amigos”, o 

resultado obtido desta pesquisa será de todos os amigos de um respectivo 

estudante. 

 

 

 

Figura 14. Pesquisa todos 

Figura 15. Pesquisa amigos 
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 Busca perfil usuário 

Para visualizar informações de um determinado usuário, o estudante poderá 

acessar seu perfil. As informações de um perfil de usuário encontrado terão as 

seguintes características de acordo com a Figura 16, informações de perfil, 

classificação, badges (conquistas) e linha do tempo. 

 

 

 

3.5.2. Bloco Menu 

Na Figura 17, percebe-se o bloco Menu. Este bloco é constituído pela parte 

gamificada da rede, nele encontram-se as opções desafios, rankings, campeões e 

conquistas. 

 

 

Figura 16. Usuário encontrado 
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 Desafios 

Na seção de desafios, um estudante poderá desafiar um amigo, porém a partir 

do momento em que ele desafiar, automaticamente ele também terá que 

cumprir o desafio. Na Figura 18, percebe-se um bloco chamado desafiar, onde o 

estudante poderá lançar um desafio para um amigo. Abaixo, terá outro bloco 

chamado desafios, onde o estudante terá uma listagem dos possíveis desafios 

que ele poderá escolher. 

 

 

 

 

 

Figura 18. Desafios 

Figura 17. Bloco menu 



46 
 

 Rankings 

Na Figura 19, percebe-se a seção de Rankings. Nela o estudante poderá 

visualizar os usuários com as melhores pontuações obtidas por meio dos 

desafios, como também visualizar o ranking geral, amigos e turma. 

 

 Campeões 

Na Figura 20, percebe-se seção de Campeões. Ao fim de todo mês o sistema 

identifica o estudante com a maior pontuação e o premia como campeão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Rankings 

Figura 20. Campeões 
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Figura 22. Bloco notificações 

 Conquistas 

Na Figura 21, percebe-se a seção de Conquistas. Nela o estudante poderá 

visualizar o que deverá fazer para desbloquear uma respectiva conquista. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

3.5.3. Bloco Notificações 

Na Figura 22, percebe-se o bloco Notificações. Este bloco é responsável por 

exibir quantas notificações o estudante possui. Nele encontram-se os contadores 

de solicitações de amizade e mensagens. 

 

 

 

 

 

 Solicitações de amizade 

Na Figura 23, percebe-se a seção de Solicitações de amizade. Nela o estudante 

poderá visualizar a quantidade de solicitações pendentes, tendo a opção de 

aceitar ou recusar a essa solicitação. 

Figura 21. Conquistas 
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 Mensagens 

Na Figura 24, percebe-se a seção de Mensagens. As mensagens contidas nesta 

seção são enviadas pelo sistema e não pelos usuários. Os tipos de mensagens são 

em referentes a feedbacks, por exemplo: se um pedido de solicitação de amizade 

ou desafio foi aceito ou recusado, se um usuário recusou ou atribuiu pontos a 

um desafio, entre outros. 

 

 

Figura 23. Solicitações de amizade 

Figura 24. Mensagens 
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3.5.4. Bloco Desafios 

Na Figura 25, percebe-se o bloco Desafios. Este bloco é responsável por contar a 

quantidade de desafios pendentes, ativos e cumpridos que o estudante possui. 

 

 

 

 

 

 Pendentes 

Na Figura 26, percebe-se a seção de Solicitações de desafios. Nela o estudante 

poderá visualizar quem enviou a solicitação de desafio, como também qual o 

desafio proposto e sua respectiva pontuação, podendo aceitar ou não a este 

pedido. 

 

 

 Ativos 

Na Figura 27, percebe-se a seção de desafios Ativos. Nela o estudante poderá 

visualizar todos os seus desafios Ativos, podendo escolher o momento ideal para 

Figura 26. Solicitações de desafios 

Figura 25. Bloco desafios 
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cumpri-lo. Obs.: um desafio só passa a ser ativo a partir do momento que o 

estudante aceita uma solicitação de desafio. 

 

 

 Cumpridos 

Na Figura 28, percebe-se a seção de desafios Cumpridos. Nela o estudante 

poderá visualizar os desafios Cumpridos pelos seus amigos, referente à 

solicitação de desafio aceita.  Assim, se o desafio estiver correto o estudante que 

o desafiou poderá atribuir pontos ao desafio, pois o mesmo foi cumprido 

corretamente.  

 

Figura 27. Desafios ativos 

Figura 28. Desafios cumpridos 
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3.5.5. Bloco Classificação 

Na Figura 29, percebe-se o bloco Classificação constituído por: pontuação, 

turma e geral. Este bloco é responsável por mostrar de maneira ágil a pontuação 

atual do estudante e a sua posição em relação a sua turma e toda escola. 

 

 

 

 

 

3.6. Casos de Uso 

Descrever o que um sistema deve fazer é de fundamental importância em um 

processo de desenvolvimento de software, tanto para formalizar as funções que 

o sistema precisa fazer, quanto para descrever as operações que o sistema deve 

cumprir para cada usuário.  

Segundo Jacobson (2011), pode-se dizer que um caso de uso 

é  um "documento narrativo que descreve a sequência de eventos de um ator 

que usa um sistema para completar um processo". 

 Os casos de uso da rede social podem ser agrupados sob a visão de dois 

atores: o estudante e o professor. Esta divisão é necessária, pois uma ação que o 

professor executa, não cabe ao estudante. O digrama de casos de uso das 

principais ações do estudante e do professor após login no sistema pode ser 

percebido na Figura 30. 

 Do ponto de vista do estudante, os seguintes casos de uso podem ser 

listados: 

1. Acesso ao Feed;   8. Acesso aos Desafios ativos; 

2. Acesso ao Perfil;    9. Acesso aos Desafios cumpridos; 

3. Sair;    10. Acesso às Conquistas; 

Figura 29. Bloco classificação 
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4. Acesso aos Amigos;  11. Acesso aos Campeões; 

5. Acesso às Mensagens;  12. Acesso ao Ranking; 

6. Acesso às Solicitações de  13. Desafiar amigos; 

amizade; 

7. Acesso aos Desafios  

pendentes; 

Tendo em vista que o ator professor é uma generalização de estudante, as 

mesmas ações do estudante podem ser executadas por ele, porém o ator 

professor possui um diferencial, a ação de desafiar uma turma.  

 No Apêndice B o leitor pode ler todo o documento de casos de uso da 

rede social.  

4.  Avaliação da Rede social 

A avaliação da rede social foi feita a partir do cadastramento de 88 estudantes 

do ensino Fundamental e Médio do colégio Presbiteriano Quinze de Novembro 

da cidade de Garanhuns – PE e do acompanhamento da coordenadora do 

colégio em questão. A coleta dos dados para avaliação foi feita após um mês de 

uso da rede social por meio da aplicação de um questionário com a 

coordenadora do colégio e 36 estudantes dentre os 88 cadastrados, número que 

equivale a aproximadamente 41% do total. 

Figure 30. Diagrama casos de uso 
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4.1. Avaliação com os Estudantes 

O questionário para coleta de informações dos estudantes foi estabelecido em 

seis perguntas conforme a Tabela 4, onde cinco possuem caráter objetivo e as 

outras duas caráter subjetivo. 

Tabela 4. Questionário - Estudantes 

Questionário - Estudantes 

Questões Caráter 

1- Você gostou de usar a rede 

social? 

Objetivo 

2- O que fez você ter vontade de 

usar a rede social? 

Subjetivo 

3- A rede social motivou você a 

economizar água? 

Objetivo 

4- Com que frequência você 

visitava a rede social durante o dia? 

Objetivo 

5- Você gostaria de ter um 

aplicativo para smartphone da rede 

social? Qual sistema de smartphone 

você usa? 

Objetivo 

6- Por favor, forneça sugestões de 

como poderíamos melhorar a rede 

social. 

Subjetiva 

   

As questões 1 “Você gostou de usar a rede social?” e 3 “A rede social 

motivou você a economizar água?”, foram baseadas na escala de Likert, onde o 

estudante pôde escolher uma alternativa numa escala de 1 a 5. Pela ordem 
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sequencial da escala, as alternativas representam que o estudante discorda 

totalmente, discorda, sem opinião, concorda, concorda totalmente. 

Para avaliação da questão 2, utilizou-se uma escala que determina por 

meio das expressões curiosidade, interagir, jogar e conscientizar o mapeamento 

das respostas. Na Tabela 5, podem ser percebidas as expressões e suas 

respectivas definições.  

 

 

Escala - Questão 2 

Curiosidade 
Utilizou apenas por curiosidade. 

Interagir 
Utilizou a rede social para interagir com colegas e amigos. 

Jogar 
Utilizou a rede social para jogar. 

Conscientizar 
Utilizou a rede social para conscientização do consumo 

consciente da água. 

Tabela 5. Escala – Questão 2 

 Para as outras questões que não se encaixam nessas definições, foram 

utilizados caráter únicos de acordo com a pergunta.  

Na avaliação da questão 1, “Você gostou de usar a rede social?” foi 

possível identificar através da escala de Likert, que 12 estudantes concordaram 

totalmente que gostaram da rede social, 16 estudantes concordaram, 6 não 

tiveram opinião, 1 discordou e um outro aluno discordou totalmente. No Gráfico 

1, pode ser observado a variância das respostas. 
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 Na avaliação da questão 2, “O que fez você ter vontade de usar a rede 

social?” foi possível identificar, que 17 estudantes responderam para se 

conscientizar, 5 estudantes para jogar, 12 estudantes para interagir e 2 

estudantes por curiosidade. No Gráfico 2, pode ser observado a distribuição das 

respostas. 

  

 

 

Na avaliação da questão 3, “A rede social motivou você a economizar 

água?” foi possível identificar através da escala de Likert, que em relação à 

motivação da rede social para economia de água, 12 estudantes concordaram 

Gráfico 1. Primeira questão 
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Gráfico 2. Segunda questão 
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totalmente, 16 estudantes concordaram, 8 estudantes não tiveram opinião, 4 

estudantes discordaram e 3 estudantes discordaram totalmente. No Gráfico 3, 

pode ser observado a distribuição das respostas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na avaliação da questão 4, “Com que frequência você visitava a rede 

social durante o dia?” foi possível identificar, que 15 estudantes visitavam a rede 

social 1 vez por dia, 7 estudantes visitavam 2 vezes ao dia, 2 estudantes 

visitavam 3 vezes ao dia e 12 estudantes nenhuma vez ao dia. No Gráfico 4, pode 

ser observado a variância das respostas. 

 

 

Gráfico 3. Terceira questão 

Gráfico 4. Quarta questão 
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 Na avaliação da questão 5, “Você gostaria de ter um aplicativo para 

smartphone da rede social? Qual sistema de smartphone você usa?” foi possível 

identificar, que 30 alunos gostariam de ter um aplicativo e outros 6 estudantes 

não gostariam. Entre o sistema de smartphone que os estudantes utilizam, 27 

responderam Android, 4 iOS, 3 Windows Phone e 2 não souberam responder. 

Para avaliação da questão 6, “Por favor, forneça sugestões de como 

poderíamos melhorar a rede social.” utilizou-se uma escala que determina por 

meio das expressões irrelevante, pouco relevante, realmente relevante e muito 

relevante o mapeamento das respostas. Na Tabela 6, podem ser percebidas as 

expressões e suas respectivas definições.  

Escala para avaliação da Questão 6 

Irrelevante 
Não apresentou nenhuma proposta ou a sugestão 

já existe 

Pouco relevante 
Inclusão de emoticons e criação de grupos 

Realmente relevante 
Inclusão de mais desafios 

Muito relevante 
Inclusão de mais jogos e chat pessoal 

Tabela 6. Escala – Questão 6 

Na avaliação da questão foi possível identificar através da escala, que 6 

estudantes apresentaram respostas irrelevantes, 4 estudantes apresentaram 

respostas pouco relevante, 11 estudantes apresentaram respostas realmente 

relevante e 15 estudantes apresentaram respostas muito relevante. No Gráfico 5, 

pode ser observado a variância das respostas. 
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 Logo, ao analisar estes dados foi possível identificar que 

aproximadamente ½ dos estudantes questionados concordaram que gostaram 

da rede social e que se sentiram motivados em economizar água através dela.  

Em relação às proposta de melhoria para a rede social, algumas como: 

chat pessoal, aumento de número de desafios e inclusão de mais jogos se 

tornaram relevantes diante da proposta.  

A maior vontade que os estudantes apresentaram em utilizar a rede social 

foi a de aprender a reutilizar a água, conscientizar-se diante do problema e 

interagir com colegas e amigos. 

Os estudantes também demonstraram interesse em ter um aplicativo 

mobile da rede social, maior parte no sistema operacional Android.  

4.2. Avaliação com a Coordenadora 

O questionário para coleta de informações do acompanhamento da 

coordenadora em relação ao projeto foi estabelecido em nove perguntas, onde 

todas possuíram caráter subjetivo. 

 A seguir serão apresentadas as perguntas e abaixo delas suas respectivas 

respostas. 

1- Os estudantes se engajaram no projeto? 
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Gráfico 5. Sexta questão 
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r: Apenas alguns.  

 

2- Percebeu que os alunos mudaram de comportamento durante o projeto? 

Não foi possível investigar. 

 

3- Percebeu mudança no desempenho dos alunos durante e depois do 

projeto? 

r: Não foi possível investigar. 

 

4- Percebeu mudanças na escola devido à existência do projeto? 

r: Não foi possível investigar. 

 

5- Houve resistência dos professores? 

r: Não. O projeto foi mencionado para equipe docente e eles, do 

contrário, apoiam. 

 

6- O projeto foi bem recebido pela alta gestão da escola? 

r: Sim. 

 

7- Em sua opinião quais os benefícios de se usar uma rede social como 

ferramenta educacional? 

r: Ela amplia possibilidades de ações e traz a lógica do virtual, tão 

comum à vida hoje, para o universo escolar, abrindo novos caminhos 

para a aprendizagem. 

 

8- Você acredita que a rede social teria um impacto maior se fosse usada em 

conjunto com outras iniciativas? 

r: A rede, conforme foi pensada, por si só é uma estratégia interessante. 

Associada a outras ações, principalmente que incentivem o uso, serão 

ainda melhor aproveitadas. 

 

9- Por favor, forneça sugestões de como poderíamos melhorar a rede social. 

r: Preciso me apropriar mais dela para poder fornecer sugestões. 
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Logo, foi possível identificar que fatores como curto tempo para aplicação 

do projeto foi um empecilho pra que a coordenação do colégio pudesse verificar 

com maior vigor a participação dos estudantes.  

No entanto, segundo a coordenação alguns aspectos foram percebidos, 

como: engajamento de alguns estudantes no projeto, aceitação do projeto pela 

alta gestão, apoio dos professores, novos caminhos para aprendizagem devido à 

inserção de ambientes virtuais tão comuns à vida dos estudantes e a relação do 

projeto com outras inciativas que incentivem o uso, serão ainda melhor 

aproveitadas.  
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5.  Conclusões e Trabalhos Futuros 
 

Sabe se que as redes sociais por si só possuem características de interação e 

acesso às informações de outros usuários de maneira mais dinâmica. Associado 

a este fator, mecanismos de gamificação se apresentaram como elementos 

importantes quando utilizados em conjunto com outros projetos, tanto pela sua 

característica de engajar, quanto por motivar usuários em sua tarefas 

cotidianas, através dos seus aspectos de jogos e constante feedback. 

 Para tal, estes enfoques para construção de um software educacional 

foram de relevante importância pra atingir a integração dos estudantes durante 

o processo de economia e conscientização do consumo consciente de água de 

maneira divertida, motivadora e colaborativa.   

 Acredita-se que os objetivos deste projeto foram alcançados, tanto o geral 

quanto os específicos. Diante das metas, foram rapidamente analisados 

softwares e iniciativas que enfatizam a conscientização e preservação de bens 

naturais, bem como foi evidenciado os processos fundamentais para o 

desenvolvimento de uma rede social gamificada. 

Observando os resultados da aplicação da rede social também foi possível 

constatar que de fato a gamificação estimula e motiva os usuários diante das 

suas tarefas e que a interação promovida pela rede social é um forte 

contribuinte para difusão e compartilhamento de informações de determinado 

interesse. 

Pode-se considerar como limitações deste projeto o pouco tempo para 

aplicação e o não envolvimento do projeto com outras iniciativas já existentes. 

Acredita-se que um maior tempo para aplicação e a conexão com outras 

iniciativas escolares, como gincanas e semana ambiental, possam fortalecer o 

projeto e a coleta dos resultados. 

A combinação de elementos de gamificação e de rede sociais para atingir 

a integração dos estudantes foi uma das principais contribuições do projeto. O 

intuito da utilização dos mecanismos de gamificação, foi de trazer uma 

dinâmica diferenciada para os usuários, onde os mesmos poderão propor 
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desafios em busca do compartilhamento de suas próprias experiências na 

conservação da água e dos bens naturais. Além disso, com a possibilidade de 

analisar a pontuação e o rendimento dos seus amigos em torno da rede/jogo, e 

no decorrer receber como mérito insígnias que o motivem a jogar/compartilhar 

cada vez mais. 

Logo, espera-se que o projeto esteja inserido no contexto escolar, no 

mínimo como ferramenta de suporte às disciplinas ou programas e campanhas 

de preservação ambiental.  

Como trabalhos futuros algumas possibilidades podem ser identificadas 

como, expansão do projeto para outros problemas ambientais, adição de novas 

funcionalidades como, chat pessoal e outros jogos educativos. Além disso, este 

projeto tem como pretensão incentivar trabalhos futuros que usem os conceitos 

de redes sociais e gamificação para difundir ideias de forma colaborativa e 

lúdica no meio escolar. 
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1. Introdução 

Este documento apresenta os requisitos do projeto Trilha da Água. O 

documento de requisitos é a especificação oficial dos requisitos do sistema para 

clientes, usuários finais e desenvolvedores de software. 

2. Estrutura dos Requisitos 

Os requisitos listados neste documento devem segui a seguinte estrutura: 

Requisito: descreve a identificação e nome do requisito. Requisitos funcionais 

e não-funcionais devem ser identificados, respectivamente, seguindo o padrão 

[RF00X] ou [RNF00X], sendo que X representa um numero que caracteriza sua 

identificação. A identificação do caso de uso não deverá mudar ao longo das 

revisões, pois é necessário garantir o controle e rastreabilidade e configuração. 

Descrição: descreve o requisito. 

Prioridade: é o grau de relevância do requisito em relação à implementação da 

aplicação. Requisitos mais relevantes (de maior prioridade) devem ser 

implementados primeiro. Esse atributo pode assumir os seguintes valores: 

 Essencial: requisito básico, sem o qual o sistema não entra em 

funcionamento. Requisitos são requisitos imprescindíveis, têm que ser 

implementados impreterivelmente. 

 

 Importante: requisito que não impede o funcionamento do sistema, mas 

a sua ausência pode causar insatisfação. Estes requisitos devem ser 

implementados, mas, se não forem, o sistema poderá ser implantado e 

usado mesmo assim. 

 

 Desejável: requisito que não compromete o funcionamento do sistema, 

sua ausência não interfere na satisfação. Estes requisitos podem ser 

deixados para versões posteriores da solução, caso não haja tempo hábil 

para implementá-los na versão que está sendo especificada. 

 

 



72 
 

3. Requisitos Funcionais 

3.1 Unidades 

[RF001] – Cadastro de usuários 

Descrição: O sistema deve ser capaz de armazenar o cadastro do usuário no 

banco de dados. 

Prioridade: Essencial 

[RF002] – Recuperar senha 

Descrição: O sistema deve ser capaz de oferecer uma opção de recuperar a 

senha, se caso o usuário tenha a perdido. 

Prioridade: Essencial 

[RF003] – Login 

Descrição: O sistema deve ser capaz de logar o usuário na aplicação. 

Prioridade: Essencial 

[RF004] – Trilha da Água 

Descrição: O sistema deve ter uma opção que ao clicada direcione o usuário 

para tela inicial. 

Prioridade: Essencial 

 [RF005] – Sobre 

Descrição: O sistema deve ser capaz de mostrar aos usuários informações da 

aplicação. 

Prioridade: Essencial 

[RF006] – Feed 

Descrição: O sistema deve ser capaz de mostrar aos usuários todas as 

publicações através de um feed de noticias.  

Prioridade: Essencial 
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[RF007] – Feed amigos 

Descrição: O sistema deve ser capaz de mostrar aos usuários todas as 

publicações de seus amigos através de um feed amigos.  

Prioridade: Importante 

[RF008] – Feed turma 

Descrição: O sistema deve ser capaz de mostrar aos usuários todas as 

publicações dos estudantes da sua turma através de um feed turma.  

Prioridade: Importante 

[RF009] – Postar 

Descrição: O sistema deve ser capaz de oferecer ao usuário uma seção para 

publicação de suas postagens. 

Prioridade: Essencial 

[RF010] – Curtir 

Descrição: O sistema deve ser capaz de oferecer ao usuário uma opção para 

curtir publicações. 

Prioridade: Essencial 

[RF011] – Descurtir 

Descrição: O sistema deve ser capaz de oferecer ao usuário uma opção para 

descutir publicações. 

Prioridade: Essencial 

[RF012] – Comentar 

Descrição: O sistema deve ser capaz de oferecer ao usuário uma seção nas 

publicações para que sejam inseridos comentários. 

Prioridade: Essencial 
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[RF013] – Visualização de mais postagens 

Descrição: O sistema deve ser capaz de oferecer ao usuário uma opção que ao 

clicada carregue mais publicações no feed de noticias. 

Prioridade: Essencial 

[RF014] – Visualização das curtidas 

Descrição: O sistema deve ser capaz de oferecer ao usuário uma opção que ao 

clicada apresente os usuários que curtiram determinada publicação. 

Prioridade: Essencial 

[RF015] – Consulta perfil usuário 

Descrição: O sistema deve ser capaz de oferecer ao usuário a visualização do 

perfil de outros usuários. 

Prioridade: Essencial 

[RF016] – Perfil 

Descrição: O sistema deve ser capaz de oferecer ao usuário uma opção que ao 

clicada o direcione o seu perfil. 

Prioridade: Essencial 

[RF017] – Editar perfil 

Descrição: O sistema deve ser capaz de oferecer ao usuário uma opção que ao 

clicada o direcione para seção edição de informações do seu perfil. 

Prioridade: Essencial 

[RF018] – Amigos 

Descrição: O sistema deve ser capaz de oferecer ao usuário uma opção que ao 

clicada o direcione para tela Amigos. 

Prioridade: Essencial 
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[RF019] – Pesquisa geral 

Descrição: O sistema deve ser capaz de oferecer ao usuário uma seção para 

pesquisa de usuários. 

Prioridade: Essencial 

[RF020] – Pesquisa amigos 

Descrição: O sistema deve ser capaz de oferecer ao usuário uma seção para 

pesquisa de usuários que são seus amigos. 

Prioridade: Importante 

[RF021] – Fazer amizade 

Descrição: O sistema deve ser capaz de oferecer ao usuário uma opção de fazer 

amizade com outro usuário. 

Prioridade: Essencial 

[RF022] – Desafios 

Descrição: O sistema deve permitir que o usuário observe quais são os 

desafios existentes na aplicação. 

Prioridade: Essencial 

[RF023] – Mensagem 

Descrição: O sistema deve permitir que o usuário observe quais são as 

mensagens que ele possui. 

Prioridade: Essencial 

[RF024] – Excluir 

Descrição: O sistema deve permitir que o usuário possa excluir uma 

publicação ou uma mensagem. 

Prioridade: Essencial 
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[RF025] – Solicitações de amizade 

Descrição: O sistema deve permitir que o usuário observe quantas e quais são 

as solicitações de amizade que ele possui. 

Prioridade: Essencial 

[RF026] – Aceitar 

Descrição: O sistema deve permitir que o usuário possa selecionar a opção 

aceitar para situações como pendência de solicitação de amizade ou desafio. 

Prioridade: Essencial 

[RF027] – Recusar 

Descrição: O sistema deve permitir que o usuário possa selecionar a opção 

recusar para situações como pendência de solicitação de amizade ou desafio. 

Prioridade: Essencial 

[RF028] – Enviar mensagem 

Descrição: O sistema deve ser capaz de enviar mensagens automáticas ao 

usuário a respeito da aceitação ou negação da solicitação de amizade, desafio ou 

atribuição de pontos. 

Prioridade: Essencial 

[RF029] – Desafios pendentes 

Descrição: O sistema deve permitir que o usuário observe quais são os 

desafios pendentes que ele possui. 

Prioridade: Essencial 

[RF030] – Desafios ativos 

Descrição: O sistema deve permitir que o usuário observe quais são os 

desafios ativos que ele possui. 

Prioridade: Essencial 
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[RF031] – Desafios cumpridos 

Descrição: O sistema deve permitir que o usuário observe os desafios que 

foram cumpridos. 

Prioridade: Essencial 

[RF032] – Recusar pontos 

Descrição: O sistema deve permitir que o usuário possa selecionar a opção 

recusar a atribuição de pontos à um desafio. 

Prioridade: Essencial 

[RF033] – Atribuir pontos 

Descrição: O sistema deve permitir que o usuário possa selecionar a opção 

atribuir pontos à um desafio. 

Prioridade: Essencial 

[RF034] – Conquistas 

Descrição: O sistema deve permitir que o usuário observe as conquistas 

bloqueadas ou desbloqueadas e suas respectivas descrições. 

Prioridade: Essencial 

[RF035] – Campeões 

Descrição: O sistema deve permitir que o usuário observe os campeões de um 

respectivo mês. 

Prioridade: Essencial 

[RF036] – Rankings 

Descrição: O sistema deve permitir que o usuário observe o ranking de 

usuários. 

Prioridade: Essencial 
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[RF037] – Ranking amigos 

Descrição: O sistema deve permitir que o usuário observe o ranking dos 

usuários que são seus amigos. 

Prioridade: Importante 

[RF038] – Ranking turma 

Descrição: O sistema deve permitir que o usuário observe o ranking da sua 

turma. 

Prioridade: Importante 

[RF039] – Desafiar amigos 

Descrição: O sistema deve permitir que o usuário envie uma solicitação de 

desafio à um amigo. 

Prioridade: Essencial 

[RF040] – Desafiar turma 

Descrição: O sistema deve permitir que o usuário professor envie uma 

solicitação de desafio à uma turma. 

Prioridade: Essencial 

Referências 
 Não se aplica.  
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Apêndice B 

Casos de Uso – Trilha da Água 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento de Casos de Uso 

Trilha da Água 
 

Data 29-11-2015 

Responsável Augusto César Ferreira de Miranda Oliveira 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garanhuns 

Pernambuco 



81 
 

Histórico de Revisão 

Data Revisão Autor Papel Descrição 
29-12-2018 1.0 Augusto César Desenvolvedor Criação do 

documento 
     
     
     
     
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

SUMÁRIO 

 

1. Introdução ........................................................................ 86 

2. Casos de Uso ..................................................................... 86 

[UC001] – Cadastro ............................................................................................... 86 

Fluxo Principal ....................................................................................................... 86 

[UC002] – Esqueceu senha ................................................................................... 86 

Fluxo Principal ........................................................................................................ 87 

[UC003] – Redefinir senha .................................................................................... 87 

Fluxo Principal ........................................................................................................ 87 

[UC004] – Login..................................................................................................... 87 

Fluxo Principal ....................................................................................................... 88 

[UC005] – Trilha da Água ..................................................................................... 88 

Fluxo Principal ....................................................................................................... 88 

[UC006] – Sobre ................................................................................................... 88 

Fluxo Principal ....................................................................................................... 89 

[UC007] – Feed ..................................................................................................... 89 

Fluxo Principal ....................................................................................................... 89 

[UC008] – Feed geral ............................................................................................ 89 

Fluxo Principal ....................................................................................................... 90 

[UC009] – Feed amigos ........................................................................................ 90 

Fluxo Principal ....................................................................................................... 90 

[UC010] – Feed turma........................................................................................... 90 

Fluxo Principal ....................................................................................................... 90 

[UC011] – Postar ..................................................................................................... 91 

Fluxo Principal ........................................................................................................ 91 

Fluxo Alternativo .................................................................................................... 91 

[UC012] – Curtir ..................................................................................................... 91 

Fluxo Principal ....................................................................................................... 92 

[UC013] – Descurtir .............................................................................................. 92 

Fluxo Principal ....................................................................................................... 92 

[UC014] – Comentar ............................................................................................. 92 

Fluxo Principal ....................................................................................................... 93 

[UC015] – Ver mais postagens .............................................................................. 93 



83 
 

Fluxo Principal ....................................................................................................... 93 

[UC016] – Visualizar curtidas ............................................................................... 93 

Fluxo Principal ....................................................................................................... 94 

[UC017] – Consulta perfil usuário ........................................................................ 94 

Fluxo Principal ....................................................................................................... 94 

[UC018] – Perfil ..................................................................................................... 94 

Fluxo Principal ........................................................................................................ 95 

[UC019] – Editar perfil ........................................................................................... 95 

Fluxo Principal ........................................................................................................ 95 

[UC020] – Amigos .................................................................................................. 95 

Fluxo Principal ....................................................................................................... 96 

[UC021] – Pesquisa geral ...................................................................................... 96 

Fluxo Principal ....................................................................................................... 96 

[UC022] – Pesquisa amigos .................................................................................. 96 

Fluxo Principal ........................................................................................................ 97 

[UC023] – Fazer amizade ....................................................................................... 97 

Fluxo Principal ........................................................................................................ 97 

[UC024] – Desafiar ................................................................................................ 97 

Fluxo Principal ....................................................................................................... 98 

[UC025] – Mensagem ........................................................................................... 98 

Fluxo Principal ....................................................................................................... 98 

[UC026] – Excluir ................................................................................................. 98 

Fluxo Principal ....................................................................................................... 99 

[UC0027] – Solicitações de amizade..................................................................... 99 

Fluxo Principal ....................................................................................................... 99 

[UC0028] – Aceitar ............................................................................................... 99 

Fluxo Principal ..................................................................................................... 100 

[UC0029] – Recusar ............................................................................................ 100 

Fluxo Principal ..................................................................................................... 100 

[UC0030] – Enviar mensagem ........................................................................... 100 

Fluxo Principal ...................................................................................................... 101 

[UC031] – Desafios pendentes ............................................................................. 101 

Fluxo Principal ...................................................................................................... 101 

[UC032] – Desafios ativos .................................................................................... 101 



84 
 

Fluxo Principal ...................................................................................................... 102 

[UC033] – Desafios cumpridos ............................................................................ 102 

Fluxo Principal ...................................................................................................... 102 

[UC034] – Verificar .............................................................................................. 102 

Fluxo Principal ...................................................................................................... 102 

[UC035] – Recusar pontos ................................................................................... 103 

Fluxo Principal ...................................................................................................... 103 

[UC036] – Atribuir pontos ................................................................................... 103 

Fluxo Principal ...................................................................................................... 103 

[UC037] – Conquistas .......................................................................................... 104 

Fluxo Principal ...................................................................................................... 104 

[UC038] – Campeões ........................................................................................... 104 

Fluxo Principal ...................................................................................................... 104 

[UC039] – Rankings ............................................................................................. 105 

Fluxo Principal ...................................................................................................... 105 

[UC040] – Ranking geral ..................................................................................... 105 

Fluxo Principal ...................................................................................................... 105 

[UC041] – Ranking amigos .................................................................................. 106 

Fluxo Principal ...................................................................................................... 106 

[UC042] – Ranking turma ................................................................................... 106 

Fluxo Principal ...................................................................................................... 106 

[UC043] – Desafiar amigo ................................................................................... 107 

Fluxo Principal ...................................................................................................... 107 

[UC044] – Desafiar turma ................................................................................... 107 

Fluxo Principal ...................................................................................................... 107 

3. Fluxo de Exceções ............................................................ 108 

(E01) – Dados obrigatórios não informados ........................................................ 108 

(E02) – Desafios repetidos ................................................................................... 108 

Requisitos Especiais ............................................................................................. 108 

4. Diagrama Caso de Uso - Inicial ......................................... 109 

5. Diagrama Caso de Uso - Login .......................................... 109 

Interfaces com Software ....................................................................................... 110 

Interfaces com Hardware ..................................................................................... 110 



85 
 

6. Observações ..................................................................... 110 

Referências .......................................................................... 110 

Anexo I .................................................................................. 111 

Aprovação do Documento ..................................................... 111 

 

  



86 
 

1. Introdução 

Este documento tem como objetivo especificar o caso de uso Manter 

funcionalidades da solução Controle de acesso, fornecendo informações para a 

equipe de desenvolvimento do projeto. 

 Os casos de uso foram divididos em Inicial e Login, esta divisão foi feita 

para uma melhor visualização das ações antes e depois do login de usuário. 

2. Casos de Uso 

[UC001] – Cadastro 

Descrição: Este caso de uso tem a funcionalidade de cadastrar um usuário. 

Prioridade: Essencial. 

Atores: Estudante e professor. 

Dependência: Não se aplica. 

Fluxo Principal 

Pré-condições: Não se aplica. 

Passos: 

[P1] O sistema apresenta a tela inicial. 

[P2] O usuário preenche os campos de login; senha; nome; email;  matrícula; 

idade; turma; pergunta secreta; resposta secreta e sexo; 

[P3] O usuário pressiona o botão Cadastrar. 

Pós-condições: O sistema cadastra o usuário e apresenta a tela inicial. 

 

[UC002] – Esqueceu senha 

Descrição: Este caso de uso tem a funcionalidade de recuperar a senha de um 

usuário. 

Prioridade: Essencial. 

Atores: Estudante e professor. 

Dependência: Não se aplica. 
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Fluxo Principal 

Pré-condições: (UC001). 

Passos: 

[P1] O sistema apresenta a tela inicial. 

[P2] O usuário seleciona a opção “Esqueceu sua senha? Clique aqui”. 

[P3] O usuário preenche os campos login; pergunta secreta; resposta secreta. 

[P4] O usuário pressiona o botão Recuperar. 

Pós-condições: O sistema apresenta a tela de redefinir senha. 

 

[UC003] – Redefinir senha 

Descrição: Este caso de uso tem a funcionalidade de redefinir a senha um 

usuário. 

Prioridade: Essencial. 

Atores: Estudante e professor. 

Dependência: Não se aplica. 

Fluxo Principal 

Pré-condições: (UC002). 

Passos: 

[P1] O usuário realiza o (UC002). 

[P2] O usuário preenche os campos login; nova senha; confirme a senha. 

[P3] O usuário pressiona o botão Redefinir. 

Pós-condições: O sistema redefine a senha e emite uma mensagem de senha 

redefinida com sucesso. 

 

[UC004] – Login 

Descrição: Este caso de uso tem a funcionalidade de logar um usuário. 
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Prioridade: Essencial. 

Atores: Estudante e professor. 

Dependência: Não se aplica. 

Fluxo Principal 

Pré-condições: (UC001). 

Passos: 

[P1] O sistema apresenta a tela inicial.  

[P2] O usuário preenche os campos login e senha. 

[P3] O usuário pressiona o botão Entrar. 

Pós-condições: O sistema loga o usuário no sistema. 

 

[UC005] – Trilha da Água 

Descrição: Este caso de uso tem a funcionalidade de direcionar o usuário para 

tela inicial. 

Prioridade: Essencial. 

Atores: Estudante e professor. 

Dependência: Não se aplica. 

Fluxo Principal 

Pré-condições: Não se aplica. 

Passos: 

[P1] Pressionar o botão Trilha da Água. 

Pós-condições: O sistema direciona o usuário para tela inicial. 

 

[UC006] – Sobre 

Descrição: Este caso de uso tem a funcionalidade de direcionar o usuário para 

tela Sobre. 
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Prioridade: Essencial. 

Atores: Estudante e professor. 

Dependência: Não se aplica. 

Fluxo Principal 

Pré-condições: (UC001). 

Passos: 

[P1] O sistema apresenta a tela inicial. 

[P2] Pressionar o botão Sobre 

Pós-condições: O sistema direciona o usuário para tela Sobre. 

 

[UC007] – Feed 

Descrição: Este caso de uso tem a funcionalidade de direcionar o usuário para 

tela Feed. 

Prioridade: Essencial. 

Atores: Estudante e professor. 

Dependência: Não se aplica. 

Fluxo Principal 

Pré-condições: (UC004). 

Passos: 

[P1] Pressionar a opção Feed no bloco Principal. 

Pós-condições: O sistema direciona o usuário para tela Feed. 

 

[UC008] – Feed geral 

Descrição: Este caso de uso tem a funcionalidade de carregar o Feed geral. 

Prioridade: Importante. 

Atores: Estudante e professor. 
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Dependência: Não se aplica. 

Fluxo Principal 

Pré-condições: (UC007). 

Passos: 

[P1] Pressionar a opção Geral. 

Pós-condições: O sistema carrega o Feed geral.  

 

[UC009] – Feed amigos 

Descrição: Este caso de uso tem a funcionalidade de carregar o Feed amigos. 

Prioridade: Importante. 

Atores: Estudante e professor. 

Dependência: Não se aplica. 

Fluxo Principal 

Pré-condições: (UC007). 

Passos: 

[P1] Pressionar a opção Amigos. 

Pós-condições: O sistema carrega o Feed amigos.  

 

[UC010] – Feed turma 

Descrição: Este caso de uso tem a funcionalidade de carregar o Feed turma. 

Prioridade: Importante. 

Atores: Estudante e professor. 

Dependência: Não se aplica. 

Fluxo Principal 

Pré-condições: (UC007). 

Passos: 
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[P1] Pressionar a opção Turma. 

Pós-condições: O sistema carrega o Feed turma.  

 

[UC011] – Postar 

Descrição: Este caso de uso tem a funcionalidade de postar uma publicação no 

Feed. 

Prioridade: Essencial. 

Atores: Estudante e professor. 

Dependência: Não se aplica. 

Fluxo Principal 

Pré-condições: (UC007). 

Passos: 

[P1] Preencher o campo de Postagem. 

[P2] Pressionar a opção publicar. 

Pós-condições: O sistema carrega a postagem no Feed. 

Fluxo Alternativo 

(A01) – Postar foto 

Pré-condições: (UC007). 

Passos: 

[A1.1] Clicar na imagem da câmera. 

[A1.2] Escolher a imagem. 

[A1.3] Pressionar a opção publicar 

 

[UC012] – Curtir 

Descrição: Este caso de uso tem a funcionalidade de curtir uma publicação. 
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Prioridade: Essencial. 

Atores: Estudante e professor. 

Dependência: Não se aplica. 

Fluxo Principal 

Pré-condições: (UC007). 

Passos: 

[P1] Pressionar a opção Curtir. 

Pós-condições: O sistema altera a imagem da opção Curtir e incrementa +1 a 

curtida. 

 

[UC013] – Descurtir 

Descrição: Este caso de uso tem a funcionalidade de descurtir uma publicação. 

Prioridade: Essencial. 

Atores: Estudante e professor. 

Dependência: Não se aplica. 

Fluxo Principal 

Pré-condições: (UC012). 

Passos: 

[P1] Pressionar a opção Descutir. 

Pós-condições: O sistema altera a imagem da opção descurtir e decrementa -1 

a descurtida. 

 

[UC014] – Comentar 

Descrição: Este caso de uso tem a funcionalidade de comentar em uma 

publicação. 

Prioridade: Essencial. 

Atores: Estudante e professor. 
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Dependência: Não se aplica. 

Fluxo Principal 

Pré-condições: (UC007). 

Passos: 

[P1] Preencher o campo comentário. 

[P2] Pressionar o botão Enviar. 

Pós-condições: O sistema insere o comentário e incrementa +1 para 

comentários na postagem.  

 

[UC015] – Ver mais postagens 

Descrição: Este caso de uso tem a funcionalidade de carregar mais postagens 

no Feed. 

Prioridade: Essencial. 

Atores: Estudante e professor. 

Dependência: Não se aplica. 

Fluxo Principal 

Pré-condições: (UC007). 

Passos: 

[P1] Pressionar o botão Ver mais. 

Pós-condições: O sistema carrega mais postagens.  

 

[UC016] – Visualizar curtidas 

Descrição: Este caso de uso tem a funcionalidade de apresentar ao usuário 

quem curtiu uma determinada publicação. 

Prioridade: Importante. 

Atores: Estudante e professor. 
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Dependência: Não se aplica. 

Fluxo Principal 

Pré-condições: (UC007). 

Passos: 

[P1] Pressionar o botão Visualizar curtidas. 

Pós-condições: O sistema apresenta ao usuário quem curtiu uma 

determinada publicação.  

 

[UC017] – Consulta perfil usuário 

Descrição: Este caso de uso tem a funcionalidade mostrar informações de 

perfil de um determinado usuário. 

Prioridade: Importante. 

Atores: Estudante e professor. 

Dependência: Não se aplica. 

Fluxo Principal 

Pré-condições: (UC007). 

Passos: 

[P1] Fazer uma busca do usuário desejado. 

[P2] Pressionar no nome do usuário. 

 

Pós-condições: O sistema direciona o usuário para tela Usuário buscado.  

 

[UC018] – Perfil 

Descrição: Este caso de uso tem a funcionalidade de direcionar o usuário para 

tela Perfil. 

Prioridade: Essencial. 
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Atores: Estudante e professor. 

Dependência: Não se aplica. 

Fluxo Principal 

Pré-condições: (UC004). 

Passos: 

[P1] Pressionar a opção Perfil no bloco Principal. 

Pós-condições: O sistema direciona o usuário para tela Perfil. 

 

[UC019] – Editar perfil 

Descrição: Este caso de uso tem a funcionalidade de alterar as informações de 

perfil do usuário. 

Prioridade: Essencial. 

Atores: Estudante e professor. 

Dependência: Não se aplica. 

Fluxo Principal 

Pré-condições: (UC018). 

Passos: 

[P1] Preencher as informações que deseja alterar. 

[P2] Pressionar a opção Editar.  

Pós-condições: O sistema direciona o usuário para tela perfil. 

 

[UC020] – Amigos 

Descrição: Este caso de uso tem a funcionalidade de direcionar o usuário para 

tela Amigos. 

Prioridade: Essencial. 

Atores: Estudante e professor. 



96 
 

Dependência: Não se aplica. 

Fluxo Principal 

Pré-condições: (UC004). 

Passos: 

[P1] Pressionar a opção Amigos no bloco Principal. 

Pós-condições: O sistema direciona o usuário para tela Amigos. 

 

[UC021] – Pesquisa geral 

Descrição: Este caso de uso tem a funcionalidade de mostrar ao usuário o 

resultado de uma pesquisa geral. 

Prioridade: Essencial. 

Atores: Estudante e professor. 

Dependência: Não se aplica. 

Fluxo Principal 

Pré-condições: (UC020). 

Passos: 

[P1] Preencher o campo de pesquisa. 

[P2] Pressionar a opção Pesquisar. 

Pós-condições: O sistema direciona o usuário para tela Pesquisa geral. 

 

[UC022] – Pesquisa amigos 

Descrição: Este caso de uso tem a funcionalidade de mostrar ao usuário o 

resultado de uma pesquisa de amigos. 

Prioridade: Importante. 

Atores: Estudante e professor. 

Dependência: Não se aplica. 
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Fluxo Principal 

Pré-condições: (UC020). 

Passos: 

[P1] Preencher o campo de pesquisa. 

[P2] Pressionar a opção Pesquisar. 

Pós-condições: O sistema direciona o usuário para tela Pesquisa amigos. 

 

[UC023] – Fazer amizade 

Descrição: Este caso de uso tem a funcionalidade de fazer uma amizade com 

usuário. 

Prioridade: Essencial. 

Atores: Estudante e professor. 

Dependência: Não se aplica. 

Fluxo Principal 

Pré-condições: (UC021). 

Passos: 

[P1] Pesquisar um usuário. 

[P2] Pressionar a opção Fazer amizade. 

Pós-condições: O sistema altera o botão Fazer amizade para Solicitação 

enviada. 

 

[UC024] – Desafiar 

Descrição: Este caso de uso tem a funcionalidade de direcionar o usuário para 

tela Desafiar. 

Prioridade: Essencial. 

Atores: Estudante e professor. 
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Dependência: Não se aplica. 

Fluxo Principal 

Pré-condições: (UC021) ou (UC022). 

Passos: 

[P1] Pressionar a opção Desafiar. 

Pós-condições: O sistema direciona o usuário para tela Desafiar. 

 

[UC025] – Mensagem 

Descrição: Este caso de uso tem a funcionalidade de direcionar o usuário para 

tela Mensagem. 

Prioridade: Essencial. 

Atores: Estudante e professor. 

Dependência: Não se aplica. 

Fluxo Principal 

Pré-condições: (UC004). 

Passos: 

[P1] Pressionar a opção Mensagem no bloco Notificações. 

Pós-condições: O sistema direciona o usuário para tela Mensagem. 

 

[UC026] – Excluir 

Descrição: Este caso de uso tem a funcionalidade de excluir uma postagem ou 

uma mensagem. 

Prioridade: Essencial. 

Atores: Estudante e professor. 

Dependência: Não se aplica. 
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Fluxo Principal 

Pré-condições: (UC025) ou (UC007). 

Passos: 

[P1] Pressionar a opção Excluir. 

Pós-condições: O sistema exclui a mensagem ou postagem. 

 

[UC0027] – Solicitações de amizade 

Descrição: Este caso de uso tem a funcionalidade de direcionar o usuário para 

tela Solicitações de amizade. 

Prioridade: Essencial. 

Atores: Estudante e professor. 

Dependência: Não se aplica. 

Fluxo Principal 

Pré-condições: (UC004). 

Passos: 

[P1] Pressionar a opção Solicitações de amizade no bloco Notificações. 

Pós-condições: O sistema direciona o usuário para tela Solicitações de 

amizade. 

 

[UC0028] – Aceitar 

Descrição: Este caso de uso tem a funcionalidade de aceitar um pedido de 

Solicitação de amizade ou de Desafio. 

Prioridade: Essencial. 

Atores: Estudante e professor. 

Dependência: Não se aplica. 
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Fluxo Principal 

Pré-condições: (UC027) ou (UC031). 

Passos: 

[P1] Pressionar a opção Aceitar. 

Pós-condições: O sistema aceita e emite uma mensagem de aceitação do 

pedido. 

 

[UC0029] – Recusar 

Descrição: Este caso de uso tem a funcionalidade de recusar um pedido de 

Solicitação de amizade ou de Desafio. 

Prioridade: Essencial. 

Atores: Estudante e professor. 

Dependência: Não se aplica. 

Fluxo Principal 

Pré-condições: (UC027) ou (UC031). 

Passos: 

[P1] Pressionar a opção Recusar. 

Pós-condições: O sistema recusa e emite uma mensagem de negação do 

pedido. 

 

[UC0030] – Enviar mensagem 

Descrição: Este caso de uso tem a funcionalidade de enviar uma mensagem 

automática ao usuário a respeito da aceitação ou negação da solicitação de 

amizade, desafio ou atribuição de pontos. 

Prioridade: Essencial. 

Atores: Sistema. 

Dependência: Não se aplica. 
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Fluxo Principal 

Pré-condições: (UC028) ou (UC029). 

Passos: 

[P1] Pressionar a opção Aceitar ou Recusar ou pressionar a opção Atribuir ou 

Recusar. 

Pós-condições: O sistema emite uma mensagem automática ao usuário a 

respeito da aceitação ou negação da solicitação de amizade, desafio ou 

atribuição de pontos. 

 

[UC031] – Desafios pendentes 

Descrição: Este caso de uso tem a funcionalidade de direcionar o usuário para 

tela Desafios pendentes. 

Prioridade: Essencial. 

Atores: Estudante e professor. 

Dependência: Não se aplica. 

Fluxo Principal 

Pré-condições: (UC004). 

Passos: 

[P1] Pressionar a opção Pendentes no bloco Desafios. 

Pós-condições: O sistema direciona o usuário para tela Desafios pendentes. 

 

[UC032] – Desafios ativos 

Descrição: Este caso de uso tem a funcionalidade de direcionar o usuário para 

tela Desafios ativos. 

Prioridade: Essencial. 

Atores: Estudante e professor. 

Dependência: Não se aplica. 
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Fluxo Principal 

Pré-condições: (UC004). 

Passos: 

[P1] Pressionar a opção Ativos no bloco Desafios. 

Pós-condições: O sistema direciona o usuário para tela Desafios ativos. 

 

[UC033] – Desafios cumpridos 

Descrição: Este caso de uso tem a funcionalidade de direcionar o usuário para 

tela Desafios cumpridos. 

Prioridade: Essencial. 

Atores: Estudante e professor. 

Dependência: Não se aplica. 

Fluxo Principal 

Pré-condições: (UC004). 

Passos: 

[P1] Pressionar a opção Cumpridos no bloco Desafios. 

Pós-condições: O sistema direciona o usuário para tela Desafios cumpridos. 

[UC034] – Verificar 

Descrição: Este caso de uso tem a funcionalidade de verificar um desafio 

cumprido. 

Prioridade: Essencial. 

Atores: Estudante e professor. 

Dependência: Não se aplica. 

Fluxo Principal 

Pré-condições: (UC033). 

Passos: 
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[P1] Pressionar a opção Verificar. 

Pós-condições: O sistema direciona o usuário para tela Verificar desafio. 

 

[UC035] – Recusar pontos 

Descrição: Este caso de uso tem a funcionalidade de recusar pontos a um 

desafio. 

Prioridade: Essencial. 

Atores: Estudante e professor. 

Dependência: Não se aplica. 

Fluxo Principal 

Pré-condições: (UC034). 

Passos: 

[P1] Pressionar a opção Recusar. 

Pós-condições: O sistema recusa e emite uma mensagem de negação dos 

pontos ao usuário. 

 

[UC036] – Atribuir pontos 

Descrição: Este caso de uso tem a funcionalidade de atribuir pontos a um 

desafio. 

Prioridade: Essencial. 

Atores: Estudante e professor. 

Dependência: Não se aplica. 

Fluxo Principal 

Pré-condições: (UC034). 

Passos: 

[P1] Pressionar a opção Atribuir. 
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Pós-condições: O sistema atribui e emite uma mensagem de atribuição dos 

pontos ao usuário. 

 

[UC037] – Conquistas 

Descrição: Este caso de uso tem a funcionalidade de direcionar o usuário para 

tela Conquistas. 

Prioridade: Essencial. 

Atores: Estudante e professor. 

Dependência: Não se aplica. 

Fluxo Principal 

Pré-condições: (UC004). 

Passos: 

[P1] Pressionar a opção Conquistas no bloco Menu. 

Pós-condições: O sistema direciona o usuário para tela Conquistas. 

 

[UC038] – Campeões 

Descrição: Este caso de uso tem a funcionalidade de direcionar o usuário para 

tela Campeões. 

Prioridade: Essencial. 

Atores: Estudante e professor. 

Dependência: Não se aplica. 

Fluxo Principal 

Pré-condições: (UC004). 

Passos: 

[P1] Pressionar a opção Campeões no bloco Menu. 

Pós-condições: O sistema direciona o usuário para tela Campeões. 
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[UC039] – Rankings 

Descrição: Este caso de uso tem a funcionalidade de direcionar o usuário para 

tela Rankings. 

Prioridade: Essencial. 

Atores: Estudante e professor. 

Dependência: Não se aplica. 

Fluxo Principal 

Pré-condições: (UC004). 

Passos: 

[P1] Pressionar a opção Rankings no bloco Menu. 

Pós-condições: O sistema direciona o usuário para tela Rankings. 

 

[UC040] – Ranking geral 

Descrição: Este caso de uso tem a funcionalidade de carregar o Ranking geral. 

Prioridade: Importante. 

Atores: Estudante e professor. 

Dependência: Não se aplica. 

Fluxo Principal 

Pré-condições: (UC039). 

Passos: 

[P1] Pressionar a opção Geral. 

Pós-condições: O sistema carrega o Ranking geral. 
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[UC041] – Ranking amigos 

Descrição: Este caso de uso tem a funcionalidade de carregar o Ranking 

amigos. 

Prioridade: Importante. 

Atores: Estudante e professor. 

Dependência: Não se aplica. 

Fluxo Principal 

Pré-condições: (UC039). 

Passos: 

[P1] Pressionar a opção Amigos. 

Pós-condições: O sistema carrega o Ranking amigos. 

 

[UC042] – Ranking turma 

Descrição: Este caso de uso tem a funcionalidade de carregar o Ranking 

turma. 

Prioridade: Importante. 

Atores: Estudante e professor. 

Dependência: Não se aplica. 

Fluxo Principal 

Pré-condições: (UC039). 

Passos: 

[P1] Pressionar a opção Turma. 

Pós-condições: O sistema carrega o Ranking turma. 

 



107 
 

[UC043] – Desafiar amigo 

Descrição: Este caso de uso tem a funcionalidade de enviar um desafio a um 

amigo. 

Prioridade: Importante. 

Atores: Estudante e professor. 

Dependência: Não se aplica. 

Fluxo Principal 

Pré-condições: (UC024). 

Passos: 

[P1] Selecionar o desafio. 

[P2] Selecionar o amigo. 

[P3] Pressionar a opção Lançar desafio. 

Pós-condições: O sistema lança o desafio e emite uma mensagem de Desafio 

enviado. 

 

[UC044] – Desafiar turma 

Descrição: Este caso de uso tem a funcionalidade de enviar um desafio a uma 

turma. 

Prioridade: Essencial. 

Atores: Professor. 

Dependência: Não se aplica. 

Fluxo Principal 

Pré-condições: (UC024). 

Passos: 

[P1] Selecionar o desafio. 

[P2] Selecionar a turma. 

[P3] Pressionar a opção Lançar desafio. 
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Pós-condições: O sistema lança o desafio e emite uma mensagem de desafio 

enviado. 

 

3. Fluxo de Exceções 

(E01) – Dados obrigatórios não informados 

Pré-condições: No fluxo principal [P2] do (UC001) o usuário não informou os 

dados obrigatórios. 

Passos: 

[E1.1] Caso o usuário não tenha informado todos os dados o sistema exibe 

 uma mensagem informando o campo obrigatório que deve ser 

 preenchido. 

Pós-condições: n/a. 

 

(E02) – Desafios repetidos 

Pré-condições: No fluxo principal [P3] do (UC042) o usuário já lançou o 

desafio. 

Passos: 

[E1.1] Caso o usuário já tenha enviado o desafio ao amigo será informado  uma 

mensagem que esse desafio já foi enviado. 

Pós-condições: n/a. 

Requisitos Especiais 

Não se aplica. 
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4. Diagrama Caso de Uso - Inicial 

 

 

 

 

 

 

 

5. Diagrama Caso de Uso - Login 
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Interfaces com Software 

Não se aplica. 

Interfaces com Hardware 

Não se aplica. 

6. Observações 

Não se aplica. 

Referências 

Não se aplica. 
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