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Após a inserção dos dados e a 
personalização do Nutrirói, ou logo após o 
ecrã de início do jogo (se não for a 
primeira vez, é apresentado o menu que 
contém as opções: Jogar, Ranking, Opões 
e Sair. Nos ecrãs de Jogo será sempre 
apresentado um botão de acesso direto 
ao menu.

Na página do ranking será possível o 
jogador consultar a sua pontução e posição 
relativamente a outros utilizadores desta 
aplicação, como surge como estratégia de 
gamificação.

Sendo a primeira vez que o 
jogador inícia o seu percurso de 

de jogo, o mesmo começa no 
nível 1 com 0 pontos, e níveis de 

saúde e energia a 30%.

No caso de ser continuação do 
jogo, o mesmo arrancará 
exatamente onde parou e gravou 
na última vez que jogou. 

Para que, dentro do possível, 
o jogo seja adaptado ao 

jogador, são disponibilizadas 
algumas possibilidades de 

ajuste de caracterísitcas, 
como a do avatar, do som e 

dos comandos.
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Esta página tem como objetivo 
esclarecer o jogador, dando-lhe 

indicações das funcionalidades e 
comando do jogo, as suas 

características técnicas, e a 
informação da versão.

A opção jogar dará 
ínicio ao jogo em si, 
começando com 
uma página 
introdutória onde é 
apresentado o nível 
em que se encontra, 
a pontuação e os 
níveis de saúde e 
energia, que 
evoluirão conforme 
o desenrolar do 
jogo.

Apresentação do logotipo seguindo 
automaticamente para a fase seguinte

Na primeira vez que o jogo é 
executado é apresentada uma 
página onde são solicitados alguns 
dados que permitam ajustar o jogo 
às capacidades do jogador, como: 
data de nascimento, género e 
passatempos preferidos.

Após a introdução dos dados é feita 
uma introdução à narrativa do jogo, 

onde são explicados os objetivos do 
jogo, a gamificação e os controlos. 

Dessa forma o jogador poderá 
escolher o avatar (”Nutrirói”) que o 

representará.

Na página da personalização do 
Nutrirói, o jogador poderá definir a sua 

alcunha, a sua cara/cabelo, o seu 
vestuário, o seu calçado e os 

acessórios, por forma a sentir-se 
identificado com o avatar e assim 

potenciar mais envolvimento.
Na página das opções é possível ajustar o 
som das atividades do jogo e da música de 
fundo.

Na página das opções é possível a posição 
dos comandos.


