
Resumo 

 

Esta dissertação consiste no estudo aprofundado de tecnologias e arquitecturas 

utilizadas no desenvolvimento de aplicações multimédia. Inserido neste tema, é 

abordado com mais ênfase a temática do impacto de aplicações multimédia 

educacionais no ensino e na sociedade. 

Prevê-se que no futuro, o processo de ensino/aprendizagem seja totalmente feito com 

base em conteúdos multimédia tornando o estudo mais interactivo e interessante para o 

aluno. Apesar de comprovado que o ser humano compreende, entende e processa 

melhor a informação com uso da multimédia, esta é ainda uma pequena contribuidora 

na formação dos mesmos. É assim importante perceber como a tecnologia pode ser 

utilizada e aperfeiçoada para melhorar o processo ensino/aprendizagem dos alunos. 

Como demonstração e validação da tese foi implementada uma aplicação multimédia 

educacional do jogo Geo-Quiz. O Geo-Quiz é uma plataforma educacional criada pela 

Universidade Júnior da Universidade do Porto em Julho de 2007 [17]. Esta plataforma 

tem como objectivo principal motivar os alunos, entre os 12 e os 16 anos de idade, 

pelos estudos Europeus nos mais variados temas, desde a cultura à geografia, da 

economia à política. 

Com o potenciamento do Geo-Quiz numa plataforma multimédia espera-se obter uma 

ferramenta com uma componente muito forte em termos lúdicos e educacionais 

tornando-se assim indispensável aos professores no processo de ensino/aprendizagem 

sobre Europa. 

 

 

Abstract 

 

This thesis consists in a study of the technologies and architectures used in the 

development of multimedia applications. Related to this it will be addressed the theme of 

the impact of multimedia applications in teaching and general society. 

It is expected that in the future, education will be implemented on the basis of 

multimedia content making study more interactive and interesting for the student. 



Despite evidence that human beings understand and process information better with the 

use of multimedia, it still has a small roll on training them. So the aim is to understand 

how technology can be used to improve the education of students. 

As a validation of the thesis it was implemented a multimedia application of the 

educational game Geo-Quiz. The Geo-Quiz is an educational activity created by the 

Júnior University of Porto in July 2007 [17]. This platform is intended mainly to motivate 

the students, between 12 and 16 years of age, on the European studies in a wide variety 

of topics ranging from culture to geography, economics to politics. 

With the transformation of Geo-Quiz in a multimedia platform it´s expected to get a very 

strong educational tool making it essential to teachers in the process of teaching about 

Europe. 


