
OficiMob é um game intera�vo idealizado pela  
Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro 
(CET-Rio). Tem  como temá�ca o trânsito e busca 
contribuir para a  formação de cidadãos conscientes de 
sua  responsabilidade na transformação da realidade e a  
promoção da democracia dos espaços públicos. O  
jogador é o protagonista das ações, tendo a todo
momento o seu senso crí�co e o espírito de cole�vidade  
es�mulados.

O cenário remete aos dias atuais da cidade do Rio de  
Janeiro, onde o jogador, como gestor da cidade, precisa
tomar decisões que vão ditar a qualidade de vida da  
população. Para tanto, deve-se ficar atento aos  
indicadores de acidentes, poluição, mobilidade e bem  
estar. O game é dividido em 12 fases e o nível de  
complexidade aumenta de acordo com a exper�se do  
jogador. Mais nove fases bônus podem ser abertas a  
depender da performance individual dos jogadores. 
A�nge  o obje�vo do game quem conquistar o maior 
número de  escolhas asser�vas e propiciar uma cidade
mais organizada.

São disponibilizados tablets com o game já instalado,  
basta efetuar um rápido cadastro do jogador antes da  
experiência iniciar.

A escola deve disponibilizar uma sala fechada a  
organização da turma, com acesso à energia.

O OficiMob se des�na a estudantes com domínio da
leitura, preferencialmente do 6° ao 9°ano.  

Realize o agendamento junto a CET-Rio. Uma equipe  
i�nerante foi preparada especialmente para levar o  
game até a sua escola, sem qualquer custo para as  
ins�tuições.

A ação é dividida em dois momentos:

1) Os par�cipantes são reunidos para a  
organização da ação. Uma lista de presença  
para assinatura de todos os par�cipantes será  
entregue. Em seguida o jogo será explicado,  
bem como suas regras e obje�vos. Os  
monitores da CET-Rio distribuem os tablets e o  
cadastro da equipe inicia. A capacidade  
máxima é de 30 alunos por rodada.

2) Os alunos iniciam o jogo acompanhados da  
monitoria e qualquer dúvida é sanada. Após a  
finalização do jogo, instruções sobre como  
baixar o game são fornecidas e a visitação é  
encerrada. Os jogadores podem melhorar a  
sua performance ao baixar o jogo pelas lojas  
virtuais disponíveis para sistemas operacionais  
Android e IOS.

O que é?

Para quem?

Seg a sexta das 10h às 16h
Tel: 21 2535-6046
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