Instruções para uso da Planilha de Análise de Dados do
modelo MEEGA+
Passo 1. Inserir a descrição dos itens de acordo com os objetivos de
aprendizagem do jogo avaliado.
Selecione a planilha “Itens”.

Digite a partir da linha (33 para jogos não-digitais e 36 para jogos digitais) a
descrição dos itens de acordo com os objetivos de aprendizagem.

Passo 2. Inserir as respostas dos questionários dos itens referentes a
Experiência do Jogador e Percepção da Aprendizagem.
Selecione a planilha “Analise dos Dados”.

A digitação deve seguir a seguinte escala:
Digite -2, quando da resposta de “discordo totalmente”.
Digite -1, quando da resposta de “discordo”.
Digite 0, quando da resposta “nem discordo, nem concordo”.
Digite 1, quando da resposta “concordo”.
Digite 2, quando da resposta “concordo totalmente”.

Cada linha corresponde as respostas de um questionário respondido por um
aluno. Cada coluna refere-se a um item do questionário. A ordem dos itens
(número das colunas) é a mesma do questionário e a mesma que está na
planilha “Itens”.

Cada item referente aos objetivos de aprendizagem também deve estar em
uma coluna. Deve-se criar novas colunas caso ultrapasse as colunas já
preparadas (36 para jogos não-digitais ou 39 para jogos digitais).

Se for adicionado novas colunas, deve-se estender as formulas (media,
mediana, frequência das respostas e percentual) para as novas colunas.

O número total de questionários digitados deve ser digitado na célula NUM.
Esta informação é obrigatória, pois serve como base para as fórmulas.

Na planilha “Graficos” os gráficos são atualizados automaticamente com base
nos dados digitados.

No entanto, caso tenha inserido itens referentes aos objetivos de aprendizagem
além das colunas já preparadas (36 para jogos não-digitais ou 39 para jogos
digitais). Deve-se editar o conjunto de dados do gráfico da Percepção da
Aprendizagem e selecionar os novos itens.
Vide o passo a passo.

Passo 3. Inserir as respostas dos questionários referente as Informações
Demográficas.
Selecione a planilha “Infos Demográficas”.

Novamente, cada linha corresponde a um questionário respondido por um
aluno. Deve-se respeitar a digitação conforme o padrão definido para cada
item.

Após digitação, os gráficos da planilha “Graficos Info Demograficas” serão
atualizados automaticamente.

