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Somos uma empresa brasileira de Educação que usa a tecnologia como 
meio de promover uma experiência de aprendizagem dinâmica, em sintonia 
com as demandas contemporâneas, eficaz e em larga escala – portanto, de 
forte potencial de impacto junto às escolas públicas e privadas de todo o Brasil.

Trabalhamos com os conteúdos de Matemática, Língua Portuguesa, 
Ciências Humanas e Ciências da Natureza prescritos pelo MEC em suas 
diretrizes curriculares, sem perder de vista as demandas do Século XXI, como 
criação, análise crítica e colaboração.

XMILE LEARNING

É uma plataforma educacional para crianças do 1º ao 3º ano do Ensino 
Fundamental (Ciclo de Alfabetização), formada por três jogos com histórias 
interativas e interdisciplinares.

Durante uma seção de jogo, meninos e meninas mergulham em aventuras 
em diversos mundos de sonhos diferentes e enfrentam desafios de forma 
prazerosa, divertida e imaginativa, consolidando, assim, o conteúdo aprendido 
na escola.

Enquanto estão jogando, suas ações são monitoradas pelo Xmile 
Management System (XMS). Cada desafio enfrentado se baseia em um 
objetivo de aprendizagem, o que nos permite mapear dificuldades e facilidades 
de cada estudante, individualmente, e ainda propor estratégias de ação.
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Nossa proposta Pedagógica se constrói na certeza de que as pessoas são 
diferentes entre si e congregam, além de potenciais próprios de aprendizagem, 
bagagem anterior de conhecimentos variados.

Para nós, é importante que se busque produção e apropriação 
significativas de conhecimentos. Na nossa plataforma, este processo ganha 
sentido no momento em que os estudantes começam a estabelecer múltiplas 
relações entre:

CONCEITO PEDAGÓGICO

Os conteúdos que oferecemos;

Os conteúdos que já fazem parte de seu repertório  
de experiências, saberes e fazeres anteriores; 

As diferentes realidades – sejam as cotidianas  
e imediatas, sejam referentes ao universo maior.
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Utilizar de maneira crítica e criativa o conhecimento da 
humanidade;

Colaborar e conviver em sociedades cada vez mais 
heterogêneas;

Desenvolver-se com autonomia; aprender a aprender.
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Por isso, nossos personagens e histórias abraçam e acolhem a diversidade 
de olhares e pontos de vista, favorecendo as teias de significação e 
identificação entre as crianças e jovens, e a plataforma e seus conteúdos.

Defendemos que os conhecimentos, sejam eles de caráter científico, 
social, cultural, ético ou estético, tenham sentido, alcem a esfera afetiva, e 
que possam melhorar a qualidade de vida dos sujeitos e de seu entorno – 
compactuando com as ideias de Vygotsky de que conhecimento e afetividade 
caminham juntos.

Buscamos ajudar na formação de sujeitos conectados com o nosso tempo, 
o que implica em focar em três aspectos:
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Nossas histórias
o UNiverso dos soNhos

Existe um universo além do nosso. Tudo que inventamos, tudo que 
sonhamos, existe por lá… Cada um no seu próprio reino, com suas regras, seus 
habitantes e, claro, seus problemas. E o papel da criança é ajudar os habitantes 
desses sonhos.

O estudante é um Guardião dos Sonhos, que zela pela harmonia de cada 
sonho ao dormir.

E, como em toda história há um vilão, aqui também não poderia faltar…
Senhor Sombrio: À primeira vista, parece apenas mais um pesadelo. Seu 

objetivo é controlar todos os sonhos, para fazer deles o que bem entender!
O Senhor Sombrio tem diversos lacaios que o ajudam, criados com os 

restos que conseguiu capturar do antigo Sonho das Invenções Malucas. São 
robôs e habitantes de outros sonhos, que servem ao Senhor Sombrio como se 
ele fosse seu mestre.

              Coisas Perdidas
Em um sonho habitado por colecionadores inveterados, nada pode ser pior do 

que o sumiço de preciosos objetos. Para acabar com esse problema, o Barão 

Bom Trapo conta com a ajuda do Guardião.

Nuvens Guerreiras
Stratus, a bela cidade nas nuvens, está sofrendo com ataques dos Filhos 

do Trovão e de piratas, e uma ventania está tornando a vida insuportável. O 

Guardião, junto com a destemida Nimbus, deve resolver os problemas.

Árvores Encantadas
 A Cidade das Fadas e a Floresta Sempreverde correm perigo, e uma briga 

entre o Mago Malaquias e a Bruxa Zabumba pode piorar as coisas! Florin e o 

Guardião têm que dar um jeito na situação

Sombras Sussurrantes
Clara é quem vai guiar o Guardião pelo temível mundo dos Pesadelos. 

Acostumados a pregar peças e assustar os outros, eles estão em 

dificuldades e precisam de ajuda.

Águas Profundas
O desaparecimento dos moradores, poluição das águas e um grande tesouro 

são os motivos que levaram a atrapalhada Lulu a pedir socorro ao Guardião. 

Juntos, vão explorar o fundo do mar e salvar as Águas Profundas.
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O JOGO
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Como na vida real, nossas histórias propõem a resolução de problemas 
multidisciplinares; nossos personagens celebram a diversidade e pluralidade 
do mundo; não fomentamos a competição e o consumismo; e nossa narrativa 
baseia-se em valores fundamentais na sociedade moderna, como o afeto e 
colaboração.

O Mistério dos Sonhos é formado por cinco sonhos diferentes. Estes 
sonhos são equivalentes em conteúdos, que podem, assim, ser trabalhados 
por ângulos diversos, com abordagens diferenciadas. Os sonhos têm suas 
histórias divididas em três jogos, que correspondem aos objetivos de 
aprendizagem dos três anos letivos – 1º, 2º e 3º anos do Ensino Fundamental.

Cada jogo, por sua vez, possui oito episódios (histórias), organizados por 
níveis de dificuldade. Em cada episódio, a criança se depara com desafios, 
nos quais é convidada a ler, escrever, contar, ordenar, classificar, reconhecer, 
distinguir, agrupar, decompor e muito mais, usando a colaboração, análise  
e criatividade na busca da solução. 

MISTÉRIO DOS SONHOS

ÁRVORES 
ENCANTADAS

Jogos

NUVENS
GUERREIRAS

Jogos

ÁGUAS
PROFUNDAS

Jogos

SOMBRAS
SUSSURANTES

Jogos

COISAS
PERDIDAS

Jogos

Ep. #1

Ep. #2

Ep. #3

Ep. #4

Ep. #5

Ep. #6

Ep. #7

Ep. #8

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

O Mistério dos Sonhos totaliza 120 episódios - 
40 para cada ano letivo (temporada) -. que compreendem, ao todo, 600 desafios.

COMO O JOGO É ESTRUTURADO



6

Cada mundo, episódio e desafio do Mistério dos Sonhos é concebido 
a partir de um processo criterioso e muita conectividade entre a equipe 
pedagógica, de criação e de TI.

 As histórias são criadas por experientes roteiristas a partir de um grupo 
de discussão multidisciplinar.

 O conteúdo bruto é selecionado com base nas diretrizes curriculares  
do MEC e posteriormente traduzido para a forma de desafios.  

 Os desafios são contextualizados e inseridos nas histórias que 
compõem o Mistério dos Sonhos.

 Todo o processo é submetido à pré-validação com estudantes.

 O processo de desenvolvimento dos games é também validado por 
professores e gestores escolares.

 Ela se diverte enquanto consolida e dá significação a conceitos 
aprendidos na escola;

 amplia suas referências estéticas e desenvolve valores;

 é acompanhada de perto por professores e gestores, podendo ser 
auxiliada segundo suas necessidades;

 pode ter seus familiares mais participativos em sua Educação;

 vive uma experiência de aprendizado diferenciada, inovadora, de alta 
qualidade tecnológica e pedagógica;

 fortalece sua autoestima e autoconfiança.

a estratégia de criação do produto passa pela parceria direta com 
estudantes de duas escolas: escola Faria Brito e Centro educacional viva, 
ambas no rio de Janeiro. Nelas, criamos grupos operativos de pesquisa com 
as crianças do 1º ao 3º ano do e.F., de maneira que semanalmente elas têm 
acesso a personagens, cenários, trilha sonora, enredos, diálogos... enfim, a todo 
processo de elaboração dos jogos narrativos, opinando, sugerindo, escolhendo, 
modificando – o próprio nome, “Mistério dos sonhos”, foi proposto por Mateus, 
de 6 anos. 

COMO O CONTEÚDO É INSERIDO NO JOGO

O QUE ACONTECE QUANDO A CRIANÇA JOGA
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Ao participar de um desafio no Mistério dos Sonhos, a criança...

 Tem mais de uma chance de resolvê-lo;

 é estimulada a pensar sobre suas ações;

 não sofre qualquer tipo de pressão psicológica;

 pode resolvê-lo em seu próprio ritmo;

 não será barrada por não entender seu conceito, pois enfrentará 
adiante outros desafios equivalentes.

Como tem seu percurso registrado no XMS, pode ser melhor assistida 
pelos professores, que acompanham seu desempenho de forma detalhada.

Jogando, os estudantes geram informações direcionadas que nos permitem 
saber, de forma simples e objetiva, suas conquistas, hipóteses e dificuldades, 
possibilitando-nos orientar professores a atendê-los em seus diferentes 
ritmos, de forma personalizada, oferecendo ferramentas para ajudá-los na 
busca de soluções.

COMO A CRIANÇA ENFRENTA OS DESAFIOS

COMO JOGAR

Versão Web (flash): Para jogar o Mistério dos Sonhos:
1. Acesse o site www.misteriodossonhos.com.br.
2. Clique no link “jogar”.
3. Digite seu nome de usuário e sua a senha.
4. Escolha seu personagem favorito na prateleira.
5. Explore o Mistério dos Sonhos!

Outras Versões: Em breve, teremos disponíveis versões 
para iPad, Android e Desktop para Windows.
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A FERRAMENTA ANALÍTICA

o qUe é o XMs
XMile MaNageMeNt systeM

É uma poderosa ferramenta que trabalha com os dados capturados a 
partir do jogo. A cada desafio que a criança participa, informações sobre seu 
desempenho são registradas e armazenadas pelo XMS.

 
Por meio dele, é possível aos professores acompanharem detalhadamente 

o desenvolvimento de meninos e meninas e maximizar seu aprendizado. A 
avaliação se dá em tempo real, possibilitando intervenção imediata – há 
relatórios minuciosos do desenvolvimento da(s) turma(s) e de cada criança em 
particular a partir de cada objetivo de aprendizagem.

 
Há dois tipos de XMS: o Standard e o Premium.

 XMS Standard: Simples e direto, permite indicar desafios como tarefa de 
casa e acompanhar os estudantes.

 XMS Premium: Permite acompanhar cada passo da criança e de turmas 
inteiras no Mistério dos Sonhos, seus talentos e dificuldades.

A FERRAMENTA ANALÍTICA

Gestores e professores acessam
todos os detalhes na versão Premium
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Com um design simples, o XMS Standard é feito para os professores não 
apenas acompanharem a performance de seus estudantes nos desafios, mas 
ainda poderem demandar episódios como tarefas de casa – e já as recebe 
corrigidas!

O XMS Premium permite ainda mais! Que gestores conheçam melhor 
estudantes e professores, e as necessidades de cada um, possibilitando 
uma alocação dos recursos disponíveis de forma mais racional, e tomadas de 
decisão bem embasadas em relatórios detalhados.

 

e o qUe Mais oFereCeMos aos proFessores 
No XMs preMiUM?

 Relatórios minuciosos do desenvolvimento da(s) turma(s) e de cada 
criança em particular, também por área de conhecimento;

 Histórico das 5 últimas jogadas que a criança fez em cada desafio;
 Possibilidade futura de assistir ao replay de cada criança jogando;
 Apontamentos conceituais sobre cada objetivo de aprendizagem 

abordado;
 Caminhos para ações individuais juntos às crianças;
 Propostas didáticas paralelas às atividades em sala de aula;
 Indicação dos livros oficialmente adotados pelo governo (PNBE/

PNLD) que possuem cada conteúdo (até com a página em que ele está!).

No XMS Standard o professor 
à disposição uma interface simples.
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Os resultados da aprendizagem são medidos por meio de avaliações 
permanentes e consecutivas (desafios), distribuídas pelos episódios. São 
cinco desafios/avaliações por episódio.

Um mesmo objetivo de aprendizagem é avaliado em diferentes níveis de 
dificuldade. Para cada nível de dificuldade, o mesmo objetivo de aprendizagem 
em questão é rechecado diversas vezes, de diferentes formas. 

Os resultados são traduzidos por cores: 
verde: conceitos consolidados pela criança; 
aMarelo: conceitos em processo de construção, requerendo ajuda para 

uma compreensão consolidada; 
verMelho: conceitos ainda não compreendidos, requerendo intervenção 

mais decisiva do professor para sua construção.

COMO A ESCOLA ACOMPANHA 
O DESENVOLVIMENTO DOS ESTUDANTES

aa economia de tempo com os recursos do XMs é preciosa.
 a utilização dos jogos como um exercício - em casa ou sala de aula - pode 

substituir o dever de casa e sua correção. eventuais dúvidas dos estudantes 
podem ser mais facilmente identificadas, pois o processo de mediação 
oferecido pelos jogos não existe em livros, apostilas ou cadernos.

 a combinação dos jogos e do XMs acarreta um ganho de tempo e eficiência 
enorme aos professores, sempre sobrecarregados de trabalho.
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ESTUDANTES

PROFESSORES

GESTORES 
ESCOLARES

XMS

O ECOSSISTEMA DO MISTÉRIO DOS SONHOS

trabalhamos com números absolutos das performances dos estudantes 
considerando a última vez que jogaram cada desafio, e não com a média, 
porque um dos nossos diferenciais é ter uma atenção singular para cada um – e 
a média esconde as individualidades, apresentando a performance da turma 
como um todo pasteurizado.
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