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RESUMO 
 

Crianças com dificuldades em Matemática carecem de métodos específicos para 
auxiliar essa aprendizagem. Estudos recentes têm mostrado que a aprendizagem e o 
treinamento podem alterar o cérebro humano e que os jogos são capazes de motivar, divertir e 
exercitar o raciocínio lógico e o pensamento. Portanto, este trabalho apresenta um ambiente 
virtual lúdico computadorizado para melhorar as habilidades matemáticas de crianças com 
dificuldades de aprendizagem, especialmente discálculas. Foram utilizados os softwares 
Macromedia Flash 8, GNU Image Manipulation Program, MorphVox, eSpeak,  PHP e 
Smartfox para implementar o ambiente “O resgate de Tom”. Com recursos que possibilitam a 
colaboração, gerenciados pelo servidor de sockets SmartFox, é possível um jogador enviar 
mensagens instantâneas em formato unicast ou multicast. Dezoito jogos contemplam as 
missões atreladas ao enredo que trabalhavam habilidades que podem ser úteis para minimizar 
as dificuldades de aprendizagem em matemática, especialmente a discalculia, de acordo com 
a literatura. Foi realizado um pré-teste com 300 crianças oriundas de escolas públicas na 
região leste da cidade de São Paulo que classificou as crianças quanto ao seu desempenho 
escolar (superior, médio ou inferior). Em seguida foram selecionadas as 28 crianças com o 
pior desempenho para participar da intervenção, divididas aleatoriamente em 2 grupos 
denominados Grupo Experimental (GE) e Grupo Controle (GC). O GE utilizou o ambiente, 
enquanto o GC assistiu às aulas normalmente. Durante a intervenção também foi registrado o 
comportamento das crianças do Grupo GE. Uma análise estatística dos resultados, com o teste 
t-Student, mostrou que o ambiente virtual proporcionou uma melhora significativa (p bilateral 
≤0,05) no pós-teste em relação ao pré-teste do grupo GE. O grupo GC não apresentou 
melhora na aprendizagem, obtendo um (p) bilateral igual a 0,4596. Durante a intervenção, as 
crianças do grupo GE participaram ativamente, executando várias vezes um mesmo jogo no 
intuito de vencer, buscando e utilizando o pensamento matemático para a resolução de um 
problema ou da atividade proposta. O ambiente virtual desenvolvido possibilitou uma 
integração entre pensamento, sentimento e ação, incentivando a criança a construção do 
conhecimento e contribuindo para seu desenvolvimento intelectual.  

 
 

Palavras-chave:  método computadorizado,  transtorno de aprendizagem da matemática, 
dificuldade de aprendizagem, ambiente virtual. 



  

ABSTRACT 
 

There is a lack of specific methods to help children with mathematical learning disabilities. 
Recent studies have shown that learning and training can change the human brain and that 
games can motivate, entertain and evoke logical reasoning and thinking.  Therefore, this paper 
presents a ludic virtual environment to improve the math skills of children with learning 
disabilities, particularly children with dyscalculia.  The virtual environment “Tom’s rescue” 
(in Portuguese, “O resgate de Tom”) was implemented using Macromedia Flash 8, GNU 
Image Manipulation Program, MorphVox, eSpeak,  PHP and Smartfox software. Using 
resources that allow for collaborative action managed by the SmartFoxServer platform socket 
server, players connected online can exchange instant messages in unicast or multicast format.  
This virtual environment encompasses 18 computer games involving a ludic theme that 
addresses math stills. Initially, to validate the environment, an arithmetic pretest which is part 
of the School Performance Test (SPT) was applied to 300 2nd grade students from public 
schools in the western region of the city of São Paulo (Brazil), comprising 162 boys and 138 
girls ranging in age from 7 to 10.  From this group, 28 children were selected whose scores 
indicated low math skills. These students were divided randomly into a Control Group (CG) 
and an Experimental Group (EG).  The EG group participated in the intervention with the 
virtual environment, while the CG group attended normal classes.  Both groups took a posttest 
in which the SPT was applied again.  A statistical analysis of the results using Student’s t-test 
indicated that the virtual environment enabled a significant improvement for the EG, while 
the CG presented no learning improvement.  The children of the EG participated actively in 
the intervention, playing the same game several times in order to win and using mathematical 
reasoning to solve a problem or the proposed activity.  The newly developed virtual 
environment enabled integrated thinking, feeling and action, encouraging the children to build 
knowledge and contributing to their intellectual development. 
 
 

 
 
 

Keywords: computerized method, math  learning disorder, learning disability, virtual 
environment. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 MOTIVAÇÃO E JUSTIFICATIVA 
 

O conhecimento matemático é um dos alicerces para o desenvolvimento cognitivo e 

criativo do ser humano (BIEMBENGUT;  HEIN, 2000).  É uma ferramenta básica para a 

realização das mais diversas atividades do cotidiano, que englobam várias áreas de 

conhecimento desde a mais tenra idade, tais como dividir doces entre amigos, somar o 

dinheiro das mesadas, controlar tempo durante partidas de vídeo games, bem como na vida 

adulta para controlar o horário de um medicamento, gerenciar receitas, pagamentos e 

financiamentos, entre outros.  

Contudo, é comum os indivíduos apresentarem algum tipo de dificuldade na aquisição 

de competências matemáticas. Segundo os resultados do Programa Internacional de Avaliação 

de Alunos (PISA) divulgados em 2009 pela Organização para a Cooperação e o 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), o Brasil está entre os países que possuem os níveis 

mais baixos de aprendizado em Matemática, pois 69 % dos brasileiros estão situados nos 

níveis zero e um em uma escala de seis níveis, sendo o nível seis o mais alto.  

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB) mostrou em 2005 que 

as médias de proficiência Matemática apresentaram uma queda em todos os níveis avaliados 

em relação ao SAEB de 1995.  Regionalmente, a décima primeira edição do Sistema de 

Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP), mostra que os 

resultados obtidos em relação ao SAEB 2005 pelas crianças da quarta série do ensino 

fundamental apresentam uma pequena melhora. Entretanto 95% dos estudantes no final do 

ensino médio apresentam competências matemáticas insuficientes.  

Conseqüentemente, a baixa competência matemática pode comprometer a capacidade 

do indivíduo de exercer seus direitos de cidadão, tornando-o inapto para o desenvolvimento 

de tarefas que envolvem habilidades matemáticas, fato que pode prejudicar o cidadão no 

empenho de tarefas que fazem o uso destas habilidades, estas situações defrontam com leis da 

Constituição Federal, tal como o artigo 205:  

[...] a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho. (BRASIL, 1998). 
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Dentre as crianças com dificuldades na aprendizagem matemática, algumas são 

classificadas como discálculas (GEARY, 2010), pois apresentam baixo senso de significado 

da representação dos números,  domínio deficitário de comparação de números e utilizam 

estratégias imaturas (como a contagem um a um e/ou contagem nos dedos),  para concluir 

processos aritméticos, além da dificuldade para realizar conclusões a partir de conceitos, 

regras, fórmulas ou procedimentos matemáticos relativamente simples (DFES, 2001; CID 10, 

1993). 

Nas séries iniciais do ensino fundamental, as crianças são submetidas a diversos 

conteúdos e conceitos matemáticos e espera-se que elas os entendam e resolvam os problemas 

corretamente. Entretanto, isso não ocorre de forma tão natural quando se trata de crianças com 

discalculia que apresentam dificuldades significativas para compreender assuntos contendo 

ordem, sequência e tempo (RONALD et al.,1997), o que dificulta a aprendizagem de 

conteúdos abordados através dos procedimentos e métodos adotados tradicionalmente. 

Assim, cabe ao professor utilizar recursos e estratégias significativas para a criança. 

Entretanto, quando a crianças sente-se pouco estimulada e não motivada pode não se 

interessar pela aprendizagem daquele conhecimento exposto pelo professor, o processo se 

torna mecânico,  requerendo menos esforço, mas com um baixo grau de retenção a longo e 

médio prazo (AUSUBEL, 2003).  

A cultura tradicional no âmbito escolar, segundo Ireland (2007), considera a seguinte 

situação: se a maioria dos alunos compreendeu determinada tarefa explanada pelo professor, o 

problema é daquele que não consegue compreender o procedimento, contribuindo com a 

baixa estima das crianças com dificuldade de aprendizagem em matemática, em especial a 

discalculia. Conseqüentemente, “o incompetente” passa a ser bombardeado com novos 

procedimentos, métodos ou competências matemáticas sem estabelecer relação com o 

conhecimento pré-existente. Essa criança encontra dificuldades em desenvolver novas 

atividades que dependam do conhecimento não assimilado e pode ser excluída durante a 

realização de trabalhos em grupo ou até mesmo ridicularizada por seus colegas de sala (JOSÉ; 

COELHO, 2002), ou de alguma forma deixada à parte por alguns professores (IRELAND, 

2007). 

Com o passar dos anos, essa criança poderá frequentar salas de aula especiais criadas 

para auxiliar crianças com deficiência de aprendizagem (quando a escola as possui), ou 

simplesmente “passar de ano” sem as competências escolares atingidas. Dessa forma,   o 

ambiente escolar tradicional a desestimula, prejudicando-a emocionalmente e socialmente. 
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Assim sendo, quanto mais tarde for realizado o diagnóstico, mais essa criança será afetada 

(GUERRERO, 2002). 

De acordo com o exposto, a criança com dificuldade de aprendizagem em matemática, 

principalmente discálcula, pode apresentar falta de motivação, sentimento de culpa ou fobia 

matemática (BUTTERWORTH, 2003). Pode também abandonar os estudos,  prejudicando o 

exercício de sua cidadania e por consequência evitará atividades profissionais que fazem  uso 

da matemática (PONTE et al.,1998), afetando seu desenvolvimento profissional e pessoal 

(SHALEV et al., 2005). 

Para Fernandez (1990) e Araújo (2002) quando o fracasso escolar de uma criança é 

evidente, especialistas (psicólogos, psicopedagogos, professores e outros) procuram intervir, 

ajudando através de indicações adequadas, que de acordo com Araujo (2002), o tratamento 

multidisciplinar é associado a um tratamento medicamentoso, indicado por um profissional de 

pediatria que trata o paciente com estimulantes, antidepressivos ou fármacos como clonidina. 

Cabe a equipe multidisciplinar prevenir situações negativas em sala de aula, 

organizando os eventos e tarefas significativas e desafiadoras, contribuindo com a motivação 

da criança (BZUNECK, 2001). Neste contexto, os especialistas também sugerem o uso de 

jogos, pois o primeiro contato da criança com o jogo ocorre naturalmente na infância quando 

incessantemente investiga o ambiente em busca do entendimento desse meio através de 

brincadeiras. Nesta perspectiva, o jogo pode ser considerado como um elemento cultural da 

criança, que o utiliza como formação da sua capacidade intelectual de forma prazerosa, 

imitando a vida no seu aspecto lúdico (FREIRE, 2005). 

Os jogos computadorizados são também um objeto de curiosidade, exploração e 

interação para as crianças. Se forem desenvolvidos com propósito pedagógico e com aspectos 

lúdicos bem planejados, podem se tornar ferramentas instrucionais eficientes, pois motivam, 

divertem e podem facilitar o aprendizado, exercitando as funções mentais desenvolvendo o 

raciocínio lógico e o pensamento (OECD, 2002; AGUILERA, 2003; MOITA, 2007). 

Uma considerável quantidade de ambientes virtuais e jogos computadorizados já 

foram desenvolvidos para fins educacionais, apresentando resultados positivos para crianças 

com dificuldade de aprendizagem em leitura (ECALLE et al., 2009). Entretanto, não existe 

um número significativo de trabalhos de intervenção para para minimizar as dificuldades de 

aprendizagem em matemática, especialmente para atenuar a Discalculia.  

Segundo Grando (2000),  os jogos podem se tornar um desafio e envolver as crianças 

com diversas atividades divertidas e desafiadoras engedradas a partir de uma situação 
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problema, que estimula a criança a querer vencer, internalizando significativamente os 

conceitos matemáticos para a conclusão de cada tarefa. 

Por meio desta abordagem, a criança poderá se divertir exercitando tarefas (mini 

jogos) que estimulam o raciocínio e outras habilidades, possibilitando criar suas próprias 

estratégias que perpassam o jogo, facilitando a troca de idéias, conhecimentos e o 

compartilhamento de planos e emoções com outras crianças, que contribuem para o seu 

desenvolvimento intelectual (MOITA, 2007).  Portanto, é importante desenvolver novas 

formas de intervenção, um desafio que os autor (Apêndice A) aceitou realizar na luta contra o 

fracasso escolar, contribuindo com o desenvolvimento do cidadão.  

  

1.2 OBJETIVO 
 

Desenvolver e avaliar um ambiente virtual colaborativo integrado com serviços de 

comunicação, salas de chat e jogos que trabalham as características de crianças com 

dificuldade de aprendizagem matemática. 
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1.3 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 
 

 Além da introdução, a monografia está subdividida em 6 Capítulos, a saber: 

 Capítulo 2: Referencial teórico no qual este trabalho se fundamenta;  

Capítulo 3: Levantamento bibliográfico sobre jogos computadorizados e ambientes 

virtuais desenvolvidos para minimizar dificuldades de aprendizagem em matemática, 

em especial a Discalculia, bem como para entretenimento abrangendo habilidades 

matemáticas; 

Capítulo 4: Plano de trabalho com Materiais e métodos empregados no 

desenvolvimento da pesquisa; 

 Capítulo 5: Resultados e discussões. 

 Capítulo 6: Conclusões e trabalhos futuros. 

São também apresentadas as referências bibliográficas citadas ao longo do texto, bem 

como anexos e apêndices importantes para o desenvolvimento da pesquisa. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  
 

Nos itens seguintes são apresentados conceitos e definições importantes relacionados 

ao tema do trabalho como dificuldade de aprendizagem em matemática, Discalculia, 

Ambientes Visuais de Aprendizagem, além de realizar uma introdução da importância dos 

jogos computadorizados como estratégia de aprendizagem e uso de jogos computadorizados 

para o ensino de habilidades matemáticas.  

2.1 DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM EM MATEMÁTICA 
 
 De acordo com Garcia (1998), o termo Dificuldade de Aprendizagem é usado para 

alguma desordem na aprendizagem geral da criança. Entretanto, o DSM-IV (APA, 2000, p. 

46) utiliza uma definição mais precisa, que é:  

  Transtornos de aprendizagem são diagnosticados quando os 

resultados do indivíduo em testes padronizados e individualmente 

administrados de leitura, matemática ou expressão escrita estão 

substancialmente abaixo do esperado para sua idade, escolarização e nível de 

inteligência.... 

 Segundo Ciasca (2003), as dificuldades de aprendizagem referem-se normalmente a 

algum déficit que envolve alguma habilidade do indivíduo tal como: linguagem oral, leitura, 

escrita ou matemática. No Brasil temos um número considerável (48%) de crianças  que estão 

cursando as primeiras séries do ensino fundamental  que apresentam um nível insuficiente de 

aquisição de competências matemáticas (PISA, 2009).   

Para Santos (2009), o termo dificuldade de aprendizagem matemática se refere  a 

algum déficit relacionado ao domínio de competências matemáticas, como por exemplo: 

cálculo mental, regularidades e padrões numéricos, algoritmos (adição, subtração, divisão e 

multiplicação), espaço e forma, grandezas e medidas, entre outros. 

  Nessa perspectiva, o déficit pode não ser somente cognitivo, deve-se considerar outras 

variáveis como ambiente, atividade, idade da criança ou mesmo seu auto-conceito e suas 

relações com outros, não estando vinculadas ao sexo. 
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2.1.1 Discalculia 

O termo Discalculia origina-se da união de duas palavras, uma do Grego (dis, mal) e 

outra do Latin (calculare, contar), que  resulta em contar mal. Este termo é também conhecido 

como uma dificuldade específica de aprendizagem matemática (DFES, 2001), que pode ser o 

sintoma de diversos déficits que o subsidiam, como: 

• Consequência do domínio geral de déficits cognitivos como a memória de trabalho, 

habilidades verbais e de visão espacial (ANDERSSON; LYXELL, 2006; SMEDT et 

al., 2009; GEARY; HAMSON; HOARD, 2000). 

• Falha no desenvolvimento de sistemas cerebrais especializados dedicadas à 

transformação de números (BUTTERWORTH, 2003; DEHAENE et al., 2004; 

WILSON;  DEHAENE, 2007).  

• Déficit de representação de quantidade ao acessar símbolos numéricos (KRAJEWSKI; 

SCHNEIDER, 2009).  

• Consequência de deficiências na magnitude de um sistema generalizado dedicado ao 

tratamento de grandezas contínuas e discretas (KADOSH; LAMMERTYN; IZARD, 

2008).  

Basicamente, o termo discalculia refere-se a desordem específica em habilidades 

aritméticas que  não é explicável apenas por retardamento mental ou escolarização 

inadequada (SOUSA,  2008). 

Kosc (1974) que é pioneiro no estudo da discalculia, a define em 6 tipos, a saber: 

• Verbal - problemas de identificação matemática de quantidades, numeração, termos, 

símbolos e relações entre eles; 

•  Practagnóstico - falta de habilidade de comparar, enumerar e manipular 

matematicamente objetos (imaginários ou reais); 

•  Léxico - dificuldade de leitura de símbolos matemáticos; 

• Gráfico - problemas com a escrita dos símbolos matemáticos; 

• Ideognóstico - problemas de compreensão matemática de conceitos e realização de 

cálculos mentais; 

• Operacional - deficiências na execução de operações e de cálculo numérico. 

 

A Discalculia também pode ser confundida com Acalculia ou Discalculia adquirida 

quando perde-se a capacidade de cálculo através de um trauma cerebral. Neste trabalho está 
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sendo considerada a Discalculia do desenvolvimento que não tem evidências de um trauma 

cerebral (HUGHES; KOLSTAD; BRIGGS, 1994).    

 

2.1.2 Jogos computadorizados como estratégia de ensino e aprendizagem 

    

Os jogos computadorizados utilizados na educação não podem ter apenas o objetivo de 

deixar uma aula descontraída, devem fazer parte do planejamento do ensino visando uma 

oportunidade de aprendizagem objetiva (RONCA;  ESCOBAR, 1986).  

O jogo pode ser um elemento potencializador da aprendizagem, pois pode prever 

trabalhos em conjunto de crianças empenhadas em uma solução ou ser simplesmente o objeto 

de interação com a criança que potencializa a Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), 

proposta por Vygotsky (2002) como sendo a distância entre o nível atual de desenvolvimento 

do sujeito determinado pela resolução de problemas autonomamente e o nível de 

desenvolvimento potencial definido pela capacidade de resolução de problemas através da 

interação. Segundo a Teoria de Ausubel (2003), fazer com que a criança reflita, tenha idéias, 

tome decisões e observe pode gerar ações significativas para ela, permitindo atribuir valores e 

conhecimento as estratégias adquiridas durante um jogo.  

O jogo proporciona o sentimento de liberdade a criança, que o utiliza apenas pelo 

brincar. Assim possibilita uma evasão da “vida real”, sendo capaz de em alguns momentos 

absorver a criança (jogador), fazendo-a pensar como se fosse um momento da realidade, com 

objetivo, criando uma ordem e induzindo um pensamento, uma tensão com fins que auxiliam 

a sua própria cultura (MOITA, 2007). 

Quando observamos as crianças jogando, a atividade parece desorganizada, 

anarquizada possivelmente devido à empolgação que pode causar a criança, mas o jogo é um 

elemento que parece ser inato no ser humano, a criança que está envolvida por um jogo age 

como um profissional, desenvolvendo sua observação, estratégia, seu monitoramento e 

controle de forma séria (HUIZINGA, 1971). 

Através de jogos computadorizados, podem-se criar recursos que interajam com a 

criança, podendo resultar dessa interação um aumento do potencial da capacidade cognitiva, 

contribuindo significativamente para sua aprendizagem (AGUILERA, 2003). A Figura 1 

representa algumas habilidades e descobertas estimuladas pelos jogos, que podem induzir a 

realização de procedimentos, em que são estabelecidas regras a serem observadas para a 

criança conseguir alcançar um determinado objetivo. As crianças devem observar e distinguir 
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objetos, imagens e animações no jogo, desenvolvendo percepção, identificação visual, 

atenção seletiva, representação espacial, capacidade de análise de possibilidades e idéias 

matemáticas e identificação de padrões e de regularidades, contribuindo para seu 

desenvolvimento intelectual. 

 

 
Figura 1: Mapa Conceitual das habilidades e descobertas propostas pelos jogos, inspirado em Aguilera 

(2003) e Grando (2000). 
 

 

Os jogos computadorizados não podem reproduzir a concepção errônea de que ensinar 

envolve apenas a transmissão de conteúdos, deve tornar a criança um agente ativo da sua 

própria aprendizagem, estimulando sua criatividade e incentivando-a na construção do 

conhecimento, possibilitando segundo Mendes e Grando (2008) uma aprendizagem crítica e 

significativa. 

Propiciar um ambiente rico, curioso e complexo para a resolução de problemas, 

promovendo a criação de regras lógicas, planejamento de estratégias e testes de hipótese são 

requisitos básicos para qualquer jogo ter sucesso como elemento indutor da aprendizagem. 

Costa e Battaiola (2008) mostram que a ludicidade nos jogos computadorizados educacionais 

pode ser especificada em três dimensões: condição humana (a motivação é influenciada pelo 

perfil do jogador e por influências externas), manifestação (jogar através de jogos digitais 

educacionais) e efeito (entretenimento com diversão e prazer). 

Os jogos computadorizados são motivadores e despertam nas crianças, a curiosidade, a 

fantasia e o desafio (SILVEIRA, 1998). Por isso, podem ser usados para se tornar um desafio 

envolvendo as crianças que se empenham em diversas atividades divertidas, desafiadoras a 
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partir de uma situação problema engendrada que a estimulará a querer vencer, internalizando 

significativamente conceitos matemáticos para a conclusão de cada tarefa, constituindo a 

maneira mais divertida de aprender (GRANDO, 2000).  

Essa internalização dos conceitos matemáticos acontece pois a criança atribui valores e 

conhecimento as estragégias adquiridas durante o jogo (AGUILERA, 2003; GRANDO, 2000)  

Uma das características do jogo é o fato de que as crianças podem fazê-lo ou mesmo 

repetir uma atividade várias vezes sem se cansar, existindo um desafio, que pode aliar 

descoberta, raciocínio, estratégias e reflexão (FREIRE, 2005). Além disso, as crinças também 

podem estabelecer parcerias, estimular a discussão, levantar hipóteses, estratégias e 

argumentação para o estabelecimento de um plano a seguir em um jogo (GRANDO, 2000), 

oferecendo uma ótima oportunidade para o estímulo da criatividade (LENG et al., 2010). 

O jogo digital, se bem explorado, incentiva o comprometimento da criança com o 

processo de aprendizagem visto que contém desafios lúdicos que podem empolgar na sua 

solução, independente do seu sexo (PAPASTERGIOU, 2009). Através da experiência de 

trabalho em um jogo as crianças podem apropriar-se de conceitos e de determinadas 

habilidades matemáticas (VALENTE, 1999; MENDES; GRANDO, 2008).  

O jogo pode auxiliar o professor a mudar sua atuação tradicional de sala de aula: de 

mero expositor de conteúdos, para um profissional atuante que colabora com os pensamentos 

das crianças, participando e interagindo com elas em tempo real. O estímulo a pesquisa, o 

desenvolvimento pedagógico de professores e a compreensão da importância da globalização 

pelas crianças são algumas contribuições que podem ser incrementadas pelo uso de 

determinados jogos (LIM, 2008).  

  

2.1.3 O uso de jogos computadorizados para o ensino de Matemática 

 
A Matemática ensinada na escola não é ilustrada por uma situação real, mas por uma 

representação de um problema real, dissociada da realidade do aprendiz (CHINN; 

ASHCROFT, 2007) e trabalhada de forma instrucional, o que gera temor e desprezo por parte 

de muitas crianças (BUTTERWORTH, 2003).  

Uma estratégia que pode minimizar a rejeição dessas crianças pela Matemática é 

aquela em que o professor propõe atividades, utilizando de forma planejada um ou mais jogos 

matemáticos, para ampliar a percepção das inter-relações dos conhecimentos matemáticos de 
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forma a construir sua compreensão do mundo com uma realidade virtual (FIGUEIREDO; 

BITTENCOURT, 2005). 

A Matemática então necessita ser mediada por metodologias alternativas em que a 

criança vivencia novos processos educacionais, como a utilização de jogos computadorizados 

matemáticos, que exercem um papel no desenvolvimento cognitivo (GRANDO, 2000), que 

façam sentido e  tenham relação com a sua integração na sociedade. Desse modo, o saber 

matemático deve ser vivenciado no contexto tecnológico (MISKULIN et al, 2005).  

Os jogos computadorizados apresentam resposta rápida ao erro cometido pela criança 

que o manipula explorando-o, podendo ser considerado uma ferramenta de aprendizagem que 

permite a compreensão do erro cometido pela criança (BOTTINO et al, 2007). 

Os jogos computadorizados para a matemática podem contribuir para uma imersão da 

criança na solução de problemas matemáticos, estimulando-a a construir esquemas de 

raciocínio lógico-matemático (MENDES; GRANDO, 2008; BOTTINO et al., 2007), além de 

tornar a atividade divertida. Também situa a criança emocionalmente na busca de soluções de 

problemas. Contudo, grande parte das crianças considera os jogos educativos carentes de 

motivação, desafios instigadores e com baixo grau de imersão, pois normalmente o desafio 

principal é a solução de uma atividade matemática (FIGUEIREDO; BITTENCOURT, 2005).  

2.1.4 Ambiente Virtual de Aprendizagem  

Um Ambiente Virtual de Aprendizagem-AVA é um espaço que permite a construção 

do conhecimento por meio da interação entre o sujeito e objetos técnicos (SANTOS, 2005). 

Assim, pressupõe a presença de uma série de recursos e atividades que a criança realiza com 

orientação e suporte de tutores e da interação com outras crianças (WILSON, 1996).  

Sob uma perspectiva construtivista, um AVA tem a premissa de colocar a criança no 

controle do seu processo de aprendizagem, estimulando-a a assumir a responsabilidade pelo 

gerenciamento de suas atitudes e da realização de tarefas. Para isso, disponibiliza recursos a 

serem explorados que favorecem a construção do conhecimento (REZENDE, 2000). 

O desenvolvimento de ambientes virtuais de aprendizagem possibilita a oportunidade 

de elaborar outros processos de aprendizagem, podendo incorporar novas concepções que 

ajudem a mudar a tradição dos processos formativos autoritários de transmissão do 

conhecimento, potencializando uma atitude reflexiva do professor, a troca de experiências e a 

colaboração entre professores e crianças, conectando diversos jogos em uma trama em 
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comum. Assim, é analisado no capítulo seguinte o uso de jogos computadorizados que podem 

auxiliar a aprendizagem e possam ser anexados ao ambiente virtual desenvolvido. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
Nos itens seguintes são apresentadas intervenções realizadas com jogos 

computadorizados em sala de aula e intervenções com jogos computadorizados, que 

contemplam aspectos matemáticos. É também mostrado um levantamento sistemático de 

jogos computadorizados que contemplam aspectos matemáticos e que foram classificados 

quanto às habilidades trabalhadas e se foram desenvolvidos com o objetivo de entreter, educar 

ou remediar a Discalculia.  

 

3.1 INTERVENÇÕES UTILIZANDO JOGOS COMPUTADORIZADOS 
 

 No Quadro 1 é apresentado, a relação de artigos onde são aplicados jogos 

computadorizados na sala de aula, como estratégia de ensino ou intervenção. 
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Referência Descrição Escopo 
Sim, Stuart e 
Read (2006)  

O artigo mostra resultados sobre a relação entre usabilidade, 
diversão e aprendizagem em três softwares educacionais 
desenvolvidos para crianças. Participaram do estudo 25 
crianças entre 7 e 8 anos. Os autores não perceberam um 
ganho significativo de aprendizagem proporcionado pelos 
softwares analisados, possivelmente devido ao curto período 
de intervenção. Porém, observaram que a diversão é o critério 
principal para as crianças quererem usar um produto. Os 3 
softwares analisados apresentaram problemas de usabilidade 
que comprometeram a diversão. 

Usabilidade e 
diversão 

Papastergiou 
(2008) 

O artigo avalia a efetividade de aprendizagem e a motivação 
de um jogo de computador para a aprendizagem de conceitos 
de memória de computador, que foi projetado de acordo com 
o currículo de um curso de Ciência da 
Computação. Participaram do estudo 88 alunos, que foram 
divididos aleatoriamente em dois grupos. Os resultados 
mostraram melhora no desempenho dos alunos que utilizaram 
o jogo em relação aqueles que não o fizeram. 

Componente 
interno 
(memória) do 
computador. 

Lim (2008) O artigo sugere uma abordagem alternativa com uso do jogo 
computadorizado Atlantis para o ensino de Inglês, Matemática 
e Ciências a duas turmas de cinco alunos primários em 
Cingapura. O autor acredita que essa abordagem pode 
aumentar o engajamento de aprendizagem, a motivação 
acadêmica e os compromissos sociais entre os alunos.  

Cidadania 
Global 

Ecalle e 
Calmus 
(2009) 

O artigo examina os efeitos de uma aprendizagem assistida 
por computador (CAL) contendo palavras segmentadas em 
comparação com outro CAL, em que devem ser reconhecidas 
as palavras inteiras. Participaram do estudo 28 crianças com 
dificuldade de leitura da terceira a sexta série. Os resultados 
mostraram que o grupo experimental reconheceu melhor as 
palavras que o grupo controle, sendo mais positivos para o 
CAL que usa sílabas como estratégia. 

Segmentação 
silábica e 
palavras 

Savidis el al. 
(2006) 

O artigo relata a experiência na construção de sistemas de e-
learning para pessoas com problemas cognitivos ou problemas 
de acessibilidade. Segundo os autores, estes sistemas parecem 
motivar os participantes. 

Raciocínio 
lógico e 
outras 
habilidades 
para jovens e 
adultos. 

Matos et al. 
(2008) 

O artigo apresenta o desenvolvimento e avaliação do software 
educacional Jogo do Pirata, que foi desenvolvido para auxiliar 
na avaliação de aprendizagem de alunos de oitava série na 
disciplina Ciências. O autor relata a que o jogo fascinou 
alguns alunos, possibilitando que criassem hipóteses e assim 
verificassem imediatamente no jogo. 

Quadro 
Periódica e 
ligações 
químicas. 

Quadro 1: Artigos onde são aplicados jogos computadorizados na sala de aula. 
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Referência Descrição Escopo 
Lopes e 
Carneiro 
(2009) 

O artigo mostra um jogo capaz de apoiar a aplicação, o 
desenvolvimento e a difusão de conceitos e raciocínios típicos 
de Geociências, mais especificamente de Geologia. O jogo 
fornece suporte ao ciclo das rochas e apóia didaticamente 
professores das áreas relacionadas ao estudo das Ciências da 
Terra.   A experiência mostrou que o processo é instigante 
para os sujeitos e pode melhorar o interesse do estudante para 
com termos e conceitos específicos da ciência geológica 
relacionados ao tema tratado. 

Geociências
. 

Filho et al. 
(2007) 

O artigo relata a experiência do desenvolvimento do jogo 
educacional Tartarugas que trabalha conceitos sobre o meio 
ambiente e cidadania, e resultados da sua aplicação com 
crianças do ensino fundamental de uma escola particular. 
Apresentou resultados favoráveis no conhecimento do meio 
ambiente. 

Meio 
Ambiente e 
Cidadania. 

Pivec e 
Kearney 
(2007) 

O artigo mostra um modelo de aprendizado baseado em jogos, 
sugerindo como aplicá-los em sala de aula. Relata que jogos 
educativos podem ser usados com sucesso para transferência 
de conhecimento para domínios fora do mundo dos jogos de 
computador, destacando estudos nas áreas de saúde e 
medicina. 

 

Motivação, 
treinamento 
em diversas 
áreas. 

Quadro 1: artigos onde são aplicados jogos computadorizados na sala de aula (Conclusão).
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3.2 INTERVENÇÕES UTILIZANDO JOGOS COMPUTADORIZADOS 
QUE CONTEMPLAM ASPECTOS MATEMÁTICOS 

 

  O Quadro 2 apresenta uma revisão bibliográfica de artigos onde é contemplado algum 

aspecto matemático no campo estrutural trabalhado. 

Referência Descrição Campo 
estrutural 
trabalhado 

Seo e Bryant 
(2009) 

O artigo apresenta uma análise de 11 trabalhos, cujos autores 
aplicaram a aprendizagem assistida  por computador ou 
computer-assisted instruction (CAI) a estudantes com  
deficiências de aprendizagem. Os resultados não mostraram 
uma melhora de desempenho considerável de estudantes 
com dificuldades de aprendizagem. 

Adição, 
subtração, 
multiplicação, 
divisão e 
fração. 

Réthey-
Pikkel e 
Turcanyi-
Szabo (2007) 

O artigo discorre sobre requisitos obrigatórios no 
desenvolvimento de programas obtidos em experiências de 
trabalho, mostrando um estudo de caso em que foi realizada 
intervenção usando os jogos Frogs game e Grouping. Os 
resultados mostraram que crianças com dificuldade de 
aprendizagem precisam de mais tempo e treino para 
aprender e que os jogos podem ajudar as crianças 
motivando-as e desenvolvendo suas habilidades. 

Conceito de 
número, 
divisão e 
frações. 

Bottino et al. 
(2007) 

O artigo relata a aplicação de alguns jogos 
computadorizados de raciocínio a crianças do ensino 
primário (segunda a quarta série). Os autores realizam 
análise qualitativa e quantitativa do desempenho das 
crianças a fim de verificar o nível de aprendizagem após 
utilização dos jogos computadorizados. Os resultados 
mostraram que os jogos auxiliam no desenvolvimento do 
raciocínio, contribuindo com o desenvolvimento intelectual 
das crianças.   

Adição, lógica 

Mendes e 
Grando 
(2008) 

O artigo apresenta uma investigação das estratégias 
empregadas pelos sujeitos no processo de resolução de 
problemas matemáticos gerados pela estrutura, ação e 
mediação pedagógica usando o jogo SimCity 4 para as aulas 
de matemática. Os resultados mostraram que o jogo ofereceu 
aos sujeitos oportunidades de elaborar e refletir sobre as 
diferentes estratégias de resolução de problemas, motivando-
os a pensarem matematicamente sobre o problema. 

Raciocínio 
Lógico, 
desenvolvimen
to intelectual. 

Quadro 2:Artigos nacionais e internacionais onde são aplicados jogos para aprendizagem matemática. 
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Referência Descrição Campo 
estrutural 
trabalhado 

Rasänena et al. 
(2009) 

O artigo apresenta uma intervenção assistida por 
computador (CAI). Participaram do estudo crianças 
com baixa habilidade matemática (n = 30), que foram 
distribuídas aleatoriamente em dois grupos de 
tratamento. O primeiro grupo usou um jogo 
computadorizado denominado The Race Number, que 
enfatizou a comparação numérica e foi projetado para 
treinar o conceito do número, enquanto o outro grupo 
utilizou o jogo Graphogame-matemática de 
correspondência verbal para  padrões visuais e 
símbologia de número. Ambos os grupos participaram 
de uma sessão de intervenção diária durante três 
semanas. O desempenho das crianças na contagem 
verbal, a comparação de número, objeto de contagem, 
aritmética e uma tarefa de controle (a nomeação 
seriada rápida) foram medidos antes e depois da 
intervenção. Os resultados mostraram melhoria das 
competências das crianças no grupo experimental nas 
habilidades de comparação número, comparado ao 
grupo controle, mas nenhuma diferença significativa 
em outras  habilidades numéricas. 

Contagem 
verbal, a 
comparação 
número, objeto 
de contagem, 
aritmética e uma 
tarefa de 
controle (a 
nomeação 
seriada rápida) 

Shin, Norris e 
Soloway 
(2006) 

O artigo relata investigação dos efeitos de jogos em 
consoles portáteis da marca GameBoy com 
aprendizagem em matemática. Participaram do estudo 
50 crianças da segunda série, que usaram o jogo Skills 
Arena por um período de quatro meses. Os resultados 
mostraram que atividade de jogo computadorizado 
portátil na sala de aula foi benéfica para as crianças na 
aprendizagem em matemática, especialmente para 
crianças com baixo desempenho escolar, 
independentemente de gênero e etnia. 

Adição e 
subtração. 

Rieder, 
Zanelatto e 
Brancher 
(2005) 

O artigo discorre sobre a aplicação de dois jogos 
educativos denominados Memória Matemática e Trilha 
Matemática. Participaram do estudo 69 sujeitos de 10 a 
16 anos durante um evento. Os resultados mostraram 
que os jogos atraíram o interesse e o apreço das 
crianças. 

Memória, e 
expressões 
matemáticas 
com adição, 
subtração, 
multiplicação, 
divisão e 
exponenciação. 

Quadro 2:Artigos nacionais e internacionais onde são aplicados jogos para aprendizagem matemática (Continua). 
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Referência Descrição Campo 
estrutural 
trabalhado 

Reis et al. 
(2010) 

O artigo mostra um estudo de caso, no qual ao invés de 
se utilizar o tradicional papel e caneta foi criado e 
aplicado um conjunto de exercícios multimídia com o 
intuito de melhorar as habilidades matemáticas. 
Participaram do estudo duas crianças, sendo uma com 
deficiência mental e outra com paralisia cerebral. Os 
resultados mostraram que o recurso multimídia motivou 
as crianças a apresentarem uma atitude positiva em 
relação à aprendizagem, tornando-as mais autônomas, 
interessadas, persistentes e alegres. Elas foram capazes 
de facilmente absorver o material, bem como tiveram 
mais vontade de continuar realizando os exercícios. 

Contagem de 
números até 10, 
grandeza 
numérica, figuras 
e padrões 
geométricos. 

Abrantes e 
Gouveia 
(2007) 

O artigo apresenta um estudo realizado para determinar 
se ao usar jogos didáticos de Matemática o jogador se 
encontra em experiência de fluxo ou imerso no jogo. 
Participaram do estudo 29 alunos do ensino básico, com 
idades compreendidas entre cinco e sete anos, aos quais 
foi aplicado o jogo A Escola Digital. Os resultados 
mostraram que o jogo utilizado proporciona a 
experiência de fluxo aos jogadores e que estes se 
beneficiaram em termos de aprendizagem. Também 
foram  considerados importantes a experiência de fluxo, 
a concentração e a falta de percepção do período de 
utilização do jogo pelos alunos. 

Não especificado 
no artigo. 

Anacleto 
(2008) 

 O artigo relata apenas a construção de um ambiente 
Web para auxiliar professores no processo de 
aprendizagem de seus alunos. O ambiente foi 
desenvolvido de modo a permitir ao professor ser o co-
autor de todo conteúdo do jogo. Assim sendo, de acordo 
com seus objetivos pedagógicos, o professor pode 
configurar jogos de cartas contextualizados à realidade 
sócio-cultural do aluno, promovendo a aprendizagem 
significativa. 

Formar palavras. 

Quadro 2:Artigos nacionais e internacionais onde são aplicados jogos para aprendizagem matemática (Continua). 
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Referência Descrição Campo 
estrutural 
trabalhado 

Wilson et al. 
(2006) 

O artigo apresenta alguns princípios e recomendações 
para o desenvolvimento de softwares na remediação da 
Discalculia. O software desenvolvido é baseado na 
compreensão atual da representação cerebral do número e 
as hipóteses de que a Discalculia é devido a um "déficit 
central" no conceito de número ou na ligação entre o 
conceito do número e suas representações simbólicas. O 
desempenho do software foi analisado através de 
simulações matemáticas e por cinco semanas de uso por 
nove crianças com dificuldades de aprendizagem 
matemática. Os resultados indicam que o software se 
adapta bem a diferentes níveis de conhecimento inicial e 
ritmos de aprendizagem. Os comentários das crianças, 
pais e professores foi positiva.  O software de código 
fonte aberto e é livremente disponível na internet, é 
projetado para o ensino de crianças deficientes com idade 
entre 5-8 anos, e também podem ser útil para a instrução 
geral dos pré-escolares normais.  

Conceito de 
número, 
grandeza 
numérica. 

Figueiredo e 
Bittencourt 
(2005) 

O artigo relata uma pesquisa sobre educação Matemática 
usando jogos computadorizados realizada com alunos de 5a 
série do ensino fundamental de duas escolas da rede pública 
e uma de ensino particular da cidade de Santa Maria-RS. Foi 
investigada a relação entre alunos e gêneros de jogos, 
conteúdos de matemática e expectativas dos alunos sobre os 
jogos. Os autores notaram que os alunos pareciam 
motivados a jogar por divertimento, sendo o lúdico o 
motivador do aprendizado, pois jogos educacionais foram 
mais rejeitados, enquanto jogos de Esporte, Aventura, RPG 
e Estratégia obtiveram preferência considerável. 

Verificou-se os 
tipos de jogos 
que as crianças 
gostam. 

KE (2008) O artigo apresenta uma análise sobre o uso de jogos  
computadorizados educativos de matemática em um curso 
de matemática de verão de 4 ª e 5 ª série com realização 
de sessões durante cinco semanas. Os resultados 
mostraram que os alunos desenvolveram atitudes mais 
positivas em relação à aprendizagem de matemática, mas 
não houve efeito significativo dos jogos  sobre o 
desempenho deles em testes cognitivos ou de 
desenvolvimento da consciência metacognitiva. 

Coordenadas, 
números 
inteiros e 
solução de 
equações 
aritmética 
simples. 

Quadro 2:Artigos nacionais e internacionais onde são aplicados jogos para aprendizagem matemática (Continua). 
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Referência Descrição Campo 
estrutural 
trabalhado 

Lopez-Morte 
e López 
(2007) 

Neste trabalho apresenta-se um ambiente colaborativo de 
aprendizagem eletrônica com base no Interactive 
Instrutores de Recreational Mathematics (IIRM), que 
estabelece uma abordagem alternativa para motivar os 
alunos para a matemática. A arquitetura do ambiente de 
aprendizagem  integra serviços de comunicação que 
suportam os processos de interação da comunidade de 
aprendizagem, através de mensagens instantâneas, salas 
de chat e jogos de matemática. Através da interface do 
ambiente de sua área de trabalho pessoal, os estudantes 
têm acesso a vários mecanismos que lhes permite 
personalizar o conteúdo, o layout, e sua aparência. O 
ambiente foi aplicado em estudantes que participavam de 
eventos científicos, que não apresentavam sem 
dificuldade de aprendizagem, oriundos de escolas de 
segundo grau. Os resultados indicam que o uso do IIRM 
afeta positivamente as atitudes dos alunos em relação à 
matemática. Acredita-se que esta abordagem tem o 
potencial de promover o processo de aprendizagem 
matemática. 

Cálculo Mental.  

Kebritchi e 
Haiyanbai 
(2010) 

O artigo examinou o efeito do jogo computadorizado 
DimmensionM sobre o desempenho e a motivação dos 
alunos em matemática. Participaram do estudo 193 alunos 
e 10 professores, sendo os professores divididos em dois 
grupos: experimental e controle. Os dados foram 
analisados sob aspectos quantitativos e entrevistas 
utilizando a Análise Multivariada de Co-Variância. Os 
resultados mostraram uma melhora significativa no 
desempenho do grupo experimental em relação ao grupo 
controle, enquanto na motivação dos grupos não houve 
nenhuma melhora significativa. Os alunos que usaram o 
jogo em suas salas de aula e nos laboratórios da escola 
relataram maior motivação em comparação com aqueles 
que o utilizaram apenas nos laboratórios da escola. 

Álgebra básica. 

Ramani e 
Siegler 
(2008) 

Neste trabalho relata-se a experiência de se trabalhar com 
jogos de tabuleiro com crianças de baixa renda 
verificando se as estratégias empregadas melhoram suas 
habilidades matemáticas. Os resultados mostraram uma 
melhora significativa em conceitos de contagem, grandeza 
numérica e identificação numérica. 

Contagem, 
conceito de 
número e 
grandeza 
numérica e 
identificação 
numérica.  

Quadro 2:Artigos nacionais e internacionais onde são aplicados jogos para aprendizagem matemática (Continua). 
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Referência Descrição Campo 
estrutural 
trabalhado 

Inal e 
Cagiltay 
(2007) 

O artigo apresenta um estudo que tem o objetivo de medir 
a experiência de fluxo de crianças em jogos de 
entretenimento comerciais. Participaram do estudo 33 
crianças de 7 a 9 anos por 6 semanas. Os resultados 
mostraram que as crianças têm a tendência de formar 
grupos enquanto jogam, sendo que os meninos parecem 
fazer isto com mais freqüência que as meninas, 
demonstrando preferências diferentes para cada sexo. As 
meninas gostam mais de histórias, enquanto os garotos 
preferem jogos mais complexos. 

 Experiência de 
fluxo no jogo. 

Quadro 2: Artigos nacionais e internacionais onde são aplicados jogos para aprendizagem matemática 
(Conclusão).  
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3.3 JOGOS COMPUTADORIZADOS QUE CONTEMPLAM ASPECTOS 
MATEMÁTICOS 
 

Foram encontrados vários jogos computadorizados educativos e para entretenimento  

em diversos sites nacionais e internacionais,  que contemplam alguma  habilidade matemática.  

Todos estes jogos foram experimentados pelo autor, que os classificou segundo a 

jogabilidade, a qualidade gráfica, os sons e as animações (ASSIS, 2007; JACKO, 2008) 

considerando três níveis de satisfação: insatisfatório, satisfatório ou bom. O termo 

jogabilidade é considerado neste trabalho como o conjunto de estratégias que tornam a 

experiência interessante e divertida para o jogador (ASSIS, 2007).  

Uma síntese dos jogos desenvolvidos com objetivo educacional é apresentada nos 

Quadros 3 a 42 apresentados a seguir, sendo que a classificação realizada pelo autor é 

mostrada na coluna denominada características do jogo. As descrições dos diversos jogos 

computadorizados foram organizadas nos quadros considerando-se as habilidade matemáticas 

que contemplam, a saber:   

· Quadros 3 a 5 - Habilidades matemáticas de cálculo mental e adição;  

· Quadros 6 a 7 - Subtração, cálculo mental e adição, sendo que o jogo 

Monkey Math Balance contempla também a grandeza 

numérica e o Coelho Sabido 1ª Série também o conceito 

de número; 

· Quadro 8 - Grandeza numérica, cálculo mental e adição e subtração; 

· Quadros 9 a 12 - Cálculo mental e multiplicação; 

· Quadro 13 - Espaço visual, adição, subtração, lógica visual e cálculo 

mental; 

· Quadro 14 - Adição, espaço visual, lógica visual e cálculo mental; 

· Quadro 15 - Subtração e cálculo mental; 

· Quadro 16 - Adição, cálculo mental e contagem; 

· Quadro 17 - Adição, cálculo mental, contagem e conceito de número; 

· Quadros 18  - Lógica visual e memória; 
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· Quadro 19 - Lógica visual, contagem e cálculo mental; 

· Quadros 20 a 22 - Lógica visual e espaço visual (Sendo que o jogo Diego 

Rails Rod Rescue (Quadro 22) também trabalha a 

identificação dos números);  

· Quadros 23 a 26 - Cálculo mental, adição, subtração, multiplicação e 

divisão; 

· Quadro 27 - Lógica visual; 

· Quadro 28 - Cálculo mental, divisão e/ou multiplicação; 

· Quadro 29 - Espaço visual, lógica visual e cálculo mental; 

· Quadro 30 - Cálculo mental, adição, grandeza numérica e lógica 

visual; 

· Quadros 31  - Adição, subtração, divisão e o cálculo mental; 

· Quadros 32 - Numeração; 

· Quadro 33 - Equivalência de símbolos, sendo que o jogo Caldarroste 

também trabalha a grandeza numérica; 

· Quadro 34 - Cálculo mental, adição, subtração e multiplicação; 

 

· Quadro 35 e 36 - Lógica visual, cálculo mental e outras habilidades 
descritas na coluna habilidades; 

 

· Quadro 37 a 39 - Lógica visual, espaço visual e habilidades descritas na 

coluna habilidades; 

· Quadro 40  Lógica visual e habilidades descritas na coluna 

habilidades; 
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Quadro 3: Jogos Computadorizados educativos que contemplam Cálculo Mental e Adição. 
   

Nome 
do Jogo 

Tela Características do Jogo Faixa 
etária  

Suma 
Diario 

 

 
Figura 2: Tela do jogo Suma Diário. 

Fonte:<http://www.vedoque.com/jueg
os/juego.php?j=Suma-diario> 

- Missão:  Acertar o resultado da conta.  
- Um jogo que reproduz a cartilha. O 

computador indica se o resultado da 
conta está certo ou não; 

- Poucos gráficos, sons e animações; 
- Tem mecanismo de ajuda; 
- Não há níveis de dificuldade pré-

estabelecidos; 
- Controlado pelo mouse; 
- Não há variedade de cenário; 
- Jogabilidade satisfatória; 
- Gratuito; 
- Educacional; 
- Desenvolvido em Flash.  

6 ou 
mais 

 

Jogo da 
Adição  

 

 
Figura 3: Tutorial do jogo Tower Blast 

demonstrando o seu funcionamento. 
Fonte:<http://www.redescola.com.br/s

oftware/uamf1033/uamf1033.swf> 

- Missão:  Acertar quais números 
compõem a soma conforme o resultado 
mostrado; 

- Com gráficos, sons e animações 
satisfatórias; 

- Tutorial explicativo com imagens e 
textos; 

- Controlado pelo mouse; 
- Não há níveis de dificuldade; 
- Não há variedade de cenário; 
- Boa jogabilidade; 
- Gratuito; 
- Educativo; 
- Desenvolvido em Flash. 

3 ou 
mais 

 

El 
Jardin 
de los 
Sender

os 

Figura 4: Tela do jogo Magic Balls.  
Fonte: <  

http://www.vedoque.com/juegos/juego
.php?j=jardin-senderos-bifurcan> 

- Missão:  Escolher o melhor caminho que 
permite obter a soma solicitada. 

- Bons Gráficos, sons e animações; 
- Tem mecanismo de ajuda em inglês; 
- Há níveis de dificuldade pré-

estabelecidos; 
- Controlado pelo mouse; 
- Não há variedade de cenário; 
- Boa Jogabilidade; 
- Gratuito; 
- Educativo; 
- Desenvolvido Flash. 

7-9 
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Quadro 4: Jogos Computadorizados educativos que contemplam Cálculo Mental e Adição (continua).   

Nome do 
Jogo 

Tela Características do Jogo Faixa 
etária  

Jetski 
Addition 

Game 
 

 
Figura 5: Tela do jogo  Jetski 

Addition Game. 
Fonte:<http://arcademicskillbuilders.

com/games/jetski/jetski.htm>. 

- Missão: Ganhar a corrida de lancha 
acertando as contas. 

- Permite a competição de até 4 crianças em 
rede; 

- Bons gráficos, sons e animações; 
- Tem mecanismo de ajuda; 
- Não há níveis de dificuldade pré-

estabelecidos; 
- Controlado pelo mouse; 
- Não há variedade de cenário; 
- Jogabilidade satisfatória; 
- Gratuito; 
- Educacional; 
-  Desenvolvido em Flash. 

5  ou 
mais 

Alien 
Addition 

 

Figura 6: Tela do jogo Alien 
Addition. 

Fonte:<http://www.arcademicskillbui
lders.com/games/alien/alien.html> 

- Missão: Acertar o resultado da conta para 
eliminar a nave inimiga. 

- Gráficos, sons e animações satisfatórios; 
- Tem mecanismo de ajuda; 
- Não há níveis de dificuldade pré-

estabelecidos; 
- Controlado pelo mouse ou teclado; 
- Não há variedade de cenário; 
- Boa jogabilidade; 
- Gratuito; 
- Educacional 
- Desenvolvido em Flash. 

5 ou 
mais 

 

Riserve 
per 

inverno  

Figura 7: Tela do jogo Riserve per 
inverno. 

Fonte: < http://www.iprase.tn.it/ 
prodotti/software_didattico/giochi/m

atematica/gioco.asp?id=978> 

- Missão: Acertar o número correspondente 
a equação para que a formiga leve a folha 
até o centro do formigueiro. 

- Gráficos, sons e animações satisfatórios; 
- Não há  mecanismo de ajuda; 
- Há níveis de dificuldade pré-

estabelecidos; 
- Controlado pelo mouse; 
- Não há variedade de cenário; 
- Jogabilidade satisfatória; 
- Gratuito; 
- Educativo; 
- Desenvolvido em Flash. 

7 ou 
mais 

 

Amici del 
10,20 e 
50 

 
Figura 8: Tela do jogo Amici del 

10,20 e 50. 
Fonte:< http://www.iprase.tn.it/ 

prodotti/software_didattico/giochi/m
atematica/gioco.asp?id=787 > 

- Missão: Fazer o velhinho pular sobre a 
conta certa para ganhar pontos.  

- Bons Gráficos, com sons e animações 
satisfatórios; 

- Tem mecanismo de ajuda em Italiano; 
- Há níveis de dificuldade pré-

estabelecidos; 
- Controlado pelo mouse; 
- Não há variedade de cenário; 
- Jogabilidade satisfatória; 
- Gratuito; 
- Educativo e desenvolvido em Flash. 

8-13 
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Quadro 5: Jogos Computadorizados educativos que contemplam Cálculo Mental e Adição (conclusão). 

 

Quadro 6: Jogos que trabalham cálculo mental, adição e subtração.   

Nome do 
Jogo 

Tela Características do Jogo Faixa 
etária  

Riordina il 
magazzino 

Figura 9: Tela do jogo Riordina il 
magazzino.  

Fonte:<http://www.iprase.tn.it/prodotti/
software_didattico/giochi/matematica/g

ioco.asp?id=977 > 

- Missão: Acertar o resultado da equação 
proposta pelo jogo, assim o doce cai na 
caixa certa e as formigas o guardam, 
mas se errar a barata  come o doce. 

- Gráficos, sons e animações satisfatórios; 
- Tem mecanismo de ajuda em Italiano; 
- Não há níveis de dificuldade pré-

estabelecidos; 
- Controlado pelo mouse; 
- Não há variedade de cenário; 
- Boa Jogabilidade; 
- Gratuito; 
- Educativo; 
- Desenvolvido em Flash. 
 

7-11 

Nome do 
Jogo 

Tela Características do Jogo Faixa 
etária  

Skills 
Arena 

 

Figura 10: Tela do jogo Skills Arena. 
Fonte:(SHIN;NORRIS;SOLOWAY, 

2006). 

- Missão: Acertar a conta proposta; 
- O Skills Arena foi desenvolvido na 

Universidade de Michigan para ser jogado 
no aparelho GameBoy 
(SHIN;NORRIS;SOLOWAY, 2006) e  
possui limitações de processamento e 
resolução gráfica. 

- Gráficos, sons e animações satisfatórios; 
- Não há mecanismo de ajuda; 
- Há níveis de dificuldade pré-estabelecidos; 
- Controlado pelo teclado do aparelho; 
- Não há variedade de cenário; 
- Boa Jogabilidade; 
- Educativo. 

7-9 
 

Jogo da 
Adição e 
Subtração 

 

 

Figura 11: Tela do Jogo da  Adição e 
Subtração. 

Fonte:<http://www.imagem.eti.br/jogo
_com_numeros/jogos_contas_adicao_s

ubtracao.html > 

- Missão: Acertar o resultado da conta; 
- Apresenta a possibilidade de rasbicar com 

o lápis, para se ter idéia do resultado; 
- Poucos gráficos, sons e animações; 
- Não há mecanismo de ajuda; 
- Não há níveis de dificuldade pré-

estabelecidos; 
- Controlado pelo mouse e teclado; 
- Um avatar como personagem principal; 
- Não há variedade de cenário; 
- Jogabilidade razoável; 
- Gratuito; 
- Educacional; 
- Desenvolvido em Flash. 

5 ou 
mais 
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Quadro 7:Jogos que trabalham cálculo mental, adição e subtração (continua). 
  

Nome do 
Jogo 

Tela Características do Jogo Faixa 
etária  

Times Up 

 
Figura  12: Tela do jogo Times Up. 

Fonte:http://www.bbc.co.uk/skillswis
e/numbers/wholenumbers/addsubtract

/mental/Flash2.shtml 

-  Missão: Devolver o troco correto; 
- Bons ráficos, poucos sons e animações; 
- Não há mecanismo de ajuda; 
- Há níveis de dificuldade pré-estabelecidos; 
- Controlado pelo mouse e teclado; 
- Não há variedade de cenário; 
- Boa jogabilidade; 
- Gratuito; 
- Entretenimento; 
- Desenvolvido em Flash. 
 

6 ou 
mais 

Coelho 
Sabido 1a 

Série 
 

 
Figura 13: Tela do jogo Coelho 

Sabido 1a Série. 
Fonte:<http://www.divertire.net.br/loj
a/sobrenos/6/flypagetpl/shopproduct_

details/14/1> 

- Missão: Conseguir finalizar as tarefas, com 
o cálculo incluso em algumas delas; 

- Bons gráficos, sons e animações; 
- Tem mecanismo de ajuda; 
- Desenvolvido com objetivo comercial e 

educativo; 
- Há níveis de dificuldade pré-estabelecidos; 
- Controlado pelo teclado e mouse; 
- Há variedade de cenário; 
- Boa jogabilidade ; 
- Custa R$ 44,00 (ww.divertire.net); 
- Desenvolvido em Visual Basic.   
 

4-6 

Corrida 
Matemática 

Figura 14: Tela do jogo Corrida 
Matemática com um desafio 

proposto. 
Fonte:<http://www.njogos.com.br/jog

ar/1909/Corrida_de_Matematica/ 
<http://sourceforge 

- Missão: Responder corretamento cada 
pergunta, para ganhar a corrida contra o 
cachorro; 

- Bons gráficos, sons e animações; 
- Tem mecanismo de ajuda; 
- Não há níveis de dificuldade pré-

estabelecidos; 
- Controlado pelo teclado; 
- Tem um avatar como personagem principal; 
- Pouca variedade de cenário; 
- Boa jogabilidade; 
- Gratuito; 
- Educacional; 
- Desenvolvido em Flash. 

7 ou 
mais 



 

 

59 

 
 

Quadro 8: Jogos que trabalham cálculo mental, adição, subtração e grandeza numérica. 

  

Quadro 9: Jogos Computadorizados educativos que contemplam cálculo mental e multiplicação. 
  

Nome do 
Jogo 

Tela Características do Jogo Faixa 
etária  

Monkey Math 
Balance 

 
Figura 15: Tela do jogo Picture Monkey 

Math Balance.  
Fonte:<http://www.gamesgames.com/ga

me/Monkey-Math-Balance.html > 

- Missão: Acertar o valor correto da 
equação para equilibrar a balança. 

- Bons Gráficos, sons e animações; 
- Mecanismo de ajuda em Inglês; 
- Há níveis de dificuldade pré-

estabelecidos; 
- Controlado pelo mouse; 
- Não há variedade de cenário; 
- Boa Jogabilidade; 
- Gratuito; 
- Entretenimento; 
- Desenvolvido em Flash. 

8-13 

Nome do 
Jogo 

Tela Características do Jogo Faixa 
etária 

Multiplicati
on tunnel 
Blaster 

 

 
Figura 16: Tela do jogo Multiplication tunnel 

Blaster. 
Fonte:<http://www.playkidsgames.com/games/

Tunnel/MULTIPLY.HTM#> 

- Missão: Acertar as respostas; 
- Poucos gráficos, sons e animações; 
- Não tem mecanismo de ajuda; 
- Não há níveis de dificuldade pré-

estabelecidos; 
- Controlado pelo mouse; 
- Não há variedade de cenário; 
- Jogabilidade baixa; 
- Gratuito; 
- Educacional; 
- Desenvolvido em Java. 
 

7 ou 
mais 

Timez 
Attack 

 

 
Figura 17: Tela do jogo Timez Attack 
Fonte: <http://www.bigbrainz.com/> 

- Missão: Desvendar o ambiente em 
3D, abrindo portas após responder 
o resultado das contas; 

- Bons gráficos, sons e animações; 
- Tem mecanismo de ajuda para 

navegação; 
- Há níveis de dificuldade pré-

estabelecidos; 
- Controlado pelo teclado e mouse; 
- Há variedade de cenário; 
- Jogabilidade satisfatória; 
- Educacional; 
- Custo de US$ 29,99. 

 
 

7 ou 
mais 
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Quadro 10: Jogos Computadorizados educativos que contemplam cálculo mental e multiplicação  (continua) 
  

Nome do 
Jogo 

Tela Características do Jogo Faixa 
etária 

The Mad 
Math Game 

 

 
Figura 18: Tela do jogo The Mad Math Game. 

Fonte: <http://www.prongo.com/madmath/ 
Multiply_to_one-hundred/> 

 
 

- Missão:  Acertar o resultado da 
multiplicação; 

- Poucos gráficos, sons e animações de 
baixa complexidade; 

- Tem mecanismo de ajuda com textos; 
- Não há níveis de dificuldade pré-

estabelecidos; 
- Controlado pelo mouse e teclado; 
- Não há variedade de cenário; 
- Jogabilidade baixa; 
- Gratuito; 
- Educacional; 
- Desenvolvido em Flash. 

8 ou 
mais 

 

Tractor 
Multiplicati

on 
 
 

 
Figura 19: Tela do jogo Tractor 

Multiplication. 
Fonte:<http://www.arcademicskillbuilders.co

m/games/tractor-multiplication/tractor-
multiplication.html> 

 

- Missão: Acertar o resultado da conta 
para o trem se movimentar puxando 
o outro trator no sentido inverso; 

- Gráficos, sons e animações 
satisfatórios; 

- Tem mecanismo de instrução no início;
- Não há níveis de dificuldade pré-

estabelecidos; 
- Controlado pelo mouse; 
- Não há variedade de cenário; 
- Jogabilidade satisfatória; 
- Permite a disputa entre crianças 

através da rede, mostrando os erros 
no final. 

- Gratuito; 
- Educacional; 
- Desenvolvido em Flash. 

8 ou 
mais 

Multiplicati
on Grand 

Prix 
 

 

Figura 20:  Tela do jogo Multiplication Grand 
Prix. 

Fonte:<http://arcademicskillbuilders.com/gam
es/grand_prix/grand_prix.html> 

- Missão: Acertar a resultado da conta 
para ganhar a corrida; 

- Bons gráficos, sons e animações; 
- Tem mecanismo de ajuda; 
- Não há níveis de dificuldade pré-

estabelecidos; 
- Controlado pelo mouse; 
- Pouca variedade de cenário; 
- Jogabilidade  satisfatória; 
- Gratuito; 
- Educacional; 
- Desenvolvido em Flash. 

8 ou 
mais 
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Quadro 11: Jogos Computadorizados educativos que contemplam cálculo mental e multiplicação  (continua) 
  

Nome do 
Jogo 

Tela Características do Jogo Faixa 
etária 

Space Race 
Multiplicati

on 
 

 
Figura 21: Tela do jogo Space Race 

Multiplication. 
Fonte:<http://arcademicskillbuilders.com/ga

mes/space-race/space-race.html> 
 

- Missão: Acertar o resultado da conta 
para passar pelo portal correto; 

- Poucos gráficos, sons e animações; 
- Tem mecanismo de ajuda, se a criança 

erra ele indica o resultado certo; 
- Não há níveis de dificuldade pré-

estabelecidos; 
- Controlado pelo mouse 
- Não há variedade de cenário; 
- Jogabilidade satisfatória; 
- Permite a competção entre várias 

crianças pela internet; 
- Educacional; 
- Gratuito; 
- Desenvolvido em Flash. 

8 ou 
mais 

Piramid 
Misteriose 

 
Figura 22: Tela do jogo Piramid Misteriose.  
Fonte:<http://www.iprase.tn.it/prodotti/soft
ware_didattico/giochi/matematica/gioco.asp

?id=692> 

- Missão: Descobrir o número correto nos 
blocos da pirâmide utilizando lógica, se 
acertar todos conseguirá um tesouro. 

- Bons gráficos, sons e animações 
satisfatórios; 

- Tem mecanismo de ajuda em italiano; 
- Não há níveis de dificuldade pré-

estabelecidos; 
- Controlado pelo mouse; 
- Não há variedade de cenário; 
- Jogabilidade satisfatória; 
- Gratuito; 
- Educativo; 
- Desenvolvido em Flash. 

7 ou 
mais 

 

Travesarta 

Figura 23: Tela do jogo Travesarta.  
 

Fonte:<http://www.iprase.tn.it/prodotti/soft
ware_didattico/giochi/matematica/gioco_en.

asp?id=698 > 

- Missão: Acertar o número faltante na 
sequência para atravessar o cão. 

- Gráficos, sons e animações satisfatórios; 
- Tem mecanismo de ajuda em Italiano; 
- Há níveis de dificuldade pré-

estabelecidos; 
- Controlado pelo mouse; 
- Não há variedade de cenário; 
- Jogabilidade satisfatória; 
- Gratuito; 
- Educativo; 
- Desenvolvido em Flash. 

8 ou 
mais 
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Quadro 12: Jogos Computadorizados educativos que contemplam cálculo mental e multiplicação (conclusão) 
 
 

Quadro 13: Jogos que trabalham espaço visual, adição, subtração, lógica visual e cálculo mental. 
 
 
 
 

Nome do 
Jogo 

Tela Características do Jogo Faixa 
etária 

Meteor 
Multiplic

ation 
 

Figura 24: Tela do jogo Meteor Multiplication. 
Fonte:<http://www.arcademicskillbuilders.co

m/games/meteor/meteor.html> 

- Missão: Acertar a resposta certa para que 
os meteoros não colidam com a 
espaçonave; 

- Bons gráficos, sons e animações; 
- Tem mecanismo de ajuda; 
- Há níveis de dificuldade pré-

estabelecidos; 
- Controlado pelo mouse; 
- Não há variedade de cenário; 
- Jogabilidade satisfatória; 
- Gratuito; 
- Educacional; 
- Desenvolvido em Flash. 

8 ou 
mais 

 

Nome do 
Jogo 

Tela Características do Jogo Faixa 
etária 

Addition 
Pinball 

 

 

Figura 25: Tela do jogo Addition Pinball em 
que em determinada situação a criança deve 

responder o resultado de uma conta. 
 

- Missão:  Jogar um fliperama e obter 
pontos, em determinados locais aparece 
uma questão para a criança 
responder,se errar perde uma bola; 

- Gráficos, sons e animações 
satisfatórios; 

- Não há mecanismo de ajuda; 
- Não há níveis de dificuldade pré-

estabelecidos; 
- Controlado pelo mouse; 
- Não há variedade de cenário; 
- Boa jogabilidade; 
- Gratuito; 
- Educacional; 
- Desenvolvido em Flash. 

7 ou 
mais 

 

Jogo dos 
recipien-

tes 
 

 

Figura 26: Tela do Jogo dos recipientes. 
Fonte:<http://www.somatematica.com.br/jogos/

recipientes/> 

- Missão: Jogar ou deixar escorrer água, 
realizando o menor número de 
movimentos possível; 

- Poucos gráficos, sons e animações; 
- Tem mecanismo de ajuda; 
- Há níveis de dificuldade pré-

estabelecidos; 
- Controlado pelo mouse; 
- Não há variedade de cenário; 
- Boa jogabilidade; 
- Gratuito; 
- Educacional; 
- Desenvolvido em Flash. 

7 ou 
mais 
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Quadro 14: Jogos que trabalham  adição, espaço visual, lógica visual e cálculo mental. 
 

Nome do 
Jogo 

Tela Características do Jogo Faixa 
etária 

Da 
Numba 

 
Figura 27: Tela do jogo Da Numba em 

execução. 
Fonte:<http://www.classbrain.com/artgames/p

ublish/da_numba_game.shtml > 

- Missão: Descobrir qual é o conjunto 
de números cuja soma dá o número 
solicitado; 

- Bons gráficos, sons e animações; 
- Tem mecanismo de ajuda; 
- Há níveis de dificuldade pré-

estabelecidos; 
- Controlado pelo mouse; 
- Não há variedade de cenário; 
- Boa jogabilidade; 
- Gratuito; 
- Educativo; 
- Desenvolvido em Flash. 
 

7 ou 
mais 

El Jardin 
de los 

Senderos 

Figura 28: Tela do jogo Magic Balls. 
Fonte:<http://www.vedoque.com/juegos/juego

.php?j=jardin-senderos-bifurcan> 

- Missão: Escolher o melhor caminho 
que proporciona a soma solicitada. 

- Bons gráficos, sons e animações; 
- Tem mecanismo de ajuda em inglês; 
- Há níveis de dificuldade pré-

estabelecidos; 
- Controlado pelo mouse; 
- Não há variedade de cenário; 
- Boa Jogabilidade; 
- Gratuito; 
- Educativo; 
- Desenvolvido Flash. 

7-9 
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Quadro 15: jogos que trabalham subtração e cálculo mental. 
 
 
 
  

Nome do 
Jogo 

Tela Características do Jogo Faixa 
etária 

Minus 
Mission 

 
Figura 29: Tela do jogo Minus Mission. 

Fonte:<http://www.arcademicskillbuilders.com/
games/mission/mission.html> 

- Missão: Acertar  rapidamente a 
bolha certa evitando a invasão; 

- Gráficos, sons e animações 
satisfatórios; 

- Tem mecanismo de ajuda; 
- Há níveis de dificuldade pré-

estabelecidos; 
- Controlado pelo teclado ou mouse; 
- Não há variedade de cenário; 
- Jogabilidade baixa; 
- Educacional. 
- Gratuito; 
- Desenvolvido em Flash. 

 

5 ou 
mais 

 

Island 
chase 

subtration 
 

 

Figura 30: Tela do jogo Island chase subtration. 
Fonte:<http://www.arcademicskillbuilders.com/

games/island_chase/island_chase.html> 

- Missão: Acertar o resultado da 
conta, que move o barco mais 
rápidamente ganhando de outros 
competidores pela internet; 

- Bons gráficos, sons e animações; 
- Tem mecanismo de ajuda; 
- Não há níveis de dificuldade pré-

estabelecidos; 
- Controlado pelo mouse; 
- Pouca variedade de cenário; 
- Jogabilidade satisfatória; 
- Gratuito; 
- Educacional; 
- Desenvolvido em Flash. 

5 ou 
mais 

 

Conveyor 
belt 

subtraction 

 
Figura 31: Tela do jogo  Conveyor belt 

subtraction. 
Fonte:<http://www.bbc.co.uk/skillswise/number
s/wholenumbers/addsubtract/mental/Flash7.sht

ml 

- Missão: Comprar objetos e dizer o 
quanto sobra; 

- Bons gráficos, sons e animações 
satisfatórios; 

- Tem mecanismo de ajuda; 
- Há níveis de dificuldade pré-

estabelecidos; 
- Controlado pelo mouse e teclado; 
- Pouca variedade de cenário; 
- Boa jogabilidade; 
- Gratuito; 
- Educacional; 
- Desenvolvido em Flash. 

6 ou 
mais 



 

 

65 

 

Quadro 16: jogos trabalham adição, cálculo mental e contagem. 
 
 
 

Quadro 17: jogos  trabalham adição, cálculo mental, contagem e conceito de número. 
 
  

Nome do 
Jogo 

Tela Características do Jogo Faixa 
etária 

Dados 
 

 
Figura 32: Tela do jogo Dados. 

Fonte:<http://www.vedoque.com/juegos/juego.p
hp?j=dados> 

 

- Missão: O desafio principal é o 
cálculo; 

- Poucos gráficos, sons e animações; 
- Não há mecanismo de ajuda; 
- Há níveis de dificuldade pré-

estabelecidos; 
- Controlado pelo mouse; 
- Não hávariedade de cenário; 
- Jogabilidade baixa; 
- Gratuito; 
- Educacional; 
- Desenvolvido em Flash. 

6 ou 
mais 

Nome do 
Jogo 

Tela Características do Jogo Faixa 
etária 

Suma 
Monedas 

 

Figura 33: Tela do jogo Suma Monedas. 
Fonte:<http://www.vedoque.com/juegos/jue

go.php?j=suma-monedas> 

- Missão: O desafio principal é a 
Adição.  

- Poucos gráficos, sons e animações; 
- Não há mecanismo de ajuda; 
- Há níveis de dificuldade pré-

estabelecidos; 
- Controlado pelo mouse; 
- Não há variedade de cenário; 
- Jogabilidade baixa; 
- Gratuito; 
- Educacional; 
- Desenvolvido em Flash. 
- Quando jogador acerta, ganha um 

ponto e ouve-se um som, mas 
quando erra há um não engraçado, 
que pode roforçar o erro. 

7 ou 
mais 
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Quadro 18: jogos  trabalham lógica visual e memória. 
 
  

Nome do 
Jogo 

Tela Características do Jogo Faixa 
etária 

Caminatas 

 

Figura 34: Tela do mini-jogo Memória de 
Caminatas. 

. Fonte: <http://dspace.ou.nl/handle/> 

- Missão: Acertar a figura correspondente 
(BURGOS, 2007). 

- Bons Gráficos, sons e animações; 
- Mecanismo de ajuda em Espanhol com 

ilustrações; 
- Há níveis de dificuldade pré-estabelecidos; 
- Controlado pelo mouse; 
- Há variedade de cenário; 
- Boa Jogabilidade; 
- Gratuito; 
- Educativo; 
- Desenvolvido em Flash. 

5-10 
 

Shape Train 
 

 
Figura 35: Tutorial do jogo Shape Train 

em que a criança escolhe o desenho 
conforme o texto e voz falada. 

Fonte: <http://www.ojogos.pt/jogo/The-
Shape-Train-3.html>    

- Missão: Jogador ouve e lê o nome da cor 
ou figura geométrica e deve clicar no 
objeto correspondente montando um trem; 

- Bons gráficos, sons e animações; 
- Tutorial e ajuda com imagens e texto em 

inglês; 
- Controlado pelo mouse; 
- Praticamente sem variedade de cenário; 
- Boa jogabilidade; 
- Gratuito; 
- Educativo; 
- Desenvolvido em Flash.  
 

3 ou 
mais 

 

Parrot 
Lottery / 

PappaLotto 
 

Figura 36: Tela do jogo Parrot Lotery.  
Fonte: < 

http://www.iprase.tn.it/prodotti/software_
didattico/giochi/matematica/gioco_en.asp

?id=687> 

- Missão: Acertar uma combinação de cores 
e posições de papagaios coloridos, que são 
dispostos nos puleiros (BOTTINO et al., 
2007). 

- Bons gráficos, sons e animações; 
- Mecanismo de ajuda em Italiano e Inglês; 
- Há níveis de dificuldade pré-estabelecidos; 
- Controlado pelo mouse; 
- Não há variedade de cenário; 
- Jogabilidade satisfatória; 
- Gratuito; 
- Educativo; 
- Desenvolvido em Flash. 

7 ou 
mais 

 



 

 

67 

 
 

 

Quadro 19: jogos que  trabalham lógica visual, contagem e cálculo mental. 
 
  

Nome do 
Jogo 

Tela Características do Jogo Faixa 
etária 

Number 
Karts 

 

 
Figura 37: Jogo  Number Karts. 

Fonte: 
<http://www.clickjogos.com/jogo/number-

karts.html> 

- Missão: Escolher a próxima posição do 
carrinho, escolhendo um número dentre 
três sorteados que determina quantas casas 
o carro avançará; 

- Bons gráficos, sons e animações; 
- Tutorial explicativo com imagens e textos 

no início do jogo; 
- Controlado pelo mouse; 
- Não há variedade de cenário; 
- Boa jogabilidade; 
- Gratuito; 
- Educativo; 
- Desenvolvido em Shockwave Player. 

3 ou 
mais 

 

Cubox 
 

 

Figura 38: Tela do jogo Cubox. 
Fonte:<http://rachacuca.com.br/jogos/cubox> 

- Missão: Contar os quadrados no menor 
tempo possível; 

- Gráficos, sons e animações satisfatórios; 
- Tem mecanismo de ajuda; 
- Há níveis de dificuldade pré-

estabelecidos; 
- Controlado pelo mouse; 
- Não há variedade de cenário; 
- Boa jogabilidade; 
- Gratuito; 
- Educacional; 
- Desenvolvido em Flash. 

5 ou 
mais 
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Quadro 20: jogos que  trabalham lógica visual e espaço visual (Continua). 
 
  

Nome do 
Jogo 

Tela Características do Jogo Faixa 
etária 

DJ 
Hoho's 
Dance 
Party  

 

 
Figura  39: Tela do jogo  DJ Hoho's Dance 

Party.  
Fonte: <http://www.nickjr.com/kids-

games/niha 

- Missão: Clicar rapidamente em cada 
nota musical e levá-la ao respectivo 
músico para que o mesmo toque a nota, 
até conseguir um musical; 

- Bons gráficos, sons e animações; 
- Tutorial explicativo com animações e 

fala; 
- Controlado pelo mouse; 
- Há níveis de dificuldade, aumenta o 

número de músicos; 
- Praticamente sem variedade de cenário; 
- Boa jogabilidade; 
- Gratuito; 
- Educativo; 
- Desenvolvido em Flash.   

3 ou 
mais 

 

Wonder 
pets! 

 

 
Figura  40: Tela do jogo Wonder pets! em 
que a criança escolhe qual o instrumento 

que vai tocar. 
Fonte:<http://www.nickjr.co.uk/shows/won

derpets/games/bengaltigersbash.aspx> 

- Missão: Escolher roupas, brinquedos e 
danças para seu prazer e diversão; 

- Bons gráficos, sons e animações; 
- Tutorial explicativo com animações e 

fala; 
- Controlado pelo mouse; 
- Há variedade de cenário; 
- Boa jogabilidade; 
- Gratuito; 
- Educativo; 
- Desenvolvido em Flash.   
 

3 ou 
mais 

 

Planarity 
 

 

Figura 41: Tela do jogo Planarity. 
Fonte:<http://www.planarity.net/game.php> 

- Missão: Arrumar os nós de forma que 
cada linha não se cruze como ocorre na  
brincadeira com barbante; 

- Gráficos e animações simples; 
- Não há recursos sonoros; 
- Não há mecanismos de ajuda; 
- Não há níveis de dificuldade pré-

estabelecidos; 
- Controlado pelo mouse;  
- Não há variedade de cenário; 
- Jogabilidade satisfatória; 
- Gratuito; 
- Educativo; 
- Desenvolvido em Flash.  

5 ou 
mais 
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Quadro 21: jogos que  trabalham lógica visual e espaço visual (continua). 
 
  

Nome do 
Jogo 

Tela Características do Jogo Faixa 
Etária 

Dora great 
Big World 

game 
 

 
Figura  42: Tela do jogo Dora great Big 

World game. 
Fonte: <http://www.nickjr.com/kids-

games/doras-great-big-world-game.html> 

- Missão: Escolher diversas jogos 
como pular flores e interagir com 
objetos animados; 

- Bons gráficos, sons e animações; 
- Tutorial explicativo com 

animações e fala; 
- Controlado pelo mouse; 
- Há uma variedade de cenário e 

desafios; 
- Boa jogabilidade; 
- Gratuito; 
- Educativo; 
- Desenvolvido em Flash. 

 

3 ou 
mais 

 

Diego Rain 
Forest 

Adventure 
 

 

 
Figura  43: Tutorial do jogo Diego Rain 

Forest Adventure. 
Fonte:< http://www.nickjr.com/kids-

games/diego-rain-forest-adventure.html>   

- Missão: Tirar fotos de vários 
animais pela floresta, pegando 
frutas e ultrapassando obstáculos 
para ganhar pontos; 

- Bons gráficos, sons e animações; 
- Tutorial explicativo com 

animações e voz; 
- Controlado pelo mouse; 
- Há certa variedade de cenário; 
- Boa jogabilidade; 
- Não há níveis de dificuldade; 
- Gratuito; 
- Educativo; 
- Desenvolvido em Flash.  

3 ou 
mais 
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Quadro 22: jogos que  trabalham lógica visual e espaço visual (Conclusão). 
 
 

Nome do 
Jogo 

Tela Características do Jogo Faixa 
Etária 

Roary's Pit 
Stop Panic 

 

 
Figura  44: Jogo Roary's Pit Stop Panic no 
momento em que o carro para no Pit Stop. 

Fonte:<http://www.nickjr.co.uk/shows/roary/
games/pitstoppanic/> 

 
- Missão: Trocar peças do carro no 

Pit Stop; 
- Bons gráficos, sons e animações; 
- Tutorial explicativo com imagens e 

texto; 
- Controlado pelo teclado; 
- Há variedade de cenário; 
- Boa jogabilidade; 
- Gratuito; 
- Educativo; 
- Desenvolvido em Flash. 

3 ou 
mais 

 

Exploring 
Isa's Garden 

 

 
Figura 45: Jogo Exploring Isa's Garden. 
Fonte: < http://www.nickjr.com/kids-

games/doras-great-big-world-game.htmll> 

- Missão: Pegar estrelas, pular cordas, 
identificar cores; 

- Bons gráficos, sons e animações; 
- Tem mecanismo de ajuda; 
- Não há níveis de dificuldade pré-

estabelecidos; 
- Controlado pelo mouse; 
- Educativo; 
- Boa variedade de cenário; 
- Boa jogabilidade; 
- Gratuito; 

Desenvolvido em Flash. 

3 ou 
mais 

 

Diego Rails 
Rod Rescue 

 

 

 
Figura  46: Jogo Diego Rails Rod Rescue. 

Fonte: <http://www.nickjr.com/kids-
games/diegos-railroad-rescue.html> 

- Missão: Recolher os animais para 
dentro do trem, movendo os 
vagões e verificando se a 
identificação do vagão confere o 
animal a ser embarcado; 

- Bons gráficos, sons e animações; 
- Tutorial explicativo com animações 

e sons; 
- Controlado pelo mouse; 
- Há pouca variedade de cenário; 
- Não há  níveis de dificuldade; 
- Boa jogabilidade; 
- Gratuito; 
- Educativo; 
- Desenvolvido em Flash. 

3 ou 
mais 

 

PayTime 
with Humf 

 

 
Figura  47: Tutorial do jogo Tower Blast. 
Fonte:<http://www.nickjr.co.uk/shows/ 

humf/games/playtime/> 

- Missão: Escolher uma série de 
objetos para brincar com Humf, que 
não deixa pegar objetos perigosos; 

- Bons gráficos, sons e animações; 
- Tutorial explicativo por texto; 
- Controlado pelo mouse; 
- Não há diferentes cenários  
- Não há níveis de dificuldade; 
- Boa jogabilidade; 
- Gratuito; 
- Educativo; 
- Desenvolvido em Flash. 

3 ou 
mais 
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Quadro 23: Apresentam-se os jogos  que trabalham cálculo mental, adição, subtração,  multiplicação e divisão. 
  

Nome do 
Jogo 

Tela Características do Jogo Faixa 
Etária 

Arsenio 
Rabbit 

 

Figura 48: Tela do jogo Arsenio Rabbit.  
Fonte:<http://www/template/monitoraggio_d

ownload.asp?id=970> 

- Missão: Acertar as contas para 
destrancar cada trava para abrir o 
cofre. 

- Bons Gráficos, sons e animações 
satisfatórias; 

- Mecanismo de ajuda em italiano; 
- Há níveis de dificuldade pré-

estabelecidos; 
- Controlado pelo mouse; 
- Não há variedade de cenário; 
- Jogabilidade satisfatória; 
- Gratuito; 
- Educativo; 
- Desenvolvido em Flash. 

8-13 
 

Jogo das 
contas 

 

 

Figura 49: Tela do jogo Jogo das contas. 
Fonte:<http://www.somatematica.com.br/ma

tkids/game.php> 

- Missão: Responder as contas certas; 
- Não há  gráficos, sons e animações; 
- Não há um mecanismo de ajuda; 
- Não há níveis de dificuldade pré-

estabelecidos; 
- Controlado pelo mouse e teclado; 
- Nenhuma variedade de cenário; 
- Não há jogabilidade; 
- Gratuito; 
- Educacional; 
- Desenvolvido em Flash. 

8 ou 
mais 
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Quadro 24: Apresentam-se os jogos  que trabalham cálculo mental, adição, subtração,  multiplicação e divisão 
(Continua). 

 
 
 
 
 

Nome do 
Jogo 

Tela Características do Jogo Faixa 
Etária 

Dimensio
nM 

 
Figura 50: Tela do jogo DimensionM onde o 

jogador está de frente com uma antena.  
Fonte:<http://www.dimensionu.com/dimu/h
ome/dimugames.aspx?ref=top%20menu%20

dimu >. 

- Missão:Explorar um ambiente virtual 
3D, utilizando conceitos matemáticos 
para concluir cada nível do ambiente. 

- Bons gráficos, sons e animações; 
- Mecanismo de ajuda em inglês; 
- Não há níveis de dificuldade pré-

estabelecidos; 
- Controlado pelo mouse e teclado; 
- Com variedade de cenário; 
- Boa Jogabilidade, mas difícil de 

manipular pois requer experiência; 
- US$ 69,95 (Fonte:  

www.dimensionu.com); 
- Educativo; 

10 ou 
mais 

Picture 
math 

 
Figura 51: Tela do jogo Picture Math.  

Fonte:<http://www.knowledgeadventure.co
m/games/picture-math.htm> 

- Missão: Acertar o valor correto da 
equação para eliminar os números 
escolhidos, podendo com os acertos 
visualizar uma imagem ao fundo. 

- Gráficos, sons e animações 
satisfatórios; 

- Tem mecanismo de ajuda em Inglês; 
- Há níveis de dificuldade pré-

estabelecidos; 
- Controlado pelo mouse; 
- Não há variedade de cenário; 
- Boa Jogabilidade; 
- Gratuito; 
- Educativo; 
- Desenvolvido em Flash. 

8-13 

Backward
s 
 

 
Figura 52: Tela do jogo BackWards. 

Fonte: <http://www.startdl.com/backwards> 

- Missão: Coincidir o resultado do 
cálculo com o número que está na caixa 
de cor amarela sem repetir o mesmo 
número na linha ou coluna; 

- Poucos gráficos, sons e animações; 
- Mecanismo de ajuda no início do jogo; 
- Há níveis de dificuldade pré-

estabelecidos; 
- Controlado pelo teclado e mouse; 
- Não há variedade de cenário; 
- Jogabilidade satisfatória; 
- Criado para o entretenimento do tipo 

Puzzle number game  
(WALLER,2010); 

- Gratuito; 
- Desenvolvido em Flash. 

7 ou 
mais 
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Quadro 25: Apresentam-se os jogos  que trabalham cálculo mental, adição, subtração,  multiplicação e divisão 
(Continua). 

 
 
 
 

Nome do 
Jogo 

Tela Características do Jogo Faixa 
etária 

Gives the 
dog a 
bone 

 

Figura 53: Tela de jogo em que se deve 
encontrar o osso do cachorro na posição 

indicada. 
Fonte:<http://www.classbrain.com/artgames/
publish/dog_bone_number_square_game.sht

ml > 

- Missão: Localizar os ossos na posição 
indicada pelo cachorro utilizando de 
contagem, lógica visual, espaço visual 
ou ainda o cálculo mental; 

- Poucos gráficos, sons e animações; 
- Tem mecanismo de ajuda; 
- Não há níveis de dificuldade pré-

estabelecidos; 
- Controlado pelo mouse; 
- Não há variedade de cenário; 
- Jogabilidade satisfatória; 
- Gratuito; 
- Educacional; 
- Desenvolvido em Flash. 
 

7 ou 
mais 

Whats 
Your 
Sign 

 

 
Figura 54: Tela do jogo  What's Your Sign. 
Fonte:<http://www.kibagames.com/Game/P

uzzle/Whats_Your_Sig> 
 

- Missão: Descobrir qual é o símbolo 
certo de uma equação; 

- Poucos gráficos, sons e animações; 
- Tem mecanismo de ajuda inicial; 
- Não há níveis de dificuldade pré-

estabelecidos; 
- Controlado pelo mouse; 
- Não há cenário; 
- Jogabilidade baixa; 
- Gratuito; 
- Educacional; 
- Desenvolvido em Flash. 

7 ou 
mais 

Tug 
Team 

Addition 
 

 
Figura 55: Tela do jogo Tug Team Addition. 
Fonte:<http://www.arcademicskillbuilders.c

om/games/tugboat-addition/tugboat-
addition.html/> 

- Missão: Realizar o cálculo e clicar na 
resposta certa para ganhar o jogo; 

- Gráficos, sons e animações 
satisfatórios; 

- Não tem mecanismo de ajuda; 
- Não há níveis de dificuldade pré-

estabelecidos; 
- Controlado pelo mouse; 
- Não há variedade de cenário; 
- Jogabilidade satisfatória; 
- Gratuito; 
- Educacional; 
- Desenvolvido em Flash. 

5 ou 
mais 
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Quadro 26: Apresentam-se os jogos  que trabalham cálculo mental, adição, subtração,  multiplicação e divisão 
(Conclusão). 

Nome 
do Jogo 

Tela Características do Jogo Faixa 
etária 

Calcu-
lando 

 

 
Figura 56: Tela do jogo Calculando. 

Fonte:<http://www.testesdeqi.com.br/jogo/c
alculando/> 

 

- Missão: Realizar cálculo; 
- Poucos gráficos, sons e animações; 
- Não há um mecanismo de ajuda; 
- Há níveis de dificuldade pré-

estabelecidos; 
- Controlado pelo teclado; 
- Não há variedade de cenário; 
- Jogabilidade baixa; 
- Gratuito; 
- Educacional; 
- Desenvolvido em Flash. 

7 ou 
mais 

Lupo e 
Lepre 

 
Figura 57: Tela do jogo Lupo e Lepre.  

Fonte:<http://www/template/monitoraggio_
download.asp?id=682> 

- Missão: Fazer o lobo fugir, acertando 
rapidamente as contas que vão 
aparecendo. 

- Gráficos, sons e animações 
satisfatórios; 

- Tem mecanismo de ajuda em Italiano; 
- Há níveis de dificuldade pré-

estabelecidos; 
- Controlado pelo mouse; 
- Não há variedade de cenário; 
- Boa Jogabilidade; 
- Gratuito; 
- Educativo; 
- Desenvolvido em Flash. 
 

7 ou 
mais 
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Quadro 27: Jogos Computadorizados educativos que trabalham a lógica visual. 
 
 

Nome do 
Jogo 

Tela Características do Jogo Faixa 
etária 

Colorun 

 
Figura 58: Tela do jogo Colorun. 

Fonte:<http://www.iprase.tn.it/prodotti/
software_didattico/giochi/matematica/g

ioco.asp?id=686 > 

- Missão: Pintar alguns objetos pré 
desenhados. 

- Gráficos satisfatórios, sem sons ou 
animações; 

- Não há mecanismo de ajuda; 
- Não há  níveis de dificuldade pré-

estabelecidos; 
- Controlado pelo mouse; 
- Não há variedade de cenário; 
- Boa Jogabilidade; 
- Gratuito; 
- Desenvolvido em Flash. 

5 ou 
mais 

Balança 
Matemática 

 

 

Figura 59: Tela do jogo Balança 
Matemática. 

Fonte: < http://rachacuca.com.br/jogos/ 
Balança-

logica/?utm_source=frame&utm_mediu
m=link&utm_campaign=testesdeqi> 

- Missão: Escolher o objeto mais pesado de 
acordo com o movimento da balança; 

- Gráficos satisfatórios, poucos sons e 
animações; 

- Tem mecanismo de ajuda; 
- Não há níveis de dificuldade pré-

estabelecidos; 
- Controlado pelo mouse; 
- Não há variedade de cenário; 
- Boa jogabilidade; 
- Gratuito; 
- Educacional; 
- Desenvolvido em Flash. 

4 ou 
mais 

 

La Bomba  

 

Figura 60: Tela do jogo  La Bomba.  
Fonte:<http://www/template/monitorag

gio_download.asp?id=685> 

- Missão: Desligar a bomba em 30 
segundos, mexendo na máquina de forma 
a encontrar uma sequência lógica para 
desligar a bomba. Interessante até para os 
mais velhos. 

- Bons gráficos, sons e animações; 
- Tem mecanismo de ajuda em italiano; 
- Há níveis de dificuldade pré-

estabelecidos; 
- Controlado pelo mouse; 
- Não há variedade de cenário; 
- Boa Jogabilidade; 
- Gratuito; 
- Educativo; 
- Desenvolvido em Flash. 

7 ou 
mais 

 

Rintoo's 
Dragon 

Boat 
rowing race 

 

 
Figura  61: Tela do  Rintoo's Dragon 
Boat rowing race no início de uma 

competição. 
Fonte:<http://www.nickjr.co.uk/shows/

kailan/games/boatrace/default.aspx> 

- Missão: Remar bastante para ganhar uma 
competição contra o computador; 

- Bons gráficos, sons e animações; 
- Tutorial explicativo com amimações e 

fala; 
- Controlado pelo mouse; 
- Pouca variedade de cenário; 
- Boa jogabilidade; 
- Gratuito; 
- Educativo; 
- Desenvolvido em Flash. 

3 ou 
mais 
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Quadro 28: Jogos Computadorizados educativos que trabalham cálculo mental, divisão e/ou multiplicação. 

Nome do 
Jogo 

Tela Características do Jogo Faixa 
etária 

LunaPort
o 

 

Figura 62: Tela do jogo  Lunaporto.  
Fonte:<http://www/template/monitor

aggio_download.asp?id=681> 

- Missão: Escolher as portas certas para receber a 
nave, caso erre a nave explode. Trabalha-se o 
conceito de divisão ou multiplicação. Ganha-
se o jogo quando consegue acertar um número 
suficiente para se construir uma nave. 

- Gráficos, sons e animações satisfatórias; 
- Tem mecanismo de ajuda em italiano; 
- Há níveis de dificuldade pré-estabelecidos; 
- Controlado pelo mouse; 
- Não há variedade de cenário; 
- Jogabilidade satisfatória; 
- Gratuito; 
- Educativo; 
- Desenvolvido em Flash. 

7-10 
 

Planeta 
Verde 

 
Figura 63: Tela do jogo Planeta 

Verde.  
Fonte:<http://www/template/monitor

aggio_download.asp?id=680> 

- Missão: Destruir as naves com um número não 
divisível pelo número na bandeira  e conquistar 
o planeta, que é pintado da cor verde. Se erra o 
planeta volta a ser vermelho. 

- Gráficos, sons e animações satisfatórios; 
- Tem mecanismo de ajuda escrito em italiano; 
- Há níveis de dificuldade pré-estabelecidos; 
- Controlado pelo mouse; 
- Não há variedade de cenário; 
- Boa Jogabilidade; 
- Gratuito; 
- Educativo; 
- Desenvolvido em Flash. 

7-10 

Quis a 
premi 

 
Figura 64: Tela do jogo Quis a premi.  
Fonte:<http://www.iprase.tn.it/prodot
ti/software_didattico/giochi/matemati

ca/gioco.asp?id=971> 

- Missão: Acertar a fração, ganhando uma 
cenoura. Há um reforço do erro, visto que é 
engraçada a cena do coelho recebendo uma 
martelada. 

- Gráficos, sons e animações satisfatórios; 
- Tem mecanismo de ajuda escrito em italiano; 
- Há níveis de dificuldade pré-estabelecidos; 
- Controlado pelo mouse; 
- Não há variedade de cenário; 
- Boa Jogabilidade; 
- Gratuito; 
- Educativo; 
- Desenvolvido em Flash. 

9 ou 
mais 

Demolitio
n Division  

 
Figura 65: Tela do jogo Demolition 

Division. 
Fonte:<http://www.arcademicskillbui
lders.com/games/demolition/demoliti

on.html > 

- Missão: Acertar o resultado da divisão, evitando 
que inimigos destruam a fortaleza; 

- Gráficos, sons e animações satisfatórios; 
- Tem mecanismo de ajuda no início do jogo; 
- Há níveis de dificuldade pré-estabelecidos; 
- Controlado pelo mouse; 
- Não há variedade de cenário; 
- Jogabilidade satisfatória; 
- Gratuito;  
- Educacional; 
- Desenvolvido em Flash. 

8 ou 
mais 
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Quadro 29: Jogos Computadorizados educativos que trabalham espaço visual, lógica visual e cálculo mental. 
 
  

Nome do 
Jogo 

Tela Características do Jogo Faixa 
etária 

Torre de 
Hanoi 

 

 

Figura 66: Tela do jogo Torre de 
Hanói. 

Fonte:<http://www.somatematica.com.
br/jogos/hanoi/> 

. 

- Missão: Movimentar os discos dentro das 
regras para colocar o três na última posição; 

- Gráficos, sons e animações poucos explorados; 
- Tem mecanismo de ajuda; 
- Há níveis de dificuldade pré-estabelecidos; 
- Controlado pelo mouse; 
- Pouca variedade de cenário; 
- Boa jogabilidade; 
- Gratuito; 
- Educacional; 
- Desenvolvido em Flash. 

5 ou 
mais 

 

Tic TAC 
Toe 
 

 
Figura 67: Tela do jogo Tic Tac Toe. 

Fonte:<http://www.prongo.com/tictac/i
ndex.html> 

- Missão: Preencher uma linha, coluna ou 
diagonal com seu símbolo como ocorre no jogo 
da velha; 

- Poucos gráficos, sons e animações; 
- Tem um mecanismo de ajuda; 
- Não há níveis de dificuldade pré-estabelecidos; 
- Controlado pelo teclado; 
- Não há variedade de cenário; 
- Jogabilidade satisfatória; 
- Gratuito; 
- Educacional 
- Desenvolvido em Flash. 

 

6 ou 
mais 

Carotamani
a 

 
Figura 68: Tela do jogo Carotamania. 

Fonte:<http://www.iprase.tn.it/prodotti/
software_didattico/giochi/matematica/g

ioco.asp?id=686 > 

- Missão: Deixar apenas uma cenoura no 
cenário, como no jogo resta 1. 

- Bons Gráficos, sons e animações satisfatórios; 
- Tem mecanismo de ajuda em italiano/inglês; 
- Há níveis de dificuldade pré-estabelecidos; 
- Controlado pelo mouse; 
- Não há variedade de cenário; 
- Boa Jogabilidade; 
- Gratuito; 
- Educativo; 
- Desenvolvido em Flash. 

7 ou 
mais 
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Quadro 30: Jogos Computadorizados educativos que trabalham cálculo mental, adição, grandeza numérica e 
lógica visual. 
 
 

  

Nome do 
Jogo 

Tela Características do Jogo Faixa 
etária 

MathMax 

 
Figura 69: Tela de um exercício do 

MathMax.  
Fonte:<http://www.dainamic.be/> 

- Missão: Realizar vários exercícios para cada 
situação. Deve pintar os quadrados até obter a 
soma vinte para cada cor.  

- Gráficos, sons e animações satisfatórios; 
- Não há um mecanismo de ajuda; 
- Há níveis de dificuldade pré-estabelecidos; 
- Controlado pelo mouse; 
- Não há variedade de cenário; 
- Boa Jogabilidade; 
- Gratuito; 
- Educativo; 

8 ou 
mais 

Gatto e 
ratto 

 

Figura 70: Tela do jogo gatto e ratto.  
Fonte:<http://www/template/monitorag

gio_download.asp?id=887> 

- Missão: Indicar a soma correta na expressão até 
conseguir libertar o gato e o rato para se 
alimentarem, caso não consiga ambos serão 
servidos para jantar ao gato e ao cão.  

- Há reforço positivo mesmo se a criança errar. 
- Gráficos,  sons e animações satisfatórios; 
- Tem mecanismo de ajuda insatisfatório, pois é 

um pouco confuso; 
- Há níveis de dificuldade pré-estabelecidos; 
- Controlado pelo mouse; 
- Não há variedade de cenário; 
- Jogabilidade satisfatória; 
- Gratuito; 
- Educativo; 
- Desenvolvido em Flash. 

7-10 
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Quadro 31: Jogos Computadorizados educativos que contemplam adição, subtração, divisão e o cálculo mental. 
 
 
 
 

Quadro 32: Jogos Computadorizados educativos que trabalham a numeração. 
 

Nome do 
Jogo 

Tela Características do Jogo Faixa 
etária 

Math 
Butterfly 

 

Figura 71: Tela do jogo Math 
Butterfly. 

Fonte:<http://www.njogos.com.br/jog
ar/1715/Brincar_de_Fazer_Contas/> 

- Missão: Acertar o cálculo proposto; 
- Pouca variedade de gráficos, sons e 

animações; 
- Não há mecanismo de ajuda; 
- Há níveis de dificuldade pré-

estabelecidos; 
- Controlado pelo mouse; 
- Não há variedade de cenário; 
- Jogabilidade baixa; 
- Gratuito; 
- Educacional; 
- Desenvolvido em Flash. 

 

7 ou 
mais 

Calcula-
dora 

Quebrada 
 

 
Figura 72: Tela do jogo 
Calculadora Quebrada. 

Fonte:<http://rachacuca.com.br/jo
gos/calculadora-quebrada/> 

- Missão: Acertar o resultado da 
calculadora igual à lista de números 
apresentada; 

- Poucos gráficos, sons e animações; 
- Não há mecanismo de ajuda; 
- Há níveis de dificuldade pré-

estabelecidos; 
- Controlado pelo mouse; 
- Não há variedade de cenário; 
- Jogabilidade baixa; 
- Educacional; 
- Gratuito; 
- Desenvolvido em Flash. 

7 ou 
mais 

Nome do 
Jogo 

Tela Características do Jogo Faixa 
etária 

Guessing 
Game  

 

Figura  73: Tela do jogo The 
Guessing Game. 

Fonte:<http://www.prongo.com/gue
ss/index.html> 

- Missão: Adivinhar qual é o número que o 
computador sorteou; 

- Poucos gráficos, sons e animações; 
- Tem mecanismo de ajuda; 
- Não há níveis de dificuldade pré-

estabelecidos; 
- Controlado pelo mouse e teclado; 
- Não há variedade de cenário; 
- Jogabilidade satisfatória; 
- Gratuito; 
- Educativo; 
- Desenvolvido em Flash. 

5 ou 
mais 

 



 

 

Quadro 33: Jogos Computadorizados educativos que trabalham a equivalência de símbolos.
 

 
 

Quadro 34: Jogos computadorizados educativos que contemplam cálculo mental, adição, subtração e 

Nome do 
Jogo 

Tela 

Incubatrice 
mágica 

Figura 74: Tela do jogo  
Incubatrice magica.

Fonte:<http://www.iprase.tn.it/pro
dotti/software_didattico/giochi/m
atematica/gioco_en.asp?id=694 

Caldarroste 

Figura 75: Tela do jogo 
Caldarroste. 

Fonte:<http://www/template/moni
toraggio_download.asp?id=886>

Nome do 
Jogo 

Tela 

Eschimes
e 

Figura 76: Tela do jogo Eschimese. 
Fonte:<http://www/template/monito

raggio_download.asp?id=990>

  

: Jogos Computadorizados educativos que trabalham a equivalência de símbolos. 

: Jogos computadorizados educativos que contemplam cálculo mental, adição, subtração e 
multiplicação. 

  

Características do Jogo 

: Tela do jogo  
Incubatrice magica. 
http://www.iprase.tn.it/pro

dotti/software_didattico/giochi/m
atematica/gioco_en.asp?id=694 > 

- Missão: Acertar o número equivalente ao 
símbolo apresentado, como há símbolos 
não utilizados no Brasil, somente a 
ludicidade do jogo é relevante. 

- Bons gráficos, sons e animações 
satisfatórios; 

- Tem mecanismo de ajuda em Italiano;
- Não há níveis de dificuldade pré

estabelecidos; 
- Controlado pelo mouse; 
- Não há variedade de cenário; 
- Jogabilidade satisfatória; 
- Gratuito; 
- Educativo; 
- Desenvolvido em Flash. 

: Tela do jogo 
 

Fonte:<http://www/template/moni
toraggio_download.asp?id=886> 

- Missão:  Acertar o símbolo correto, o que 
coloca castanhas no churrasco ajudando a 
velhinha;  

- Há reforço positivo quando a criança erra, 
pois aparece uma caricatura mostrando a 
lingua e um som engraçado; 

- Bons Gráficos, com sons e animações 
satisfatórios; 

- Não há mecanismo de ajuda; 
- Há níveis de dificuldade pré-estabelecidos;
- Controlado pelo mouse; 
- Não há variedade de cenário; 
- Boa Jogabilidade; 
- Gratuito; 
- Educativo; 
- Desenvolvido em Flash. 

Características do Jogo 

 

: Tela do jogo Eschimese.  
Fonte:<http://www/template/monito

raggio_download.asp?id=990> 

- Missão: Acertar a equação proposta  
usando um avatar esquimó, que avança 
para o próximo gelo somente se houver 
acerto. 

- Bons Gráficos, com sons e animações 
satisfatórios; 

- Não há mecanismo de ajuda; 
- Há níveis de dificuldade pré-

estabelecidos; 
- Controlado pelo mouse; 
- Não há variedade de cenário; 
- Boa Jogabilidade; 
- Gratuito; 
- Educativo; 
- Desenvolvido em Flash. 

80 

: Jogos computadorizados educativos que contemplam cálculo mental, adição, subtração e 

Faixa 
etária 

Missão: Acertar o número equivalente ao 
símbolo apresentado, como há símbolos 
não utilizados no Brasil, somente a 

s e animações 

Tem mecanismo de ajuda em Italiano; 
Não há níveis de dificuldade pré-

7 ou 
mais 

 

Acertar o símbolo correto, o que 
coloca castanhas no churrasco ajudando a 

o a criança erra, 
pois aparece uma caricatura mostrando a 

Bons Gráficos, com sons e animações 

estabelecidos; 

8-13 

Faixa 
etária 

Missão: Acertar a equação proposta  
usando um avatar esquimó, que avança 
para o próximo gelo somente se houver 

Bons Gráficos, com sons e animações 

9-14 
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Quadro 35: Jogos computadorizados educativos que trabalham  lógica visual, cálculo mental e outras habilidades 
descritas na coluna habilidades. 

  

Nome do 
Jogo 

Habilidade(s) 
Matemática(s) 
trabalhada(s) 

Tela Características do Jogo Faixa 
etária 

Cacciadra
ghi 

- Lógica 
Visual; 
- Cálculo 
Mental; 
- Fração. 
 
 
 

 

Figura 77: Tela do jogo 
Cacciadraghi.  

Fonte:<http://www.iprase.tn.it/pro
dotti/software_didattico/giochi/m

atematica/gioco.asp?id=788> 

- Missão: O cavaleiro deve matar o dragão 
e salvar a princesa. Cada porta indica 
uma fração e deve-se escolher as portas 
com frações cuja soma dê resultado igual 
a um. Caso a criança erre o cavaleiro é 
queimado pelo dragão. 

- Bons Gráficos, com animações 
satisfatórias e ausência de sons; 

- Não há mecanismo de ajuda; 
- Há níveis de dificuldade pré-

estabelecidos; 
- Controlado pelo mouse; 
- Não há variedade de cenário; 
- Boa Jogabilidade; 
- Gratuito; 
- Educativo; 
- Desenvolvido em Flash. 

9-14 
 

Bilancia - Lógica visual; 
- Símbolos; 
- Equivalência 
de pesos; 
- Cálculo 
Mental. 
 

 
Figura 78: Tela do jogo Bilancia.  
Fonte:<http://www.iprase.tn.it/pro
dotti/software_didattico/giochi/m

atematica/gioco.asp?id=695> 

- Missão: Escolher um bicho e 
automaticamente o sistema escolhe um 
saco de areia com um determinado peso. 
Deve-se escolher o símbolo adequado a 
equação: <,> ou =. 

- Gráficos, sons e animações satisfatórios; 
- Tem mecanismo de ajuda em italiano; 
- Não há níveis de dificuldade pré-

estabelecidos; 
- Controlado pelo mouse; 
- Não há variedade de cenário; 
- Baixa Jogabilidade; 
- Educativo; 
- Desenvolvido em Flash. 

7 ou 
mais 

Coelho 
Sabido 2º 
Ano - 
Antiga 1ª 
Série (de 
5 a 8 
anos)  

  

- Espaço 
Visual; 
- Lógica 
Visual; 
- Adição; 
- Subtração; 
- Cálculo 
Mental; 
 

 

Figura 79:  Ilustração da caixa do 
Jogo Coelho Sabido 2º Ano 

vendido em prateleiras vendido 
em prateleiras. 

Fonte:<http://www.divertire.net.b
r/loja/sobre-nos/flypagetpl/ 
shopproduct_details/0/11> 

- Missão: Participar de algumas atividades 
para ajudar o coelho a organizar um 
espetáculo; 

- Bons gráficos, sons e animações; 
- Tem mecanismo de ajuda; 
- Não há níveis de dificuldade pré-

estabelecidos; 
- Educativo 
- Controlado pelo mouse; 
- Pouca variedade de cenário; 
- Boa jogabilidade; 
- R$ 44,00 (Fonte: divertire.net); 
 

5-8 
anos 
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Quadro 36: Jogos Computadorizados educativos que trabalham lógica visual, cálculo mental e habilidades 
descritas na coluna habilidades  (Conclusão). 

  

Nome do 
Jogo 

Habilidade(s) 
Matemática(s) 
trabalhada(s) 

Tela Características do Jogo Faixa 
etária 

Bruco  - Lógica 
Visual; 
- Cálculo 
Mental; 
- Contagem; 
- Peso; 
 
 
 

 

Figura 80: Tela do jogo  Bruco.  
Fonte:<http://www.iprase.tn.it/prod
otti/software_didattico/giochi/mate

matica/gioco_en.asp?id=698 > 

- Missão: Montar as partes da lagarta 
corretamente que são representadas 
por certas medidas. 

- Gráficos, sons e animações 
satisfatórias; 

- Tem mecanismo de ajuda em Italiano; 
- Há níveis de dificuldade pré-

estabelecidos; 
- Controlado pelo mouse; 
- Não há variedade de cenário; 
- Jogabilidade satisfatória; 
- Gratuito; 
- Educativo; 
- Desenvolvido em Flash. 

7 ou 
mais 

 

The 
Eyeballin

g 
 
 

- Espaço 
Visual; 
- Lógica 
Visual; 
- Identificação 
de símbolos; 
 
 

 

Figura 81: Tela do jogo  The 
Eyeballing. 

Fonte: 
<http://woodgears.ca/eyeball/> 

- Missão: Apontar o meio de um 
segmento ou objeto; 

- Gráficos simples, sem sons ou 
animações; 

- Tem mecanismo de ajuda; 
- Não há níveis de dificuldade pré-

estabelecidos; 
- Controlado pelo mouse; 
- Não há cenário; 
- Boa jogabilidade; 
- Gratuito; 
- Educacional; 
- Desenvolvido em Flash. 

7 ou 
mais 

 

The 
numbers 

 
 

- Espaço 
Visual; 
- Lógica 
Visual; 
- Numeração; 
- Conceito de 
número; 
 
 

 

Figura 82: Tela do jogo The 
Numbers. 

Fonte:<http://www.vedoque.com/ju
egos/juego.php?j=the-numbers> 

- Missão: Pousar a nave sobre a  
resposta certa. 

- O jogo é subdividido em diversas 
tarefas, sendo a tarefa mostrada na  
Figura 78 a mais lúdica na visão do 
autor; 

- Gráficos, sons e animações 
satisfatórios; 

- Tem mecanismo de ajuda; 
- Não há níveis de dificuldade pré-

estabelecidos; 
- Controlado pelo mouse e teclado; 
- Pouca variedade de cenário; 
- Jogabilidade satisfatória; 
- Gratuito; 
- Educacional; 
- Desenvolvido em Flash. 

4 ou 
mais 
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Quadro 37: Jogos Computadorizados educativos que trabalham lógica visual, espaço visual e habilidades 
descritas na coluna habilidades. 
 
 

Nome do 
Jogo 

Habilidade(s) 
Matemática(s) 
trabalhada(s) 

Tela Características do Jogo Faixa 
etária 

Wow! 
Wow! 

Bubbzy 
 

- Espaço 
Visual; 
- Lógica 
Visual; 
- 
Seqüenciament
o de tarefas; 

 
Figura  83: Tela do Wow! Wow! 
Bubbzy onde o personagem está 

aguando uma plantinha para 
crescer. 

Fonte: <http://www.nickjr.co.uk/ 
shows/wubbzy/games/gardening> 

- Missão: Semear, aguar e colher as 
plantas, repetindo estas  operaçoes para 
ganhar muitos pontos; 

- Bons gráficos, sons e animações; 
- Tutorial  explicativo com animação e fala;
- Controlado pelo mouse; 
- Não há variedade de cenário; 
- Boa jogabilidade; 
- Gratuito; 
- Educativo; 
- Desenvolvido em Flash. 

3 ou 
mais 
 

Dora 
saves the 

Farm 
 

- Espaço 
Visual; 
- Lógica 
Visual; 
- Identificação 
Verbal; 
- Contagem; 

 
Figura  84: Menu do jogo Dora 

saves the Farm. 
Fonte: http://www.nickjr. 

co.uk/shows/dora/gamesPlayer. 
aspx?name= dora_farm&type 

=Flash&height=400&width=600
&nName= DoraSavesTheFarm> 

- Missão: Identificar animais, pegar ovos 
e contar, além de salvar os porquinhos 
que estão presos. O jogo conta cada 
salvamento, trabalha memória e 
identificação verbal; 

- Bons gráficos, sons e animações; 
- Tutorial explicativo com animação e fala;
- Controlado pelo mouse; 
- Há vários cenários; 
- Boa jogabilidade; 
- Gratuito; 
- Educativo; 
- Desenvolvido em Flash.  

3 ou 
mais 

 

Conta 
Certa 
Mais 

 

- Espaço 
Visual; 
- Lógica 
Visual; 
- Grandeza 
Numérica; 
  

Figura 85: Tela do  Conta Certa 
Mais. 

Fonte:<http://www.njogos.com.br
/jogar/1417/Jogos_Educativos._C

onta_certa_mais/>. 

- Missão: Encontrar o melhor caminho, 
com mais pontos, para chegar até o 
navio 

- Bons gráficos, sons e animações; 
- Tem mecanismo de ajuda; 
- Não há níveis de dificuldades; 
- Controlado pelo teclado; 
- Um carrinho é o personagem principal; 
- Não há variedade de cenário; 
- Boa jogabilidade; 
- Gratuito; 
- Educativo; 
- Desenvolvido em Flash. 

3 ou 
mais 

 

Aprenda a 
Dividir 

 

- Espaço 
Visual; 
- Lógica 
Visual; 
- Divisão; 
 
  

Figura 86: Tela do jogo Aprenda 
a dividir. 

Fonte:<http://www.somatematica.
com.br/matkids/dividir.html> 

- Missão: Dividir as laranjas para cada 
pessoa; 

- Gráficos, animações e sons satisfatórios; 
- Tem mecanismo de ajuda; 
- Não há níveis de dificuldade pré-

estabelecidos; 
- Controlado pelo mouse; 
- Não há variedade de cenário; 
- Boa jogabilidade; 
- Gratuito; 
- Educacional; 
- Desenvolvido em Flash. 

3 ou 
mais 
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Quadro 38: Jogos Computadorizados educativos que trabalham lógica visual e  habilidades descritas na coluna 
habilidades (Continua). 

  

Nome do 
Jogo 

Habilidade(s) 
Matemática(s) 
trabalhada(s) 

Tela Características do Jogo Faixa 
etária 

Pinte os 
animais 
pares e 
ímpares 

 

- Lógica visual; 
- Conceito de 
número par ou 
ímpar; 

Figura 87: Tela do  Pinte os 
animais pares e ímpares. 

Fonte:<http://www.smartkids.com
.br/jogos-educativos/matematica-

pinte-o.s-animais-pares-e-
impares.html> 

- Missão: Pintar com uma determinada 
cor os números pares e com outra cor 
os números ímpares; 

- Poucos gráficos, sons e animações; 
- Tem mecanismo de ajuda; 
- Não há níveis de dificuldade pré-

estabelecidos; 
- Controlado pelo mouse; 
- Não há personagem principal; 
- Não há variedade de cenário; 
- Jogabilidade razoável; 
- Gratuito; 
- Educacional; 
- Desenvolvido em Flash. 

3 ou 
mais 

 

Topo 
affamato 

- Lógica visual; 
- Divisão; 
- Fração; 
 
 

 
Figura 88: Tela do jogo Topo 

affamato.  
Fonte:<http://www.iprase.tn.it/pro
dotti/software_didattico/giochi/m

atematica/gioco.asp?id=699 > 

- Missão: Acertar a fração alimentando 
o rato que vai crescendo até chegar ao 
tamanho adulto. 

- Gráficos, animações e sons satisfatórios;
- Tem mecanismo de ajuda em Italiano; 
- Há níveis de dificuldade pré-

estabelecidos; 
- Controlado pelo mouse; 
- Não há variedade de cenário; 
- Boa Jogabilidade; 
- Gratuito; 
- Educativo; 
- Desenvolvido em Flash. 

 

8-9 

Carote e 
conigli 

(Cenouras 
e 

Coelhos) 

- Lógica Visual; 
- Memória; 
- Contagem; 
- Divisão. 
 
 
 

 
Figura 89: Tela do jogo Parrot 

Lotery.  
Fonte:<http://www.iprase.tn.it/pro
dotti/software_didattico/giochi/m

atematica/gioco.asp?id=689 > 

- Missão: Acertar o resultado da divisão, 
distribuindo igualmente as cenouras 
para as coelhas. 

- Bons gráficos, sons e animações; 
- Tem mecanismo de ajuda em 

Italiano/Inglês; 
- Não há níveis de dificuldade pré-

estabelecidos; 
- Controlado pelo mouse; 
- Não há variedade de cenário; 
- Jogabilidade satisfatória; 
- Gratuito; 
- Educativo; 
- Desenvolvido em Flash. 

7 ou 
mais 
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Quadro 39: Jogos Computadorizados educativos que trabalham lógica visual e  habilidades descritas no Quadro 
(continua). 

  

Nome do 
Jogo 

Habilidade(s) 
Matemática(s) 
trabalhada(s) 

Tela Características do Jogo Faixa 
etária 

Scoiattoli e 
ghiande  

- Lógica 
Visual; 
- Memória; 
- Contagem; 
- Divisão. 
 
 
 

 

Figura 90: Tela do jogo  Scoiattoli 
e ghiande. 

Fonte:<http://www.iprase.tn.it/pro
dotti/software_didattico/giochi/m
atematica/gioco_en.asp?id=690 > 

- Missão: Distribuir igualmente cada 
fruto para cada animal. Deve-se 
descobrir que sobrará alguns frutos 
que não poderão ser divididos por 
igual. 

- Bons gráficos, sons e animações 
satisfatórios; 

- Tem mecanismo de ajuda em italiano; 
- Não há níveis de dificuldade pré-

estabelecidos; 
- Controlado pelo mouse; 
- Não há variedade de cenário; 
- Jogabilidade satisfatória; 
- Gratuito; 
- Educativo; 
- Desenvolvido em Flash. 

7 ou 
mais 

 

Arqueiro 
Matemático 

 
 

- Divisão; 
- Fração; 
- Cálculo 
Mental 

 
Figura 91: Tela do jogo Arqueiro 

Matemático. 
Fonte:<http://www.somatematica.

com.br/matkids/arqmat.html> 

- Missão: Acertar os balões corretos, 
através do cálculo; 

- Bons gráficos, poucos sons e 
animações; 

- Tem mecanismo de ajuda; 
- Há níveis de dificuldade pré-

estabelecidos; 
- Controlado pelo mouse; 
- Não há variedade de cenário; 
- Boa jogabilidade; 
- Gratuito; 
- Educacional; 
- Desenvolvido em Flash. 

3 ou 
mais 

Mele pari 
Mele 
dispari 

- Lógica visual; 
- Numeração; 
- Par/Ímpar. 
 

 
Figura 92: Tela do jogo Mele pari 

Mele dispari.  
Fonte:<http://www.iprase.tn.it/pro
dotti/software_didattico/giochi/m

atematica/gioco.asp?id=691> 

- Missão: Desvendar uma figura 
acertando se o número é ímpar ou par. 

- Gráficos, sons e animações 
satisfatórios; 

- Tem mecanismo de ajuda em Italiano; 
- Há níveis de dificuldade pré-

estabelecidos; 
- Controlado pelo mouse; 
- Não há variedade de cenário; 
- Boa Jogabilidade; 
- Gratuito; 
- Educativo; 
- Desenvolvido em Flash. 

6 ou 
mais 
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Quadro 40: Jogos Computadorizados educativos que trabalham lógica visual e habilidades descritas no Quadro 
(Conclusão). 
 
 

 
 

 
 

  

Nome do 
Jogo 

Habilidade(s) 
Matemática(s) 
trabalhada(s) 

Tela Características do Jogo Faixa 
etária 

Spara Uova - Lógica visual; 
- Equivalência 
de símbolos; 
 

 
Figura 93: Tela do jogo Spara 

Uovai.  
Fonte:<http://www.iprase.tn.it/pro
dotti/software_didattico/giochi/m

atematica/gioco.asp?id=693> 

- Missão: Acertar a equivalência dos 
pesos, caso ocorra alguns erro na 
resposta,  um galo defecará no meio 
da tela. Como há símbolos não 
utilizados no Brasil, somente a 
ludicidade do jogo torna-se relevante. 

- Bons Gráficos, sons e animações 
satisfatórios; 

- Tem mecanismo de ajuda escrito em 
Italiano; 

- Não há níveis de dificuldade pré-
estabelecidos; 

- Controlado pelo mouse; 
- Não há variedade de cenário; 
- Baixa Jogabilidade; 
- Gratuito; 
- Educativo; 
- Desenvolvido em Flash. 

5 ou 
mais 

Bombillas. 
 

 
- Contagem; 
- Lógica visual; 
- Conceito de 
número; 

 
Figura 94: Tela do jogo 

Bombillas. 
Fonte:<http://www.vedoque.com/
juegos/juego.php?j=bombillas> 

- Missão: Identificar o número de 
lampadas que devem ser acessas 
conforme pedido do personagem; 

- Gráficos, sons e animações 
satisfatórios; 

- Não tem um mecanismo de ajuda; 
- Há níveis de dificuldade pré-

estabelecidos; 
- Controlado pelo mouse; 
- Não há variedade de cenário; 
- Jogabilidade satisfatória; 
- Gratuito; 
- Educacional; 
- Desenvolvido em Flash. 

4 ou 
mais 
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Nos Quadros 41 a 61 é apresentada uma síntese dos jogos computadorizados, 

encontrados em diversos sites nacionais e internacionais, que são voltados para 

entretenimento e que contemplam algum aspecto matemático. As descrições dos diversos 

jogos computadorizados foram organizadas nos quadros considerando-se as habilidade 

matemáticas que contemplam, a saber:   

 

· Quadros 41 a 49 - Lógica visual e espaço visual, sendo que o jogo Bloons 

Tower Defense também trabalha a contagem e o Farm 

Mania a sequência de tarefas;  

· Quadros 50 a 54 - Lógica visual, espaço visual e cálculo mental, sendo que 

o jogo Add Up também trabalha a adição; 

· Quadro 55  Lógica visual, adição e cálculo mental; 

· Quadro 56  Lógica visual, contagem e cálculo mental; 

· Quadro 57  Lógica visual; 

· Quadro 58  Espaço visual; 

· Quadro 59  Espaço visual, lógica visual, adição, subtração e cálculo 

mental; 

· Quadro 60  Ordenação, numeração, lógica visual e cálculo mental; 

· Quadro 61  Contagem e habilidades descrita na coluna habilidades 

matemáticas 
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Quadro 41: Jogos Computadorizados de entretenimento que contemplam a lógica visual e espaço visual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome do 
Jogo 

Tela Características do Jogo Faixa 
Etária 

Coin 
Catchers 

 

 
Figura  95: Papai Noel em ação em 

Santa´s Gifts. 
Fonte:<http://www.clickjogos.com/jogo/

Coin-Catchers.htmll> 

- Missão: Controlar o personagem para 
colher moedas mais rapidamente que o 
oponente controlado pelo computador; 

- Bons gráficos, com sons repetitivos e boas 
animações; 

- Há opções para escolha de personagem; 
- Há níveis de dificuldade; 
- Tutorial explicativo com imagens e texto; 
- Controlado pelo teclado; 
- Praticamente sem variedade de cenário; 
- Jogabilidade satisfatória; 
- Gratuito; 
- Entretenimento; 
- Desenvolvido em Flash.   

3 ou 
mais 

Woobies 
 

 
Figura  96: Tela do jogo Woobies. 

Fonte: <http://woobies-game.com/> 

- Missão: Lançar bolas de pelo, fazendo todas 
elas desaparecerem, ganhando pontos, caso 
suas cores se combinem;  

- Bons gráficos, sons e animações, mas sem 
variedade de cenário; 

- Há mecanismos de ajuda; 
- Há níveis de dificuldade pré-estabelecidos; 
- Controlado pelo mouse; 
- Boa Jogabilidade; 
- Gratuito; 
- Entretenimento; 
- Desenvolvido em Flash.  

5 ou 
mais 

Colorbot 
 

 

 
Figura  97: Imagem da tela do jogo 

Colorbot.  
Fonte:<<http://www.maniadejogos.com/j

ogos/Colorbot> 

- Missão: Fazer o personagem principal 
mudar de cor, quando entra em um dos 
circulos laterais para abduzir os circulos da 
mesma cor. 

- Gráficos, sons e Animações simples mas 
satisfatórios; 

- Não há  variedade de cenário; 
- Controlado pelo Teclado; 
- Há  mecanismo de ajuda com texto e 

exemplos visuais; 
- Boa jogabilidade; 
- Gratuito; 
- Entretenimento; 
- Desenvolvido em Flash.  

3 ou 
mais 
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Quadro 42: Jogos Computadorizados de entretenimento que contemplam a lógica visual e espaço visual 
(Continua). 

 
  

Nome 
do Jogo 

Tela Características do Jogo Faixa 
Etária 

Ultima 
Flash 
Sonic 

 
Figura  98: Tela do jogo  Ultima Flash 

Sonic.  
Fonte:<http://papajogos.uol.com.br/aventur

a/Ultimate_Flash_Sonic_50.html>. 

- Missão: Ajudar o Sonic a superar os 
obstáculos; 

- Bons gráficos, sons e animações; 
- Tutorial e help explicativo com imagens e 

texto; 
- Controlado pelo teclado; 
- Há variedade de cenário; 
- Boa jogabilidade; 
- Gratuito; 
- Entretenimento; 
- Desenvolvido em Flash. 
 

3 ou 
mais 

 

Brain 
Machin

e 
 

 

Figura 99: Tela do jogo Play Bloon Headed 
Boy Game. 

Fonte:<http://www.123mommy.com/game/
bloon_headed_boy.html> 

- Missão:  Executar as tarefas conforme Figura 
101, conseguindo pontos para passar de 
fase; 

- Bons gráficos, sons e animações; 
- Não há mecanismo de ajuda; 
- Há níveis de dificuldade pré-estabelecidos; 
- Controlado pelo mouse; 
- Há variedade de cenário; 
- Boa jogabilidade; 
- Gratuito; 
- Entretenimento; 
- Desenvolvido em Flash. 

3 ou 
mais 

 

The 
great 

Escape 
 

Figura  100: Tutorial do jogo The Great 
Escape. 

Fonte:<http://topgames.terra.com.br/AVE
NTURA/JQ102,104-5543/JOGOS-

ONLINE-THE+GREAT+ESCAPE.html> 

- Missão: Manipular seu avatar vaca para 
conseguir chegar à cidade e tomar muito 
leite, superando obstáculos encotrados no 
caminho; 

- Bons gráficos, sons e animações; 
- Tutorial e help explicativo com imagens e 

texto; 
- Controlado pelo teclado; 
- Há variedade de cenário; 
- Boa jogabilidade; 
- Gratuito; 
- Entretenimento; 
- Desenvolvido em Flash. 

4 ou 
mais 
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Quadro 43: Jogos Computadorizados de entretenimento que contemplam a lógica visual e espaço visual (Continua). 
 

  

Nome do 
Jogo 

Tela Características do Jogo Faixa 
Etária 

Catch 33 

 
Figura  101: Tela do Jogo Catch 33, 

solicitando a criança clicar na peça com 
número 1.  

Fonte:<http://www.clickjogos.com/jogo/c
atch-33.html> 

- Missão: Pegar a peça indicada na 
lateral superior esquerda, clicando em 
cada peça em movimentação 
constante; 

- Gráficos, sons e animações 
satisfatórios; 

- Não há tutorial; 
- Controlado pelo mouse; 
- Não há variedade de cenário; 
- Boa jogabilidade; 
- Gratuito; 
- Entretenimento; 
- Desenvolvido em Flash. 
 

3 ou 
mais 

Turtle 
Odyssey 

 

 
Figura  102: Tartaruga em ação no jogo 

Turtle Odyssey. 
Fonte:<http://www.shockwave.com/gamel

anding/ turtleodyssey.jsp> 

- Missão: Controlat uma tartaruga que 
anda e pula através do oceano 
pegando moedas e jóias  para resgatar 
sua carapaça roubada; 

- Bons gráficos, sons e animações; 
- Tem mecanismo de ajuda básico 

apenas sobre o uso dos controles; 
- Há níveis de dificuldade pré-

estabelecidos; 
- Controlado pelo mouse ou teclado; 
- Um avatar como personagem 

principal; 
- Há variedade de cenário; 
- Boa jogabilidade; 
- Entretenimento; 
- Disponível com todas as fases por R$ 

15,00 no site www.shockwave.com. 
- Desenvolvido em Flash. 

3 ou 
mais 

 

Valencia 
Surehunter 

 

 
Figura  103: Tela do jogo  Valencia 

Surehunter . 
Fonte:<http://jogos.uol.com.br/jogosonlin

e/valencia-surehunter.jhtm> 

- Missão: Superar obstáculos e 
inimigos através de um avatar; 

- Bons gráficos, sons e animações; 
- Tutorial e help explicativo com 

imagens e texto; 
- Controlado pelo mouse e teclado; 
- Há níveis de dificuldades; 
- O personagem principal é uma 

caçadora; 
- Pouca variedade de cenário; 
- Jogabilidade satisfatória; 
- Gratuito; 
- Entretenimento; 
- Desenvolvido em Flash. 

5 ou 
mais 
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Quadro 44: Jogos Computadorizados de entretenimento que contemplam a lógica visual e espaço visual 
(Continua). 
 

  

Nome do 
Jogo 

Tela Características do Jogo Faixa 
Etária 

Turtle 
Bridge 

 

 

 
Figura  104: Tela do jogo Tower Blast.  
Fonte:<http://www.clickjogos.com/jogo

/turtle-bridge.html> 

- Missão: Levar o bloco até a outra margem 
do rio, pulando as tartarugas, que afundam 
quando detectam comida; 

- Bons gráficos, sons e animações; 
- Não há mecanismos de ajuda; 
- Controlado pelo teclado; 
- Não há variedade de cenário; 
- Boa jogabilidade; 
- Gratuito; 
- Entretenimento; 
- Desenvolvido em Flash. 

3 ou 
mais 

 

Sheeptastic 
 

 
Figura  105:Ovelhas sendo tosqueadas no 

Jogo Sheeptastic.   
Fonte:<http://www.ojogos.pt/jogo/Sheep

tastic.html> 
 

- Missão: Tosquear ovelhas até acabar a  
pelagem, manipulando uma tesoura e não 
podendo tosquear ovelhas de cor preta. 

- Gráficos, sons e Animações de boa 
qualidade; 

- Controlado pelo mouse; 
- Vários níveis de dificuldade com diferentes 

cenários; 
- Há mecanismo de ajuda em vários idiomas e 

exemplos visuais; 
- Boa jogabilidade; 
- Gratuito; 
- Entretenimento; 
- Desenvolvido em Flash. 

3 ou 
mais 

Orchard of 
Three 
Foxes 

 
Figura  106: Tela do jogo Orchard of 

Three Foxes  com as três raposas.  
Fonte:<http://www.shockwave.com/gam

elanding/orchardofthreefoxes.jsp? 
extcmp= 

3_orchardofthreefoxes_df_OL_strategy> 

- Missão: Acertar os bichinhos que levam 
frutas conforme a cor das frutas, sendo que 
cada raposa deve acertar o bichinho usando 
as teclas a,s e d e mirar com o mouse; 

- Bons Gráficos, sons e animações; 
- Tutorial e help explicativo com imagens e 

texto; 
- Controlado pelo mouse e teclado; 
- Há 3 personagens principais que são 

controlados pela criança; 
- Há variedade de cenário; 
- Boa jogabilidade; 
- Gratuito; 
- Entretenimento; 
- Desenvolvido em Flash. 

3 ou 
mais 
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Quadro 45: Jogos Computadorizados de entretenimento que contemplam a lógica visual e espaço visual 
(Continua). 
 

  

Nome do 
Jogo 

Tela Características do Jogo Faixa 
Etária 

Bomber 
Pengu 

 

 
Figura  107: Tela  do jogo Pengu. 

Fonte:<http://qplaygames.clickjogos.com/g
ames/bomberpengu.htm#content> 

 

- Missão: Destruir os blocos de gelo e 
combater o inimigo que joga através da 
internet em algum local remoto; 

- Bons gráficos, sons e animações; 
- Há ajuda básica explicativa com imagens e 

texto; 
- Controlado pelo teclado; 
- Não há variedade de cenário; 
- Boa jogabilidade; 
- Gratuito; 
- Entretenimento; 
- Desenvolvido em Flash. 
 

3 ou 
mais 

 

Três 
conquista

dores 
 

 
Figura  108: Tela do jogo Três 

conquistadores. 
Fonte:<http://www.clickjogos.com/jogo/Tr

es-Conquistadores.html> 
 

- Missão: Tomar decisões sobre qual atitude 
tomar para desembarcar, clicando na ordem 
correta dos objetos para que diferentes ações 
ocorram, resultando em sucesso ou não para 
a conclusão da atividade;  

- Bons gráficos, sons e animações;  
- Tem mecanismo de ajuda explicativo com 

texto; 
- Controlado pelo mouse; 
- Há variedade de cenário; 
- Boa jogabilidade; 
- Gratuito; 
- Entretenimento; 
- Desenvolvido em Flash.  

7 ou 
mais 

 

Frizzle 
Fraz 

 

 
Figura  109: Tela do jogo Frizzle Fraz.  

Fonte:<http://www.clickjogos.com/jogo/Fri
zzle-Fraz.html> 

- Missão: Controlar um ser saltitante para 
resgatar seus semelhantes, superando 
obstáculos e inimigos que atrapalharão nesta 
jornada; 

- Tutorial e help explicativo com imagens e 
texto; 

- Controlado pelo teclado; 
- Há variedade de cenário; 
- Boa jogabilidade; 
- Gratuito; 
- Entretenimento; 
- Desenvolvido em Flash. 

3 ou 
mais 



 

 

93 

Quadro 46: Jogos Computadorizados de entretenimento que contemplam a lógica visual e espaço visual 
(Continua). 
 

  

Nome do 
Jogo 

Tela Características do Jogo Faixa 
Etária 

Santa’s 
Gifts 

 

 
Figura  110: Papai Noel em ação em 

Santa´s Gifts. 
Fonte:<http://www.ojogos.pt/jogo/Sa

ntas-Gifts.html> 

- Missão: Controlar o Papai Noel e recuperar 
muitos presentes no menor tempo possível; 

- Bons gráficos, com sons repetitivos e animações 
satisfatório; 

- Tutorial explicativo com imagens e texto; 
- Controlado pelo teclado; 
- Praticamente sem variedade de cenário; 
- Jogabilidade satisfatória; 
- Gratuito; 
- Entretenimento; 
- Desenvolvido em Flash. 
 

3 ou 
mais 

Romeo 
Wherefor

e Art 
Thou? 

 

 

 
Figura  111: Tutorial do jogo Tower 

Blast demonstrando o seu 
funcionamento. 

Fonte:<http://www.clickjogos.com/jo
go/Romeo-Wherefore-Art-

Thou.html> 

- Missão: Controlar o Romeu para buscar flores, 
vidas e objetos valiosos em ambiente que parece 
ser inspirado em Romeu & Julieta; 

- Bons gráficos, sons e animações; 
- Tutorial explicativo com imagens e textos 

durante o jogo; 
- Controlado pelo teclado; 
- Há níveis de dificuldade; 
- Há variedade de cenário; 
- Boa jogabilidade; 
- Gratuito; 
- Entretenimento; 
- Desenvolvido em Flash. 

3 ou 
mais 

 

Romeo 
on the 
Run 

 
 

Figura  112: Tutorial do jogo  Romeo 
on the Run.  

Fonte:<http://www.ojogos.com.br/jog
o/Romeo-on-the-Run.html> 

- Missão: Controlar o Romeu para buscar flores 
em um prédio, mas os funcionários irão  
atrapalhar este processo; 

- Bons gráficos, sons e animações; 
- Tutorial e ajuda explicativo com imagens; 
- Controlado pelo teclado; 
- Há níveis de dificuldade; 
- Há variedade de cenário; 
- Boa jogabilidade; 
- Gratuito; 
- Entretenimento; 
- Desenvolvido em Flash. 

4 ou 
mais 
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Quadro 47: Jogos Computadorizados de entretenimento que contemplam a lógica visual e espaço visual 
(Continua). 
 

  

Nome do 
Jogo 

Tela Características do Jogo Faixa 
Etária 

Curl Rush 
 
 

 

 
Figura  113: Tela do jogo Curl Rush. 

Fonte:<http://www.clickjogos.com/jogo/Curl-
Rush.html> 

- Missão: Pegar os objetos brilhantes, 
que fornecem movimentos mais 
rápidos ao persosagem  e superar os 
obstáculos; 

- Não há mecanismo de ajuda; 
- Controlado pelo teclado; 
- Há variedade de cenário; 
- Boa jogabilidade; 
- Gratuito; 
- Entretenimento; 
- Desenvolvido em Flash. 

7 ou 
mais 

 

Drago 
Adventure 

 

 

 
Figura  114:Tela de Drago Adventure. 

Fonte: <http://www.Java-
gaming.com/game/3981/Dragon_Adventure/> 

- Missão: Vingar a morte causada 
pelo inimigo Zyron da esposa 
amada; 

- Bons gráficos, sons animações; 
- Tutorial e ajuda explicativa com 

imagens e texto; 
- Controlado pelo teclado; 
- Há variedade de cenário; 
- Boa Jogabilidade; 
- Gratuito; 
- Entretenimento; 
- Desenvolvido em Flash. 
 

3 ou 
mais 

Fast  Food 
Cashier 

 

 

Figura  115: Tela de  Fast  Food Cashier. 
Fonte: <http://cashier-games.cooking-

games.biz/> 

- Missão: Teclar em um valor 
associando o produto à figura  
correspondende; 

- Bons gráficos, sons e animações; 
- Tem um mecanismo de ajuda; 
- Não há níveis de dificuldade pré-

estabelecidos; 
- Controlado pelo mouse e teclado; 
- Um avatar como personagem 

principal; 
- Não há variedade de cenário; 
- Boa jogabilidade; 
- Gratuito; 
- Entretenimento; 
- Desenvolvido em Flash. 
 

3 ou 
mais 
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Quadro 48: Jogos Computadorizados de entretenimento que contemplam a lógica visual e espaço visual 
(Continua). 

 
 
 
 

  

Nome 
do Jogo 

Tela Características do Jogo Faixa 
Etária 

Bomb it 
2 
 

 
Figura  116: Telas do Bomb it 2. 

Fonte:<http://www.clickjogos.com/jog
o/Bomb-It-2.html> 

- Missão: Aqui seu inimigo pode ser o 
computador ou um companheiro, a criança em 
um labirinto deve utilizar o recurso de bombas 
para destruir os obstáculos e seu inimigo; 

- Bons gráficos, sons e animações; 
- Há opções para escolha de personagem; 
- Pode escolher mais de um avatar; 
- Há vários níveis de dificuldade; 
- Controlado pelo teclado; 
- Há variedade de cenários parecidos; 
- Boa jogabilidade; 
- Gratuito; 
- Entretenimento; 
- Desenvolvido em Flash.   

3 ou 
mais 

Dino 
Dig 

 

Figura  117: Tutorial do jogo Dino Dig. 
Fonte:<http://www.4kids.tv/games/play

/dino-dig> 

- Missão: Localizar fósseis e ossos de 
dinossaruos, como um paleontólogo, utilizando 
recursos tecnológicos e tradicionais para achá-
los; 

- Bons gráficos, sons e animações; 
- Tutorial explicativo com animações antes e 

durante o jogo; 
- Controlado pelo mouse; 
- Há níveis de dificuldade; 
- Há variedade de cenário; 
- Boa jogabilidade; 
- Gratuito; 
- Entretenimento; 
- Desenvolvido em Flash. 

3 ou 
mais 

 

Bloppy 
 

 
Figura  118: Tela do jogo Bloppy. 

Fonte:<http://qplaygames.ojogos.pt/ga
mes/ bloppy.htm#content> 

- Missão: Transformar as células em gotas,  
selecionando áreas retangulares que tenham 
células ou gotas de cores idênticas na sua 
extremidade, ganhando pontos; 

- Bons gráficos, com sons repetitivos e animações 
satisfatório; 

- Tutorial e help explicativo com imagens e texto; 
- Controlado pelo teclado e mouse; 
- Não há variedade de cenário; 
- Boa Jogabilidade com dispusta com outro 

adversário selecionado através da internet; 
- Gratuito; 
- Entretenimento; 
- Desenvolvido em Flash. 

3 ou 
mais 
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Quadro 49: Jogos Computadorizados de entretenimento que contemplam a lógica visual e espaço visual 
(Conclusão). 

 

  

Nome 
do Jogo 

Tela Características do Jogo Faixa 
Etária 

Bloons 
Tower 

Defense 
4 
 

 
Figura  119:Tela do Jogo Bloons Tower 

Defense. 
Fonte:<http://www.clickjogos.com/jogo/

Bloons-Tower-Defense-4.html> 

- Missão: Estourar todos os balões dinamites de 
forma que não cheguem ao final da trilha; 

- Gráficos, sons e Animações simples de boa 
qualidade; 

- Há variedade de cenário; 
- Há vários níveis de dificuldade definidos; 
- Controlado pelo mouse; 
- Não há mecanismo de ajuda; 
- Boa jogabilidade; 
- Gratuito; 
- Entretenimento; 
- Desenvolvido em Flash. 
 

5 ou 
mais 

Farm 
Mania 

 

 
Figura  120: Tela do jogo Farm Mania. 

Fonte:<http://www.shockwave.com/gam
elanding/farmmania.jsp> 

- Missão: Administrar uma fazenda, plantando, 
cuidando e vendendo produtos para mantê-la; 

- Bons gráficos, sons e animações; 
- Tem dicas para instruir a criança na próxima 

atividade; 
- Há níveis de dificuldade; 
- Controlado pelo mouse; 
- Há variedade de cenário; 
- Boa jogabilidade; 
- Entretenimento; 
- Disponível na internet por R$ 14,98; 
- Desenvolvido em Flash. 
 

5 ou 
mais 
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Quadro 50: Jogos Computadorizados de entretenimento que contemplam a lógica visual, espaço visual e cálculo 
mental. 
 

  

Nome 
do 

Jogo 

Tela Características do Jogo Faixa 
Etária 

Ocean 
Buble 

 

Figura  121: Tela do jogo Ocean Buble.  
Fonte:<http://www.ojogos.com.br/jogo/juego.ph

p?j=Oceanbuble> 

- Missão: Escolher a melhor posição   
em qualquer direção para as bolas , 
fazendo-as sumir e gerando pontos. 

- Bons Gráficos, sons e animações; 
- Não há mecanismo de ajuda; 
- Há níveis de dificuldade pré-

estabelecidos; 
- Controlado pelo teclado; 
- Não há variedade de cenário; 
- Boa Jogabilidade; 
- Gratuito; 
- Entretenimento; 
- Desenvolvido Flash. 

7-9 
 

Park 
my  
Train 

 
Figura  122: Tela do jogo  Park my  Train.  

Fonte:<http://www.addictinggames.com/parkmy
train.html> 

- Missão: Controlar um trem de forma 
que supere as dificuldades e 
obstáculos até chegar ao seu destino. 

- Bons Gráficos, sons e animações; 
- Tem mecanismo de ajuda em Inglês; 
- Há níveis de dificuldade pré-

estabelecidos; 
- Controlado pelo mouse e teclado; 
- Há variedade de cenário; 
- Boa Jogabilidade; 
- Gratuito; 
- Entretenimento; 
- Desenvolvido em Flash. 

6-15 

Magic 
Balls 

 

Figura  123: Tela do jogo Magic Balls.  
Fonte:<http://www.yoogi.com/interactive/mball.

htm > 

- Missão: Emparelhar 4 ou mais bolas 
da mesma cor, ficando em sequência 
na horizontal, vertical ou diagonal 
para ganhar pontos (BOTTINO et al., 
2007). 

- Bons Gráficos, sons e animações; 
- Há mecanismo de ajuda em Inglês; 
- Há níveis de dificuldade pré-

estabelecidos; 
- Controlado pelo mouse; 
- Não há variedade de cenário; 
- Boa Jogabilidade; 
- US$ 10,00 no site www.yoogi.com; 
- Entretenimento; 
- Desenvolvido em Visual Basic. 

9-14 
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Quadro 51: Jogos Computadorizados de entretenimento que contemplam a lógica visual, espaço visual e cálculo 
mental (Continua). 

  

Nome do 
Jogo 

Tela Características do Jogo Faixa 
Etária 

Vase 
Breaker 

 

 
Figura  124: Tela do jogo Vase Breaker. 

Fonte:  <http://clickjogos.uol.com.br/Jogos-
online/Acao-e-Aventura/Vase-Breaker/> 

- Missão: Quebrar todos os vasos  no 
menor tempo possível para passar de 
fase ganhando pontos; 

- Bons gráficos, sons e animações; 
- Há diversos níveis de dificuldade; 
- Não há mecanismo de ajuda; 
- Controlado pelo mouse; 
- Variedade de desafios mas sem 

variedade de cenário; 
- Boa jogabilidade; 
- Gratuito; 
- Entretenimento; 
- Desenvolvido em Flash. 

3 ou 
mais 

 

Mancala 
 

 
Figura 125 : Tela do jogo Mancala. 

Fonte:<http://qplaygames.ojogos.pt/games/m
ancala.htm#content> 

- Missão: Obter mais obter mais pérolas 
e deixar os recipientes do oponente 
vazio. 

- Gráficos, recursos sonoros e 
animações de boa qualidade; 

- Tem mecanismo de ajuda, com 
imagens e texto em Português; 

- Não há variedade de cenário; 
- Não há níveis de dificuldade pré-

estabelecidos; 
- Controlado pelo mouse; 
- Boa Jogabilidade; 
- Gratuito; 
- Entretenimento (Estratégia); 
- Desenvolvido em Flash.  

8 ou 
mais 

 

ISOBALL 
 

 
Figura  126: Tela do jogo ISOBALL. 

Fonte: <http://clickjogos.uol.com.br/Jogos-
online/Acao-e-Aventura/Isoball/> 

- Missão: Conduzir a bola até um buraco 
por meio rampas que podem mudar de 
posições;  

- Bons gráficos, sons e animações; 
- Não há mecanismos de ajuda; 
- Não há variedade de cenário; 
- Há níveis de dificuldade pré-

estabelecidos; 
- Controlado pelo mouse; 
- Boa Jogabilidade; 
- Gratuito; 
- Entretenimento (Raciocínio Lógico); 
- Desenvolvido em Flash. 
 

7 ou 
mais 
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Quadro 52: Jogos Computadorizados de entretenimento que contemplam a lógica visual, espaço visual e cálculo 
mental (Continua). 

  

Nome do 
Jogo 

Tela Características do Jogo Faixa 
Etária 

Jones 
Platformer 

 

 
Figura  127: Tela do jogo Jones 

Platformer. 
Fonte:<http://www.clickjogos.com/jogo/

Jones-Platformer.html> 

- Missão:  Arriscar a sorte, correndo, pulando 
e saltando ganhando tesouros; 

- Gráficos razoáveis, com bons sons e 
animações; 

- Ajuda e dicas com imagens e texto; 
- Controlado pelo mouse e teclado; 
- Há  variedade de cenário; 
- Boa jogabilidade; 
- Gratuito; 
- Entretenimento; 
- Desenvolvido em Flash. 

3 ou 
mais 

 

Mystic 
Mahjong 

 
 

Figura  128: Tela do jogo  Mystic 
Mahjong.  

Fonte:<http://qplaygames.ojogos.pt/game
s/ bloppy.htm#content> 

- Missão: Eliminar mais peças que seu 
oponente conectado do outro lado da rede 
(internet), encontrando pares de peças com a 
mesma imagem; 

- Tem mecanismo de ajuda explicativo com 
imagens e texto; 

- Controlado pelo mouse; 
- Não há variedade de cenário; 
- Boa jogabilidade; 
- Gratuito; 
- Entretenimento; 
- Desenvolvido em Flash. 

7 ou 
mais 

 

Buble 
Machine 

 

 
Figura  129: Tela do jogo Buble 

Machine. 
Fonte:<http://qplaygames.ojogos.com.br
/games/bubblemachine.htm# content> 

 

- Missão: Limpar o campo de bolinhas mais 
rapidamente que seu oponente conectado 
pela internet, disputando quem obtém a 
maior pontuação fina 

- Bons gráficos, sons e animações; 
- Tutorial e help explicativo com animações e 

texto em Português; 
- Controlado pelo mouse; 
- Não há variedade de cenário; 
- Não há níveis de dificuldade; 
- Boa jogabilidade; 
- Gratuito; 
- Entretenimento; 
- Desenvolvido em Flash.  

5 ou 
mais 
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Quadro 53: Jogos Computadorizados de entretenimento que contemplam a lógica visual, espaço visual e cálculo 
mental (Continua). 
  

Nome do 
Jogo 

Tela Características do Jogo Faixa 
Etária 

Garden TD 
 

 
Figura  130: Tela do jogo Garden TD.  

Fonte:<http://www.towerdefence.net/gam
es-270-Garden_TD.php> 

- Missão: Proteger a plantação de insetos, 
que serão eliminados por anões e bombas 
colocados em um caminho pré-
estabelecido; 

- Bons Gráficos, sons e animações; 
- Tutorial e help explicativo com imagens e 

texto; 
- Controlado pelo mouse; 
- Há variedade de cenário; 
- Boa jogabilidade; 
- Gratuito; 
- Entretenimento; 
- Desenvolvido em Flash.  
 

7 ou 
mais 

 

Woobies 2 

 
Figura  131: Tela do jogo Woobies 2. 

Fonte:<http://woobiesgame.com/woobies2> 

- Missão: Fazer com que os Woobies ficam 
em grupos definidos por cores, ganhando 
pontos; 

- Bons gráficos, sons e animações; 
- Há mecanismos de ajuda; 
- Não há variedade de cenário; 
- Há níveis de dificuldade pré-estabelecidos; 
- Controlado pelo mouse; 
- Boa Jogabilidade; 
- Gratuito; 
- Entretenimento; 
- Desenvolvido em Flash. 
 

5 ou 
mais 

ColdFusion 
 

 
Figura  132: Tela do jogo ColdFusion. 

Fonte:<http://www.qplaygames.com/gam
es/coldfusion.htm#content> 

- Missão: Limpar o campo de bolas, 
eliminando bolas de plasma semelhantes e 
conseguindo mais pontos ao escolher o 
maior  conjunto de bolas semelhantes. 
Uma nova relação de bolas é gerada 
conforme a ação executada em cada 
eliminação; 

- Bons gráficos, sons e animações; 
- Não há níveis de dificuldade; 
- Tutorial e help explicativo com imagens e 

texto em português; 
- Controlado pelo mouse; 
- Não há variedade de cenário; 
- Boa jogabilidade; 
- Entretenimento; 
- O jogador concorre com outro jogador pela 

internet pelo placar final; 
- Gratuito, construído em Flash. 

5 ou 
mais 
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Quadro 54: Jogos Computadorizados de entretenimento que contemplam a lógica visual, espaço visual e cálculo 
mental (Conclusão). 

 

 
 

  

Nome do 
Jogo 

Tela Características do Jogo Faixa 
Etária 

Tetris 
Árcade 

 

 
Figura  133: Tela do Tetris Árcade. 

Fonte:<http://www.dicasdejogosonline.
com/jogos-online/tetris-arcade> 

- Missão: Controlar a posição a ser ocupada 
pela peça que desçe vagarosamente a fim 
de criar uma linha completa, eliminando-a 
e ganhando pontos; 

- Bons gráficos e animações, mas sons de 
qualidade satisfatória; 

- Tem mecanismo de ajuda dos controles 
com imagens e texto; 

- Controlado pelo teclado; 
- Não há variedade de cenário; 
- Boa jogabilidade; 
- Gratuito; 
- Entretenimento; 
- Desenvolvido em Flash.  

3 ou 
mais 

Add Up 
 

 
Figura  134:Tutorial do Add Up. 

Fonte:<http://www.bluebuggames.com
/games/addemup.htm> 

- Missão: Conseguir que a soma dos 
números ao lado, em um quadrado 3x3, 
seja o resultado solicitado; ou o último 
digito da soma coincida com o número 
apresentado na lista direita; 

- Bons gráficos,  son e animações; 
- Tutorial explicativo com imagens e texto 

durante o jogo; 
- Controlado pelo mouse; 
- Não há variedade de cenário; 
- Boa jogabilidade; 
- Gratuito; 
- R$ 14,95; 
- Desenvolvido em Flash. 

6 ou 
mais 
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Quadro 55: Jogos Computadorizados de entretenimento que contemplam a lógica visual, adição e cálculo 
mental. 
  

Nome 
do Jogo 

Tela Características do Jogo Faixa 
Etária 

Add  em 
UP 

 
Figura  135: Tela do Jogo Addemup. 

Fonte:<http://www.bluebuggames.com/g
ames/addemup.htm> 

- Missão: Limpar o tabuleiro, encontrando 
uma combinação em que a soma de dois 
números é o número logo abaixo. 

- Gráficos, sons e Animações satisfatórios; 
- Não há variedade de cenário; 
- Controlado pelo Mouse; 
- Há mecanismo de ajuda com texto e 

exemplos visuais; 
- Boa jogabilidade; 
- Entretenimento; 
- R$ 27,96 no site da fonte; 
- Desenvolvido em Flash. 

7 ou 
mais 

Plupon 
 

 
Figura  136: Tela do jogo Plupon. 

Fonte: <http://www.Java-
gaming.com/game/6177/Plupon/> 

- Missão: Marcar três bolas para obter a soma 
em uma nova bola, ganhando mais pontos se 
marcar bolas de valores maiores; 

- Bons gráficos, sons adequados e animações; 
- Não há variedade de cenário; 
- Tutorial e help explicativo com imagens e 

texto; 
- Há níveis de dificuldade pré-estabelecidos; 
- Controlado pelo mouse; 
- Boa jogabilidade; 
- Gratuito; 
- Entretenimento (Passatempo); 
- Desenvolvido em Flash; 

7 ou 
mais 
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Quadro 56: Jogos Computadorizados de entretenimento que contemplam a lógica visual, contagem e cálculo 
mental (Continua). 
 

  

Nome 
do Jogo 

Tela Características do Jogo Faixa 
Etária 

Slitherli
nk 

Classic 
 

 

Figura  137: Tela do jogo Slitherlink 
Classic resolvido. 

Fonte:<http://www.clickjogos.com/jo
go/Slitherlink-Classic.html> 

- Missão: Traçar o número de retas ao 
redor de cada número;  

- Poucos gráficos, sons adequados e 
poucas animações; 

- Tem mecanismco de ajuda; 
- Há níveis de dificuldade pré-

estabelecidos; 
- Controlado pelo mouse; 
- Não há variedade de cenário; 
- Boa Jogabilidade; 
- Pode ser útil também para discalculia 

léxica; 
- Gratuito; 
- Entretenimento (logic puzzle); 
- Desenvolvido em Flash.  

7 ou 
mais 

 

Armor 
Picross  

 

Figura  138: Tela de ajuda do jogo 
Armor Picross.  

Fonte:<http://www.njogos.pt/armor_picr
oss.html> 

- Missão: Marcar o número de quadrados 
em relação às linhas e às colunas;  

- Poucos gráficos, sons adequados e 
poucas animações; 

- Tem mecanismo de ajuda; 
- Há níveis de dificuldade pré-

estabelecidos; 
- Não há variedade de cenário; 
- Controlado pelo mouse; 
- Boa Jogabilidade; 
- Pode ser útil também para discalculia 

léxica; 
- Gratuito; 
- Entretenimento (logic puzzle); 
- Desenvolvido em Flash.  

7 ou 
mais 
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Quadro 57: Jogos Computadorizados de entretenimento que contemplam a lógica visual. 
 
  

Nome do 
Jogo 

Tela Características do Jogo Faixa 
Etária 

Crystal 
Cave 
Gold 

Figura  139: Tela do jogo Crystal Cave 
Gold.  

Fonte: <http://www.yoogi.com/crystal-
cave-gold/ > 

- Missão: Recolher os tesouros, evitando as 
moscas para não perder uma vida. 

- Bons Gráficos, com sons e animações 
satisfatórias; 

- Não há mecanismo de ajuda; 
- Há níveis de dificuldade pré-estabelecidos; 
- Controlado pelo mouse; 
- Há variedade de cenário; 
- Boa Jogabilidade; 
- US$ 19,95 (Fonte: www.yoigi.com); 
- Entretenimento. 
 

4 ou 
mais 

 

Peg 
Solitaire 

 
Figura  140: Tela do jogo Peg Solitare. 

Fonte:<http://www.sxgames.com.br/jogos
online/redirJogo.asp?idJogo=1239&redir=
http%3A%2F%2Fwww.gamedesign.jp%2

FFlash%2Fpeg%2Fpeg.html> 

- Missão: Deixar somente uma bola, sendo 
que a bola pulada com outra bola  
desaparece; 

- Bons gráficos, sons e animações; 
- Não há mecanismo de ajuda; 
- Não há níveis de dificuldade pré-

estabelecidos; 
- Controlado pelo mouse; 
- Não há variedade de cenário; 
- Boa Jogabilidade; 
- Gratuito; 
- Desenvolvido em Flash. 
 

5 ou 
mais 

My Baby 
Unicorn 

 

 
Figura  141: Tela do jogo   My Baby 

Unicorn. 
Fonte:<http://www.clickjogos.com/jogo/

My-Baby-Unicorn.html> 

- Missão: Escolher a melhor característica do 
Unincórnio; 

- Bons gráficos, sons e animações; 
- Não há mecanismo de ajuda; 
- Não há níveis de dificuldade pré-

estabelecidos; 
- Controlado pelo teclado; 
- Pouca variedade de cenário; 
- Jogabilidade satisfaória; 
- Gratuito; 
- Entretenimento; 
- Desenvolvido em Flash. 

3 ou 
mais 
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Quadro 58: Jogos Computadorizados de entretenimento que contemplam o espaço visual. 

Nome do 
Jogo 

Tela Características do Jogo Faixa 
Etária 

Samba de 
Mauslan 

 
Figura  142: Tela do jogo Samba de 

Mauslan. 
Fonte:<http://www.towerdefence.net/ga

mes-270-Garden_TD.php> 

- Missão: Clicar nos chocalhos rapidamente 
para fazê-lo dançar e ganhar pontos. 

- Gráficos, sons e animações satisfatórios; 
- Tutorial e help explicativo com imagens e 

texto; 
- Controlado pelo mouse; 
- Não há variedade de cenário; 
- Boa jogabilidade; 
- Gratuito; 
- Entretenimento; 
- Desenvolvido em Flash. 
 

3 ou 
mais 

 

R-Style 2 
Supreme 

 

 
Figura  143:  R-Style 2 Supreme em 

uma plataforma que mostra o carro em 
3D. 

Fonte:<http://www.clickjogos.com/jog
o/R-Style-Supreme.html> 

 

- Missão: Escolher cor, desenhos, rodas e 
outros detalhes do carro; 

- Bons gráficos, com sons repetitivos e 
animações satisfatórias; 

- Não há mecanismo de ajuda; 
- Controlado pelo Mouse; 
- Praticamente sem variedade de cenário; 
- Jogabilidade satisfatória; 
- Gratuito; 
- Entretenimento; 
- Desenvolvido em Flash. 
 

3 ou 
mais 
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Quadro 59: Jogos que contemplam ordenação, numeração, lógica visual e cálculo mental. 
 

 

Quadro 60: Jogos Computadorizados de entretenimento que contemplam espaço visual, lógica visual, adição, 
subtração e cálculo mental. 

  

Nome do 
Jogo 

Habilidades(s) 
Matemática(s) 
Trabalhada(s) 

Tela Características do Jogo Faixa 
Etária 

Brain 
Machine 

 

- Espaço 
Visual; 
- Lógica 
Visual; 
- Adição; 
- Subtração; 
- Cálculo 
Mental; 
 

Figura  144: Tela do jogo Brian 
Machine. 

Fonte:<http://www.startgames.ws
/game/brain_machine.html> 

- Missão: Escolher um dos números 
do tabuleiro que podem estar na 
conta proposta, no fundo da tela, 
no menor tempo possível; 

- Bons gráficos, sons e animações; 
- Tem mecanismo de ajuda; 
- Não há níveis de dificuldade pré-

estabelecidos; 
- Controlado pelo mouse; 
- Pouca variedade de cenário; 
- Boa jogabilidade; 
- Gratuito; 
- Entretenimento; 
- Desenvolvido em Flash. 

3 ou 
mais 

 

Nome 
do Jogo 

Habilidades(s) 
Matemática(s) 
Trabalhada(s) 

Tela Características do Jogo Faixa 
Etária 

Tower 
Blaster 

 

- Ordenação; 
- Numeração; 
- Lógica visual; 
- Cálculo 
mental. 

Figura  145: Tutorial do jogo Tower 
Blast. 

Fonte: <http://www.miniclip-
games.org/play-86-

Tower_Blaster.html> 

- Missão: A criança deverá colocar 
as peças em ordem correta, antes 
que seu inimigo o faça, quem 
vencer destrói a torre inimiga e 
avança para a construção de mais 
torres; 

- Bons gráficos, sons e animações; 
- Tutorial e help explicativo com 

imagens e texto; 
- Controlado pelo mouse; 
- Praticamente sem variedade de 

cenário; 
- Boa jogabilidade; 
- Gratuito; 
- Entretenimento; 
- Desenvolvido em Flash; 
 

7 ou 
mais 
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Quadro 61: Jogos que trabalham a contagem e habilidades descritas na coluna habilidades matemáticas. 
 
 
 
  

Nome do 
Jogo 

Habilidades(s)
Matemática(s) 
Trabalhada(s) 

Tela Características do Jogo Faixa 
Etária 

City 
Skater 

- Espaço 
Visual; 
- Contagem; 

 

Figura  146: Tela do jogo City 
Skater. 

Fonte: <http://www.classbrain.com/ 
artgames/publish/city_skater_game.

shtml> 

- Missão: Controlar um avatar que  usa 
skate para desviar dos obstáculos e pegar 
a quantidade de peças solicitadas pelo 
jogo; 

- Bons gráficos, sons e animações; 
- Tem mecanismo de ajuda; 
- Não há níveis de dificuldade pré-

estabelecidos; 
- Controlado peloteclado; 
- Pouca variedade de cenário; 
- Boa jogabilidade; 
- Entretenimento; 
- Gratuito 
- Desenvolvido em Flash.  

3 ou 
mais 

 

Treasure 
Hunt 

- Espaço 
Visual; 
- Contagem; 
- Conceito de 
número; 

 
Figura  147: Tela de  Treasure 

Hunt. 
Fonte:<http://justkidsgames.com/p

lay.php?TreasureHunt> 

- Missão: Achar o local do tesouro, 
utilizando as cordenadas indicadas 
(KE,2008); 

- Gráficos, sons e animações satisfatórios; 
- Tem mecanismo de ajuda; 
- Não há níveis de dificuldade pré-

estabelecidos; 
- Controlado pelo mouse e teclado; 
- Um avatar como personagem principal; 
- Pouca variedade de cenário; 
- Jogabilidade satisfatória; 
- Gratuito; 
- Entretenimento; 
- Desenvolvido em Flash. 

5 ou 
mais 

Moran-
guinho: 
fazendo 
limonad

a 

- Contagem; 
- Adição 
 
 

 
Figura  148: Tela do jogo 

Moranguinho fazendo limonada. 
Fonte:<http://www.ojogos.com.br/j

ogo/Moranguinho-Fazemos-
Limonada.html> 

- Missão: As tarefas propostas deverão ser 
atendidas em número maior ou igual 
para a criança concluir uma fase com 
exito e obter pontos. 

- Bons Gráficos, sons e animaçõe; 
- Tem mecanismo de ajuda em Inglês; 
- Não há níveis de dificuldade pré-

estabelecidos; 
- Controlado pelo mouse; 
- Há variedade de cenário; 
- Boa Jogabilidade; 
- Gratuito; 
- Entretenimento; 
- Desenvolvido em Flash 

6-15 



 

 

O Quadro 62 apresenta o 

em diversos sites nacionais e internacionais, voltados para a remediação da Discalculia

Quadro 62: Levantamento sobre os jogos

 

Nome do 
Jogo 

Tela

Number 
Race 

Figura  149: Screenshot
Number Race, em que o personagem 

deve se dirigir ao local com a conta certa.
Fonte:<http://sourceforge.net/projects/nu

mberrace/files/numerorata
nolangs-2.3.4.jar/download>

 levantamento sobre os jogos computadorizados, encontra

internacionais, voltados para a remediação da Discalculia

 

ogos desenvolvidos para a remediar a Discalculia. 

Tela Características do Jogo 

Screenshot de um desafio do 
Number Race, em que o personagem 

deve se dirigir ao local com a conta certa. 
<http://sourceforge.net/projects/nu

mberrace/files/numerorata-installer-
2.3.4.jar/download> 

- O jogo Number Race foi criado 
especialmente para remediar a 
Discalculia em crianças 
(RASANEM et al, 2009), possui 
um tabuleiro em que a criança 
disputa contra o computador, e 
quem chegar primeiro no final 
ganha a partida; 

- Bons gráficos, sons e animações;
- Tem um mecanismo de ajuda;
- Não há níveis de dificuldade pré

estabelecidos; 
- Controlado pelo mouse e teclado;
- Um avatar como personagem 

principal; 
- Pouca variedade de cenário; 
- Boa jogabilidade; 
- Gratuito; 
- Desenvolvido em Java. 
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izados, encontrados 

internacionais, voltados para a remediação da Discalculia. 

Faixa 
etária 

O jogo Number Race foi criado 
remediar a 

Discalculia em crianças 
(RASANEM et al, 2009), possui 
um tabuleiro em que a criança 
disputa contra o computador, e 
quem chegar primeiro no final 

Bons gráficos, sons e animações; 
Tem um mecanismo de ajuda; 

ldade pré-

Controlado pelo mouse e teclado; 
Um avatar como personagem 

 

6 ou 
mais 
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3.4 CONCLUSÕES DA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
  

 Os jogos computadorizados educativos apresentam a possibilidade de auxiliar crianças 

em determinadas habilidades matemáticas. Entretanto, a maior parte deles ainda reproduz 

estratégias semelhantes àquelas empregadas na elaboração de cartilhas ou livros didáticos 

utilizados em sala de aula, que carecem de mecanismos provodores de uma maior inserção do 

jogador (LIMA, 2006). Também apresentam pouca variedade no uso de estratégias de 

motivação, pois utilizam de forma repetitiva problemas matemáticos que interrompem a 

atividade atual, obrigando a criança a acertar uma fórmula, uma equação ou um problema 

para continuar jogando, o que pode desmotiva-la, reduzindo seu desejo e sua vontade de 

experimentar o jogo educativo (KE, 2008).  

 Um ambiente colaborativo de aprendizagem eletrônica para o ensino de matemática 

foi proposto por Lopez-Morteo e López (2007) e aplicado a alunos do ensino médio, que 

participavam de um evento científico, sem verificar se a aprendizagem realmente ocorreu. 

Além disso, este ambiente não foi criado levando-se em consideração aspectos referentes às 

crianças com  dificuldades de aprendizagem, ou mais especificamente, crianças com 

Discalculia. 

Os jogos computadorizados desenvolvidos com o objetivo de entretenimento, parecem 

realmente atrair mais a atenção dos jogadores, provocando neles uma maior imersão (reff). 

São também os mais jogados de acordo com informações obtidas em vários sites de jogos no 

período entre agosto e setembro de 2010, a saber: sxgames.com.br, onjogos.com.br, 

clickjogos.com, hyperjogos.com, gamemais.com.br e ojogos.com.br, que resultaram no 

Gráfico 1. 
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Gráfico 1: Tipos de jogos mais acessados de acordo com os sites pesquisados.  

O Gráfico 1 foi gerado a partir da análise da quantidade de vezes que cada site citou a 

relação de jogos mais acessados e foram classificados de acordo com o tipo de cada jogo.  

Observa-se neste gráfico, que os jogos de corrida estão entre os mais acessados, seguidos 

pelos de luta e de habilidades que também usam outros recursos como o combate entre 

avatares, tiro e ação.  

Na pesquisa bibliográfica realizada, observou-se um número reduzido de jogos criados 

especificamente para a remediação da discalculia. Somente o jogo Number Race foi criado 

especificamente para este fim e trabalha a representação e a comparação do número de forma  

representativa (RASANEN et al., 2009). Além disso,  nenhum jogo foi desenvolvido com o 

objetivo de trabalhar um número expressivo de habilidades matemáticas minimizando os 

transtornos de aprendizagem matemática ou mais especificamente a discalculia. Os jogos 

educativos avaliados também trabalham poucas habilidades matemáticas e utilizam poucas 

estratégias bem como as representações matemáticas são realizadas, na maioria dos casos, 

como feedback  do erro. 

Deve-se observar com cuidado o estímulo positivo ao erro pois alguns jogos  

desenvolvidos pelo Instituto Provinciale per la Ricerca e la Sperimentazione Educativa 

(IPRASE), apresentam propostas interessantes para se desenvolver habilidades matemáticas, 

mas reforçam o erro com feedback divertido,  possivelmente  pode estimular a criança  a 

errar. 

Também percebe-se que a utilização de jogos 2D, mesmo sendo de complexidade 

menor que os jogos 3D, no aspecto de imersão (LIMA, 2010),  podem  despertar a atenção  do 

jogador de forma a serem ferramentas lúdicas para o ensino da matemática e, conforme 

Os  tipos de jogos mais acessados
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'Papastergiou (2009) podem  proporcionar um efetivo ambiente motivacional de 

aprendizagem. 

Alguns destes jogos poderiam ser utilizados para exercitar algumas habilidades 

matemáticas, visto que as abordam de forma implicita, não aborrecendo a criança em repetir 

determinadas tarefas, podendo ser utilizados como estratégia auxiliar no ensino de 

determinadas habilidades matemáticas (RASANEN et al, 2009). Sendo que, o ato de jogar 

enriquece o processo de ensino-aprendizagem, pois o indivíduo é levado a refletir, estipular 

previsões, relacionar objetos, eventos e atitudes que podem ampliar sua experiência, seu 

pensamento e a auto-estima do participante, o que favorece o desenvolvimento de habilidades 

e competências úteis na vida diária (MOITA, 2007).   Portanto, se o jogo for organizado de 

forma a se tornar uma estratégia de ensino, pode simular situações e ser um propulsor da 

construção e da descoberta de diversos conteúdos de disciplinas diferentes em uma só 

atividade, fazendo com que a aprendizagem seja significativa, lúdica e prazerosa para a 

criança que estará sempre propensa a apropriar de mais conhecimento.  

 Neste sentido, foram selecionados alguns dos jogos avaliados no levantamento 

bibliográfico realizado (quadros 2 a 62) para serem agregados ao ambiente virtual 

desenvolvido neste trabalho. Estes jogos  corroboram para criar uma situação didática, pois 

envolvem algumas habilidades matemáticas capazes de motivar e de levar a criança a uma 

experiência subjetiva, mas vinculada a aspectos significativos observandos características dos 

discálculos. 

 No próximo capítulo são apresentados os materiais e os procedimentos usados para 

construir o ambiente virtual e mais alguns jogos, que trabalham um número significativo de 

habilidades matemáticas, bem como para agregar os jogos selecionados. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Este projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo 

seres humanos da Universidade de Mogi das Cruzes (CAAE-0073.0.237.000-010, Processo 

CEP/UMC-078/2010). 

A seguir é apresentado o plano de trabalho desta pesquisa bem como os materiais e os 

métodos utilizados para a sua realização. 

4.1 PLANO DE TRABALHO 

Para desenvolver a pesquisa proposta, além de realizar a revisão bibliográfica sobre 

temas da pesquisa, foram realizadas as seguintes etapas: 

1. Determinação das habilidades matemáticas a serem trabalhadas; 

2. Escolha do tema e elaboração da sinopse para o desenvolvimento do ambiente 

virtual desenvolvido; 

3. Seleção das ferramentas para o desenvolvimento do ambiente virtual 

desenvolvido; 

4. Elaboração do StoryBoard do ambiente virtual e associação com as competências 

matemáticas; 

5. Implementação do ambiente, dos mini-jogos e das fases ilustradas no StoryBoard 

(modelagem de personagens, objetos e cenários; animação dos objetos e 

personagens ); 

6. Implementação de servidor para suportar o ambiente virtual; 

7. Teste de funcionalidade das implementações realizadas; 

8. Avaliação do ambiente virtual implementado por especialistas (pedagogo e 

professores) e voluntários. 

9. Testes de efetividade do ambiente virtual realizados com crianças que apresentam 

dificuldade de aprendizagem matemática. 

10. Análise dos dados. 

 
Estas etapas estão descritas nos itens seguintes. 
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4.2 DESCRIÇÃO DAS ETAPAS 

 4.2.1 Determinação das habilidades matemáticas a serem trabalhadas 
 

Para desenvolvimento do ambiente virtual foram consideradas as habilidades 

matemáticas, que englobam crianças com dificuldade específica de aprendizagem em 

Matemática, ou seja, com Discalculia. 

Assim sendo, segundo o levantamento bibliográfico realizado em livros, artigos e 

periódicos mostrou que a criança discálcula têm dificuldades para reconhecer grandezas 

mensuráveis, entender a sequência numérica e realizar operações aritméticas, além de 

apresentar lentidão extrema na realização da tarefa e confusão de símbolos (GROSS-TSUR, 

1996; GEARY, 2010).  

Segundo Sousa (2008), o indivíduo discálculo é incapaz de visualizar conjuntos de 

objetos dentro de um conjunto mais abrangente, fazer comparações de menor ou maior massa, 

dizer uma sequência de números em ordem crescente ou decrescente, compreender os sinais 

das operações básicas, bem como resolver uma equação relativamente simples.  

Portanto, o ambiente virtual foi planejado levando-se em consideração as 

características das crianças discálculas obtidas em trabalhos de pesquisa (GROSS-TSUR, 

1996; SOUZA, 2008; ROTZER, 2009; SOLTÉSZ, 2007; LANDERL, 2009; GEARY, 2010), 

em teorias contemporâneas sobre a Discalculia do desenvolvimento (CASTRO-CAÑIZARES, 

2009) e nos Parâmetros Curriculares Nacionais (1997). Assim sendo, a criança deve ser capaz 

de: 

ü Estabelecer e resolver situações problema do dia a dia, interpretando e produzindo 

escritas numéricas; 

ü Construir o significado do número a partir de seus diferentes usos na sociedade; 

ü Resolver situações problema e desenvolver procedimentos de cálculo; 

ü Reconhecer grandezas mensuráveis. 

 

Para obtenção das competências acima, considera-se essencial e relevante para a evolução 

da aprendizagem da capacidade cognitiva da criança, os seguintes itens: o desenvolvimento da 

habilidade de entender o conceito do número, a cardinalidade, o contar, a ordinalidade e o 

controle de variação de quantidades,  para que a criança se aproprie do modo matemático de 

pensar, itens abordados pelo ambiente virtual desenvolvido.  
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4.2.2 Tema e sinopse do ambiente virtual 
  

O tema escolhido destaca alguns aspectos da poluição urbana, que fazem parte do 

cotidiano atual (ESTEVES et al, 2007) e que é preocupante pois afeta a saúde ambiental das 

cidades (AMORIM et al., 2009).  Foi escolhido o tema “O resgate de Tom” que procura 

conscientizar o jogador sobre os maus tratos da natureza. O personagem Tom é apresentado 

como uma pequena tartaruga que participa ativamente de uma comunidade, que é localizada 

em uma mata próxima a uma cidade. Essa comunidade é composta por diversos bichos e sofre 

as consequências do progresso da civilização humana. Neste contexto, a tartaruga é raptada 

para ser vendida em uma feira livre.  

No enredo alguns membros da comunidade sentem-se ofendidos com o rapto de Tom 

e planejam resgatá-lo sob a liderança de um macaco conhecido como “Caco”, que será 

controlado pela criança. Apesar da Tartaruga não ser um réptil típico da floresta, ela foi 

escolhida ao invés do jabuti, pois a literatura não especializada (desenhos de televisão, 

seriados, gibis e filmes) trata o jabuti como uma tartaruga, assim a familiaridade da criança 

com a tartaruga é maior que o jabuti. Além disso, no final do jogo é explicado para a criança 

que a tartaruga identificada no jogo é na verdade um jabuti, indicando uma página na internet 

(http://www.petfriends.com.br/enciclopedia/esp_repteis/repteis_enciclopediajabuti.htm) para 

obter mais informações a respeito. 

Durante o jogo a criança irá navegar pelo ambiente em busca de Tom usando o avatar 

(Caco). O Ambiente é composto de dois cenários principais (floresta e cidade) que são 

subdivididos em diversas telas. Cada tela apresenta uma parte de cada cenário contendo 

objetos como casas, carros, personagens, entre outros. Cada objeto corresponde a uma 

atividade, que remete o avatar para um jogo, em que são trabalhadas algumas habilidades 

matemáticas no contexto do cenário.  

 

 

4.2.3 Seleção das ferramentas para o desenvolvimento do ambiente virtual  
 
 O desenvolvimento tecnológico aliado à expansão da Internet possibilita que as 

pessoas tenham acesso a diversos serviços e sites. Neste aspecto os sites de entretenimento 

tem se destacado, visto que muitas crianças sem depender de recursos financeiros para 

adquirir softwares, muitas crianças podem utilizar com facilidade os jogos disponíveis em 
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sites também conhecidos como web games, permanecendo várias horas conectadas à procura 

de diversão.  

 A portabilidade é uma característica importante atribuída aos web games (jogos 

utilizados por meio da Internet), pois não dependem de hardware específico para seu 

funcionamento, pois utilizam apenas o navegador utilizado pela criança conectada a Internet. 

Assim sendo, o ambiente virtual “O Resgate de Tom” foi planejado de modo a abranger  

recursos de portabilidade dos web games  a fim de permitir sua execução em múltiplas 

plataformas. 

 O ambiente virtual foi implementado utilizando os softwares Macromedia Flash 8, 

GNU Image Manipulation Program, MorphVox, eSpeak,  PHP  e Smartfox que serão 

explicados nos parágrafos seguintes. 

 O Flash permitiu a implementação de animações e da lógica de cada objeto de 

aprendizagem empregando a linguagem de programação própria da Adobe, atual fabricante 

do software, conhecida como Action Script, que possui recursos complexos para a construção 

de comportamentos físicos da vida real e elementos de movimentação (RHODES, 2008). 

Segundo Lott e Reinhardt (2006), o Flash é também um aplicativo vetorial, que 

permite a criação de objetos com diversas finalidades em um arquivo de tamanho reduzido 

executável em uma conexão discada ou banda larga, independente do tipo de plataforma. É 

também compatível com todos os navegadores utilizados para acesso a internet em qualquer 

sistema operacional, além de possuir compatibilidade com outras tecnologias como o XML, 

JavaScript e WebServices.  

Para realizar a troca dos dados entre os usuários por meio do ambiente desenvolvido, 

possibilitando a construção jogos multi-players, foi escolhida a tecnologia Extensible Markup 

Language - XML socket que é um mecanismo de comunicação que promove a comunicação 

entre dispositivos de software. Os sockets podem ser utilizados para enviar e receber dados ou 

informações dos jogos entre os computadores em tempo real.  

No Flash é possível implementar sockets clientes, ou seja, apenas no navegador ou 

browser que é utilizado pela criança.  

Para implementar sockets em um servidor, foi instalado o Smartfoxserver, um servidor 

socket multi-plataforma desenvolvido em Java compatível com o Flash, responsável pelo 

armazenamento e gerenciamento de informações que são recebidas ou enviadas para os mini 

jogos. 

O software GNU Image Manipulation Program - GIMP  oferece uma série de 

funcionalidades para o tratamento e criação de imagens, recursos de pincel, permite criar 



 

 

116

várias camadas, filtros (efeitos de luz, distorções, entre outros.) e texturas. Possibilitando 

ainda que os arquivos sejam salvos em diversos formatos de arquivos ou imagens tais como 

PCX, BMP, PNG, JPG, TIFF, TGA e PIFF. Outro recurso importante do GIMP para a criação 

de texturas é a a linguagem interpretada Script-fu que permite criar macros para criar imagens. 

O GIMP foi utilizado para a criação e tratamento de imagens, personagens, objetos e alguns 

textos a serem utilizados no Flash.  

O PHP é uma linguagem de programação de script de código aberto, que é 

interpretada pelo servidor e pode ser utilizada para coletar dados em formulários, enviar ou 

receber cookies, independente do navegador utilizado. Permite a integração com diversos 

sistemas gerenciadores de banco de dados, que possibilitam o gerenciamento de dados em um 

servidor. 

O eSpeak foi utilizado para o computador sintetizar as palavras no chat, com a 

finalidade de atender as crianças que tenham dificuldades de leitura podendo auxiliar na 

aquisição da leitura. 

Os efeitos sonoros, tais como, vozes ou falas de personagens, ruídos do ambiente e 

sons diversos foram gravados originalmente pelo gravador de som do sistema operacional 

Windows. Esses arquivos com efeitos sonoros foram modelados pelo aplicativo  MorphVox 

que permite a criação de diversas vozes e efeitos especiais para o ambiente podendo estimular 

e motivar a ação das crianças no desenvolvimento ou conclusão de qualquer atividade 

(BASKIN; BRASHARS; LONG, 2007).  

 

4.2.4 Elaboração do StoryBoard do ambiente virtual e associação com as 

habilidades matemáticas 

 
Com o intuito de motivar a criança, foi criado um storyboard para as sequências 

básicas do cenário principal do ambiente virtual “O Resgate de Tom”, atrelando um enredo às 

competências matemáticas a serem trabalhadas, conforme ilustra a Figura 150. Os detalhes de 

cada cenário estão descritos a seguir: 

4.2.4.1 Floresta 
 

Em um primeiro momento é apresentada à criança uma introdução animada com os 

personagens do jogo. Nesta introdução é narrada uma história sobre uma comunidade 

tranquila composta por diferentes espécies e também mostrada à tartaruga (Tom) sendo 
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raptada por um homem desconhecido. Os companheiros a procuram, mas não a localizam e 

então solicitam ajuda ao macaco Caco (Figura 150). 

0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011

•• StoryBoardStoryBoard

 

Figura 150: Storyboard concebido para detalhar o cenário de motivação do Ambiente Virtual. Foi criado um 
filme em Flash a partir deste StoryBoard na Fase Introdutória. 

 

No primeiro quadro, lado direito, da Figura 150, é ilustrado a situação em que o 

personagem Caco (o macaco) observa o relato sobre a ausência de Tom (a tartaruga 

sequestrada),  pelos seus 3 amigos.  No enredo, o personagem Caco elabora um plano para ir 

até a cidade resgatar Tom.  

A criança passa a ter o controle do jogo no cenário da floresta, quando o jogador 

(criança) assume o papel de Caco, que poderá se movimentar acessando outros cenários ou 

mini-jogos para adquirir experiência e desvendar situações na busca de Tom. Neste cenário, 

por meio dos jogos conectados através de objetos do cenário é trabalhada a identificação de 

números, sequência numérica, comparação de números, raciocínio lógico, coordenação 

motora, noções de números pares e ímpares, noções de símbolos e a operação de adição.  
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4.2.4.2 Cidade 
 

No cenário Cidade, controlando o avatar Caco, a criança pode navegar pelas ruas de 

uma cidade encontrando pessoas, carros, motos, casas, entre outros.  

Espera-se que nesta fase a criança localize Tom através de busca exploratória pelo 

ambiente e perceba que deverá conseguir dinheiro suficiente para comprá-la, pois ela se 

encontra a venda em uma feira livre. Em um segundo momento, a criança começa a perceber 

a existência de alguma recompensa em muitos mini-jogos, que pode ser utilizada para 

comprar (resgatar) Tom. 

Este cenário contém diversas atividades ou mini-jogos que contemplam competências 

matemáticas, tais como sequência numérica, comparação de números, raciocínio lógico, 

coordenação motora, reconhecimento de grandezas mensuráveis, noções de símbolos e 

operações aritméticas. 

Os mini-jogos estão organizados de forma a permitir a criança executá-los quantas 

vezes achar interessante, possibilitando-lhes traçar uma estratégia para obter mais dinheiro ou 

objetos para resgatar Tom.   
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4.3  IMPLEMENTAÇÃO DO AMBIENTE  
 

Para o funcionamento do ambiente virtual é necessário a utilização de um servidor web 

configurado com o Smartfox Server e conectado a uma rede de computadores para 

proporcionar o acesso a vários jogadores simultaneamente, permitindo o contato remoto deles  

através de um avatar (Caco) bem como identificando e  localizando cada um deles no 

ambiente (Figura 151).  

Figura 151: Esquema da estrutura proposta para suportar o ambiente. 

 

4.3.1 Desenvolvimento do motor do ambiente virtual 
 
 

Para se obter sucesso na implementação do ambiente virtual “O Resgate de Tom”, foi 

desenvolvido um  motor (engine) apresentado na Figura 157, um mecanismo que permite 

gerar cenas, objetos, detecção de colisão e posicionamento (BATTAIOLA, 2001) e uma 

interface interativa em função do enredo (StoryBoard), onde foi definida a trama do jogo 

(RHODES, 2008).  
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A Figura 152 ilustra o  processo de funcionamento do motor do ambiente virtual que: 

estabelece a conexão ao servidor, solicita a identificação do usuário (login), monta o cenário 

(árvores, casas e outros objetos do cenário onde está o avatar), envia e recebe mensagens de 

outras crianças bem como verifica se a posição atual do avatar está configurada para acessar 

algum jogo anexado ao ambiente virtual.  
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Figura 152: Fluxograma do funcionamento do motor (engine) do ambiente virtual “Resgate de Tom”. 
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O processo Monta cenário (Figura 153) é responsável pela leitura da última posição do 

avatar no cenário (se a criança já havia jogado antes), leitura das informações do 

posicionamento de cada objeto neste cenário (armazenados em matrizes ou vetores), objetos 

(figuras, imagens, animações), e a localização de cada elemento na tela do computador, um 

fluxograma ilustra o processo na Figura 153. 

 
Figura 153: Processo Monta cenário 

 

 

O processo Atualiza tela do cenário atual é responsável pela atualização dos itens na 

tela do jogador, reposicionando os objetos ou imagens. Por meio do processo salvar posição 

do usuário e status, uma nova posição do avatar atual é fornecida para que os outros jogadores 

possam visualizar o movimento do avatar  do jogador 1 nas suas telas. O fluxograma é 

apresentado na Figura 154. 
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Figura 154: Fluxograma do Processo Atualiza tela do cenário atual. 

 

 

Para a criação de imagens, texturas e diversos objetos foi utilizado o software GIMP 

em conjunto com o software Flash. As imagens foram dispostas em camadas para a 

composição de cada cenário. A Figura 155 ilustra algumas formas, que ao serem combinadas  

resultam em vários objetos (Figura 156). 

 

 
Figura 155: Objetos criados para a composição de vários cenários do ambiente desenvolvido. 
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Figura 156: Cenário inicial onde começa o enredo, construído a partir da combinação de várias formas pré-

estabelecidas. 
 

Para animar os personagens, incluindo movimentos, foram experimentados dois 

métodos: A utilização de vetores por meio da linguagem de programação Action script e a 

possibilidade de se apresentar várias imagens (sprites)  apresentadas em sucessão que vão 

constituir um personagem animado.  

A utilização de vetores por meio da linguagem Action script  não apresentou 

desempenho satisfatório em alguns jogos, pois o Flash não demonstrou desempenho técnico 

adequado para interpretar os scripts e processá-los em conjunto com os vetores com 

computadores equipados com processador Intel Centrino 1.6 ou Celeron 1800 Mhz, utilizados 

no desenvolvimento do trabalho e que em visita exploratória eram  utilizados parcialmente 

nas escolas. 

Os sprites podem ser programados no Flash, por meio da linguagem ActionScript, a 

Figura 157 mostra um quadro de sprites, ou seja, uma série de sprites que podem ser 

programadas para representarem um personagem. 

 

 
Figura 157: Vários Sprites (imagens) utilizadas como animação de um personagem. 

 



 

 

Os personagens foram programados com pelo 

durante a execução do ambiente ou jogo, a Figura 1

operação de carregamento de 4 quadros.

 

Figura 158:Código que exemplifica a programação da operação de carre
 
   

 Alguns sprites podem interagir com o cenário do jogo e com outros 

foram armazenadas informações das coordenadas do cenário em uma matriz bidimensional, 

marcando as posições onde os objetos

valor: (a) o número 1 represent

caminho livre; (c) o número 16 repr

objeto que não interfere no caminho de um a

uma conexão para outra tela do ambiente virtual.

 Nos cenários do ambiente e na maioria dos jogos, o fundo foi com

implementado no GIMP.  Entretanto

bidimensional também para se desenhar o fundo de cada tela do jogo, associando uma 

imagem (32 x 32 pixels) previamente desenhada no 

 

4.3.2 Controle de colisão 
 

O movimento de cada pe

matriz bidimensional que divide a tela em 

uma possível coordenada do objeto ou uma conexão com algum 

Os personagens foram programados com pelo menos 4 quadros que são alternados 

durante a execução do ambiente ou jogo, a Figura 158 exemplifica como foi executada a 

operação de carregamento de 4 quadros. 

:Código que exemplifica a programação da operação de carregamento de 4 quadros.

podem interagir com o cenário do jogo e com outros sprites

armazenadas informações das coordenadas do cenário em uma matriz bidimensional, 

objetos podem se mover. Cada célula da matriz contém um 

o número 1 representa que há um bloco nessa posição; (b) o zero representa 

o número 16 representa uma conexão para um jogo; (d) o 32 representa um 

objeto que não interfere no caminho de um avatar (como a grama); (e) o valor 48 representa 

uma conexão para outra tela do ambiente virtual. 

Nos cenários do ambiente e na maioria dos jogos, o fundo foi com

ntretanto, o jogo Ruínas Perdidas utilizou

bidimensional também para se desenhar o fundo de cada tela do jogo, associando uma 

) previamente desenhada no GIMP a cada valor da matriz.

movimento de cada personagem e o controle de colisão foi realizado 

matriz bidimensional que divide a tela em quadrados de 32 pixels, cada quadrado

do objeto ou uma conexão com algum subitem ou jogo. 
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menos 4 quadros que são alternados 

exemplifica como foi executada a 

 
gamento de 4 quadros. 

sprites. Para isso 

armazenadas informações das coordenadas do cenário em uma matriz bidimensional, 

élula da matriz contém um 

o zero representa 

o 32 representa um 

o valor 48 representa 

Nos cenários do ambiente e na maioria dos jogos, o fundo foi completamente 

o jogo Ruínas Perdidas utilizou-se a matriz 

bidimensional também para se desenhar o fundo de cada tela do jogo, associando uma 

a cada valor da matriz. 

foi realizado através da 

cada quadrado representa 

ou jogo.  



 

 

Assim, as imagens de um cenári

(Figura 159),  que definirá as colisões, conexões para outros jogos e locais de passagem para 

o avatar de acordo com o valor da célula da matriz

 

Figura 
 

Na sequência é verificada a colisão,

encontra (variável tela) bem como sua posição x e y (cgridx e cgridy). Se for igual a 16, é 

executada a função salvar, armazenando a posição atual do avatar e outras informações 

(escore, tela atual e dinheiro recebido

 

Figura 160
      

  

Assim, as imagens de um cenário são carregadas de acordo com o conteúdo da matriz

que definirá as colisões, conexões para outros jogos e locais de passagem para 

de acordo com o valor da célula da matriz. 

Figura 159: Exemplo de atribuição de valores. 

Na sequência é verificada a colisão, Figura 160, checando o cenário em que o avatar se 

encontra (variável tela) bem como sua posição x e y (cgridx e cgridy). Se for igual a 16, é 

executada a função salvar, armazenando a posição atual do avatar e outras informações 

(escore, tela atual e dinheiro recebido) para executar um jogo ou sub-item. 

160: Exemplo de código para verificar colisão. 
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adas de acordo com o conteúdo da matriz 

que definirá as colisões, conexões para outros jogos e locais de passagem para 

 

checando o cenário em que o avatar se 

encontra (variável tela) bem como sua posição x e y (cgridx e cgridy). Se for igual a 16, é 

executada a função salvar, armazenando a posição atual do avatar e outras informações 
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4.3.3 Desenho do Avatar (Caco) 
 

 Para gerar movimentos mais realísticos, o Avatar (Caco) foi desenhado em várias 

partes (braços, pernas, cabeça, olhos, sobrancelhas e tronco) como ilustra a Figura 161. Cada 

parte representa um quadro de sprites (Figura 162) e para o Caco andar são executados 

simultaneamente todos os quadros de sprites gerados. 

 

Figura 161: Peças que se integram formando o Personagem Caco. 

 
Figura 162: Divisão de cada quadro de sprite para realizar a movimentação do Avatar. 
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4.3.4 Efeitos sonoros 
 

 Os efeitos sonoros foram utilizados para auxiliar a criança a realizar alguma ação 

durante o jogo. Os arquivos de som tipo wave foram usados para a produção de alguns efeitos 

sonoros como (inicio do funcionamento do motor, aceleração do motor, risada dos 

personagens, pulos, barulhos de batidas dos objetos, entre outros) e trilhas sonoras (fundo 

musical, acerto de alguma atividade). 

A combinação de sons gravados pelo gravador do Windows ou obtidos através do 

portal www.freesounds.org, que possui um banco de dados de sons colaborativos sob a licença 

Creative commons, também foi utilizada para gerar várias expressões dos personagens do 

jogo ou mesmo trilha sonoras executadas nos jogos do ambiente virtual. 

Cada som foi importado para a biblioteca do Flash e, ao ser executado, foram 

controlados  volume e efeito panorâmico, permitindo mover o som de uma caixa de som a 

outra. Isto possibilitou a criação de alguns efeitos interessantes, como por exemplo, o barulho 

de aproximação de um veículo ou de um personagem. 

 

4.3.5 Interface do Ambiente 
 

No ensino intermediado por computadores, a interface de interação homem-máquina é 

um importante fator e se for ignorada aumenta a possibilidade de fracasso do empenho e do 

envolvimento do aluno na aprendizagem (BERNS, 2004). Assim sendo, a interface do 

ambiente virtual desenvolvido foi projetada de forma a ser facilmente compreendida, 

favorecendo a participação virtual das crianças (NIELSEN, 2000).   

No ambiente virtual desenvolvido procurou-se manter uma padronização de aspecto e 

localização dos botões de acesso, painéis informativos e locais para se digitar as mensagens 

que seriam enviadas por cada criança conectada à Internet. Entretanto em alguns jogos 

desenvolvidos, o botão voltar (que permite sair do jogo e voltar ao ambiente virtual) teve sua 

posição na tela alterada para não atrapalhar a jogabilidade, mas foram mantidas as cores e as 

formas padronizadas. A mudança na posição do botão voltar, sem confundir a criança que 

utiliza o jogo,  pode contribuir com a melhora da percepção visual da criança (DIAS; 

CHAVES, 2001). Além disso, no ambiente virtual há um outro botão sair, que permaneceu 

posicionado na parte inferior da tela e que pode também ser utilizado pela criança. 
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4.3.6 Armazenamento de Dados 
 
 O registro dos dados de cada criança é realizado em arquivos de texto também 

conhecidos como cookies, onde são gravados pertences, experiência, pontuação, dinheiro e as 

coordenadas do avatar. 

4.3.7 Implementação dos jogos 
 

Cada jogo desenvolvido possui elementos da história principal em que cada criança 

deverá realizar determinadas tarefas para ganhar alguma recompensa e, dessa forma, alcançar 

o objetivo principal do ambiente virtual, ou seja, o resgate da tartaruga Tom. Para suportar 

estes elementos foi implementado uma engine genérica detalhada no sub-item a seguir.  

4.3.7.1 Engines dos jogos 
 

As engines construídas, para os jogos implementados, utilizaram uma estrutura de 

desenvolvimento lógico comum a fim de facilitar a manutenção destes jogos, visto que 

seguem um padrão de desenvolvimento (NIELSEN, 2000). Nesta lógica, qualquer jogo deve 

inicialmente apresentar: cenário, palco, objetos estáticos e dinâmicos, placar, contextualização 

da trama e botões de controle. Em seguida, todos os jogos mostram uma situação ao jogador e 

esperam sua ação (ativar algum dipositivo de entrada como o mouse ou teclado, solicitando 

um movimento do avatar, por exemplo) e conforme a atitude do jogador, a engine irá 

movimentar o avatar e verificar se este colide com algum objeto, impedindo-o, alterando sua 

posição e incrementando sua pontuação.  

A lógica do desenvolvimento pode ser observada por meio de um Fluxograma 

ilustrado na Figura 163. Em um primeiro momento, é apresentado neste Fluxograma um 

processo que expõe o palco ou o cenário do jogo selecionado pela criança, mostrando também 

os botões utilizados para o controle do jogo e sua pontuação inicial. Em um segundo 

momento, é apresentado a criança um menu de opções ou um desafio para se iniciar o jogo, o 

sistema aguarda a ação da criança para definir a ação do avatar. A criança ao iniciar o jogo irá 

controlar o avatar que poderá colidir com algum elemento do jogo, que pode ser uma parede, 

um inimigo ou um objeto e assim pode-se pontuar o jogador, conforme sua ação. 

Constantemente o sistema analisa se o botão sair é pressionado para salvar o dinheiro ou 

objetos conseguidos e voltar a tela do ambiente virtual. 
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Figura 163: Engine utilizada nos jogos desenvolvidos. 

 

A engine de cada jogo implementado foi desenvolvida separadamente, permitindo a 

manipulação de objetos de cada jogo independente do ambiente virtual “O Resgate de Tom”. 

4.3.7.2 Interatividade nos jogos 
 

A interatividade nos jogos foi implementada considerando algumas leis da física sobre 

o mundo virtual criado. Cálculos de física foram usados em algumas situações, tais como: 

ü  Movimento retangular normal: razão dos movimentos de um objeto ao longo 

de um ou mais eixos (RHODES, 2008); 

ü Colisão ou ricochete: é usada a técnica Bounding boxes que engloba cada objeto 

do jogo em caixas e calcula a colisão desta caixa e não a malha detalhada do objeto 
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(BERGEN, 2003). A resultante da forças também é calculada nesta situação para 

determinar o movimento de cada objeto; 

ü Gravidade: resulta da curvatura e do espaço e do tempo em torno de objetos 

sólidos (RHODES, 2008), sendo que em muitos momentos a parte inferior dos 

jogos é considerada a Terra. 

 

4.3.7.3 Cores 
 

Segundo Farina (1990) a cor é um item importante a ser observado em uma interface, 

pois impressiona, expressa e pode motivar e ainda contribui para a imersão do jogador em um 

ambiente (SCHUYTEMA, 2008). Assim sendo, no ambiente virtual “O Resgate de Tom” 

foram utilizadas cores que são facilmente percebidas em relação as cores utilizadas em 

objetos que estão no fundo de cada cena, em objetos que se movimentam, ou que são   

importantes para serem notados pelas crianças. 

As cores do texto utilizadas nos jogos e no ambiente virtual desenvolvidos foram 

selecionadas em função da cor usada no fundo do ambiente. Desta forma quando o fundo era 

branco a cor preta foi utilizada para o texto, enquanto com fundo azul escuro optou-se pela  

cor amarela para ressaltar os textos importantes (JACKO, 2008). 
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4.3.8 Considerações sobre o ambiente virtual implementado 
 

O ambiente virtual “O Resgate do Tom” foi implementado de modo a permitir seu uso 

por vários jogadores de forma síncrona, o que possibilita a criança observar algumas ações de 

outros jogadores. Assim, a cooperação pode ocorrer por meio do recurso de bate papo (chat) 

on-line, dinamizando a interação. 

Também foram implementados vários mini-games que abordam identificação dos 

números, sequência numérica, comparação de números, noções de números pares e ímpares e 

as quatro operações aritméticas (adição, subtração, multiplicação e divisão). 

Além disso, foram selecionados alguns jogos existentes na Internet, que podem 

auxiliar na minimização da Discalculia. Esta seleção foi realizada a partir de um levantamento 

sistemático em diversos portais on-line, que originou o capítulo Levantamento Bibliográfico.  

A proposta de desenvolvimento do ambiente virtual “O Resgate de Tom” é pioneira, 

pois procura minimizar dificuldades de aprendizagem em matemática, em especial a 

Discalculia, usando uma estratégia pedagógica elaborada em forma de ambiente virtual 

colaborativo. Este ambiente virtual integra serviços de comunicação, sintetização de voz, 

salas de chat e jogos que trabalham as habilidades matemáticas que as crianças com 

dificuldade de aprendizagem em matemática, especialmente a Discalculia, apresentam 

dificuldades. 
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4.4 AVALIAÇÃO DO AMBIENTE VIRTUAL 
 

 O ambiente virtual “O Resgate de Tom” foi avaliado por especialistas em jogos, que 

verificaram seu funcionamento e detalhes de sua construção, como uso de cores, interação,  

entre outros aspectos relevantes. Professores também avaliaram este ambiente virtual 

considerando aspectos detalhados nos itens seguintes. 

Como o procedimento não é invasivo, não causa dor ou desconforto às crianças e de 

acordo com o artigo 13, item IV, da lei federal 9.394 de 20 dezembro de 1996 é de 

“responsabilidade do professor estabelecer ou utilizar estratégias de recuperação para os 

alunos de menor rendimento”, foi elaborado um termo de consentimento livre e esclarecido 

(Apêndice C) para ser assinado pelos especialistas, professores, responsáveis pelas crianças e 

diretores das escolas envolvidas. 

4.4.1 Testes de usabilidade e navegabilidade 
 
 Foram testados aspectos de usabilidade, comunicabilidade, navegabilidade e 

confiabilidade (LAITINEN, 2006; NIELSEN, 1994). Para isso foram selecionados 7 

voluntários, especialistas em jogos, com a função de identificar erros, de verificar as 

dificuldades de navegação ou de re-inicio de uma atividade, bem como se os recursos visuais 

e sonoros são agradáveis e respondem adequadamente de acordo com o instrumento de 

avaliação contido no Apêndice D (LAITINEN, 2006).  

  

4.4.2 Avaliação por especialistas 
 

 O Ambiente virtual “O Resgate de Tom” foi avaliado por um psicólogo, um pedagogo 

e 10 professores. O psicólogo observou a existência de regras e de limites, se o ambiente 

coloca os jogadores diante de situações de ganhar ou perder, se trabalha de forma positiva a 

frustração do perder através de formulário (Apêndice F). O pedagogo  verificou se as 

características implementadas podem auxiliar no desenvolvimento de habilidades 

matemáticas de crianças que apresentam dificuldade de aprendizagem em matemática, 

especialmente crianças discálculas. 

. 
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O pedagogo também verificou, utilizando um formulário (Apêndice B), se os 

conteúdos educativos implementados no ambiente virtual abrangem as capacidades 

lingüísticas, conforme critérios estabelecidos pelo MEC - Ministério da Educação e Cultura; 

se o lúdico empregado pode auxiliar a aprendizagem dos jogadores e se as implementações 

realizadas podem estimular o raciocínio lógico, a memória e a criatividade.  

Os professores verificaram também os itens avaliados pelo pedagogo, além de 

apresentar sua percepção sobre o uso de jogos no ensino de matemática (Apêndice G). 

A avaliação do ambiente foi realizada com o auxílio de um instrumento relacionado à 

escala de Likert, proposta por Rensis Likert em 1932. Os avaliadores são solicitados a estarem 

de acordo ou não com as afirmações contidas neste instrumento, informando seu grau de 

concordância ou discordância (Tabela 1). 

Na Tabela 1 é atribuído a cada resposta um número, que reflete a direção da atitude do 

respondente em relação a cada afirmação. A somatória das pontuações obtidas para cada 

afirmação é dada pela pontuação total da resposta de cada respondente. A pontuação é usada 

para tentar quantificar os aspectos qualitativos. 

 

 

Tabela  1: Grau de concordância ou discordância 

SIGLA DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO 

CT Concordo Totalmente 5 

CP Concordo Parcialmente 4 

I Indiferente 3 

DP Discordo Parcialmente 2 

DT Discordo Totalmente 1 

 

4.4.3 Testes de efetividade com crianças  
 

Foram realizados testes de efetividade do ambiente virtual “O Resgate de Tom”  com 

crianças que apresentam dificuldade de aprendizagem em matemática. Para isso, foi 

inicialmente aplicado um pré-teste a 300 crianças, matriculadas na segunda série do ensino 

fundamental de duas escolas públicas localizadas na região leste da cidade de São Paulo. As 

escolas foram selecionadas ao acaso, dentre as que possuíam laboratórios de informática em 

fase final de implantação ou implantados.  

Para realizar o pré-teste foi utilizado o Teste de Desempenho Escolar (TDE), um 

instrumento psicométrico padronizado construído para escolares brasileiros, que tem como 
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objetivo avaliar a escrita, aritmética e leitura (STEIN, 1994). Este instrumento foi indicado 

pela Casa do Psicólogo como reconhecido e liberado para ser aplicado por professores. 

A literatura internacional sugere que de 4 a 8% das crianças em idade escolar são 

Discálculas (GROSS-TSUR, 1996; STRAUSS, 2003; GEARY, 2010), e isto foi confirmado 

através dos resultados do pré-teste realizado com as 300 crianças (Gráfico 1). Portanto, dentre 

as 300 crianças que realizaram o pré-teste, foram selecionadas 30 crianças, na faixa etária 

entre 8 e 9 anos, que obtiveram os menores escores e apresentavam dificuldade de 

aprendizagem matemática que persistia com o uso de reforço escolar, de acordo com seus 

professores e poderiam participar em horário diferenciado do turno escolar. As crianças 

selecionadas foram divididas em 2 grupos denominados Experimental (GE) e Controle (GC), 

similares em termos de idade, sexo e escore obtido no TDE.   

 As crianças do grupo GE participaram de todas as etapas do ambiente virtual 

proposto, enquanto as crianças do grupo controle (GC) apenas assistiram às aulas tradicionais. 

Ambos os grupos realizaram um pós-teste, em que o mesmo teste aritmético do TDE foi 

novamente aplicado pelo autor da pesquisa. Entretanto, para garantir a inclusão digital de 

todas as crianças, foi também permitido que as crianças de GC também utilizassem o 

ambiente virtual, mas somente após a realização do pós-teste. Para as demais crianças que 

participaram do pré-teste também foi liberado o uso do ambiente virtual após  realização do 

estudo. 

Durante a fase de intervenção com o ambiente virtual, as crianças foram conduzidas a 

uma outra sala, cientes que iriam para brincar ou jogar  em computadores. O tempo de 

aplicação do ambiente foi de aproximadamente 60 minutos por sessão, duas vezes por 

semana, durante 5 semanas.  O comportamento das crianças foi observado durante a 

intervenção com o ambiente virtual e registrado conforme Apêndice E. Além disso, as 

crianças (GE) assistiram aulas referentes à sua série e ao conteúdo programático do ensino 

tradicional.  

No capítulo seguinte são apresentados os resultados, ou seja, o ambiente virtual 

desenvolvido, os personagens, os jogos desenvolvidos pelo autor, os jogos selecionados no 

levantamento bibliográfico sistemático realizado  e anexados aos objetos do ambiente, bem 

como os resultados dos procedimentos de validação descritos neste capítulo. 
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4.4.4 Análise dos dados 
 
 Os dados obtidos no pré-teste e no pós-teste foram analisados utilizando o software 

estatístico BioEstat 5.0 que foi escolhido porque trabalha com variáveis aleatórias 

quantitativas para as quais pode ser calculada a média amostral. A variável de teste t-Student 

compara o padrão da diferença que sempre existe entre duas médias de amostras diferentes.  

O teste estatísico t-Student considera os resultados significativos iguais ou inferiores a 5% (p 

bilateral≤0,05) para verificar a significância entre os grupos. 

  



 

 

5 RESULTADOS  E DISCUSSÕES
 

 Este capítulo apresenta os resultados da intervenção realizada com o ambiente virtual 

“O Resgate de Tom”, e dos jogos desenvolvidos e selecionados no levantamento 

bibliográfico, discutindo alguns aspectos relevantes para a conclusão deste trabalho

5.1 AMBIENTE VIRTUAL
 

Para acessar o ambiente virtual “O Resgate de Tom”, pode

um programa de navegação na Internet compatível com Internet Explorer. No primeiro 

acesso, a criança deverá digitar um nome, que a identificará n

nome do seu avatar, como ilustrado nas Figuras 16

Figura 164: Screenshot

5 RESULTADOS  E DISCUSSÕES 

lo apresenta os resultados da intervenção realizada com o ambiente virtual 

“O Resgate de Tom”, e dos jogos desenvolvidos e selecionados no levantamento 

bibliográfico, discutindo alguns aspectos relevantes para a conclusão deste trabalho

VIRTUAL “O RESGATE DE TOM” 

Para acessar o ambiente virtual “O Resgate de Tom”, pode-se utilizar um 

um programa de navegação na Internet compatível com Internet Explorer. No primeiro 

acesso, a criança deverá digitar um nome, que a identificará no ambiente virtual e que será o 

nome do seu avatar, como ilustrado nas Figuras 164 e  165. 

 

 
Screenshot da tela de acesso ao Ambiente Virtual desenvolvido. 
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lo apresenta os resultados da intervenção realizada com o ambiente virtual 

“O Resgate de Tom”, e dos jogos desenvolvidos e selecionados no levantamento 

bibliográfico, discutindo alguns aspectos relevantes para a conclusão deste trabalho. 

se utilizar um browser ou 

um programa de navegação na Internet compatível com Internet Explorer. No primeiro 

o ambiente virtual e que será o 

 



 

 

Figura 165: Screenshot da tela inicial de acesso ao Ambiente Virtual desenvolvido
 

O ambiente é composto por várias telas, ou seja, o avatar pode ser manipulado pela 

criança em qualquer direção que pode acessar

Cada tela contém diversos acessos para outras telas com jogos, possibilitando a criança jogar 

um ou mais jogos de acordo com sua própria vontade ou motivação, um esquema das telas 

pode ser visto na Figura 167. 

da tela inicial de acesso ao Ambiente Virtual desenvolvido

O ambiente é composto por várias telas, ou seja, o avatar pode ser manipulado pela 

criança em qualquer direção que pode acessar outra tela, que pode ser vista na Figura 1

Cada tela contém diversos acessos para outras telas com jogos, possibilitando a criança jogar 

um ou mais jogos de acordo com sua própria vontade ou motivação, um esquema das telas 

Nome do avatar 
digitado no primeiro 
acesso 

Unidade 
monetária 
do AVA. 
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da tela inicial de acesso ao Ambiente Virtual desenvolvido. 

O ambiente é composto por várias telas, ou seja, o avatar pode ser manipulado pela 

de ser vista na Figura 166. 

Cada tela contém diversos acessos para outras telas com jogos, possibilitando a criança jogar 

um ou mais jogos de acordo com sua própria vontade ou motivação, um esquema das telas 



 

 

 

Figura 166: Screenshot do Ambiente Virtual, mostrando um avatar

 

Figura 167: Esquema das telas n
 

do Ambiente Virtual, mostrando um avatar, estabelecendo a comunicação com outro 
avatar. 

Esquema das telas no Ambiente Virtual desenvolvido. 

A mensagem foi digitada 
neste quadro de cor cinza

Nome digitado (avatar) 
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a comunicação com outro 

 

A mensagem foi digitada 
neste quadro de cor cinza 



 

 

Figura 168: Avatar próximo de uma moto, situação que aparece uma mensagem para a criança convidando

 

Quando o avatar se posiciona próximo a um objeto (barraca, portas, carros, motos, 

balões entre outros objetos), configurado para acessar a um 

mensagem convite para a criança e é possível também ouvir

sintetizador de voz eSpeak, (Figura 168

avatar para outro local ou simplesmente aceitá

Cada link pode transportar a criança para um jogo desenvolvido pelo autor ou 

selecionado a partir do levantamento bibliog

aprendizagem em matemática. Cada jogo trabalha uma ou mais habilidades matemáticas. 

Nos jogos desenvolvidos a criança pode obter prêmios e recompensas, Figura 1

são armazenados no ambiente virtual como perte

dinheiro que alguns jogos trabalham).

Uma comunicação imediata também pode ser estabelecida entre os participantes 

(avatares) através do recurso de chat (Figura 169

linguagem escrita (como também ouvindo a mensagem através de um sintetizador) 

compartilhar suas emoções, experiências, visto que a faixa etária do público alvo é 8 anos de 

idade.   

No ambiente virtual “O Resgate de Tom”

profissional capacitado personalize jogos, configurando um arquivo em que é definido o 

acesso ao jogo que se deseja incluir ou alterar.

Avatar próximo de uma moto, situação que aparece uma mensagem para a criança convidando
pilotar a moto. 

Quando o avatar se posiciona próximo a um objeto (barraca, portas, carros, motos, 

balões entre outros objetos), configurado para acessar a um jogo (link), é exibida uma 

mensagem convite para a criança e é possível também ouvir a mensagem através do 

, (Figura 168). A criança pode ignorar o convite, movimentando o 

avatar para outro local ou simplesmente aceitá-lo. 

pode transportar a criança para um jogo desenvolvido pelo autor ou 

selecionado a partir do levantamento bibliográfico para minimizar as dificuldades de 

aprendizagem em matemática. Cada jogo trabalha uma ou mais habilidades matemáticas. 

Nos jogos desenvolvidos a criança pode obter prêmios e recompensas, Figura 1

são armazenados no ambiente virtual como pertences ou realitas (uma forma de prêmio em 

dinheiro que alguns jogos trabalham). 

Uma comunicação imediata também pode ser estabelecida entre os participantes 

s do recurso de chat (Figura 169). Assim, as crianças podem através da 

crita (como também ouvindo a mensagem através de um sintetizador) 

compartilhar suas emoções, experiências, visto que a faixa etária do público alvo é 8 anos de 

“O Resgate de Tom” também é possível que um professor ou 

al capacitado personalize jogos, configurando um arquivo em que é definido o 

acesso ao jogo que se deseja incluir ou alterar. 
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Avatar próximo de uma moto, situação que aparece uma mensagem para a criança convidando-a a 

Quando o avatar se posiciona próximo a um objeto (barraca, portas, carros, motos, 

), é exibida uma 

a mensagem através do 

criança pode ignorar o convite, movimentando o 

pode transportar a criança para um jogo desenvolvido pelo autor ou 

ráfico para minimizar as dificuldades de 

aprendizagem em matemática. Cada jogo trabalha uma ou mais habilidades matemáticas.  

Nos jogos desenvolvidos a criança pode obter prêmios e recompensas, Figura 168, que 

nces ou realitas (uma forma de prêmio em 

Uma comunicação imediata também pode ser estabelecida entre os participantes 

). Assim, as crianças podem através da 

crita (como também ouvindo a mensagem através de um sintetizador) 

compartilhar suas emoções, experiências, visto que a faixa etária do público alvo é 8 anos de 

também é possível que um professor ou 

al capacitado personalize jogos, configurando um arquivo em que é definido o 



 

 

Figura 169
 

5.1.1 Personagens principais
 

 Há dois personagens considerados principais desenhados utilizando recursos 

dos softwares GIMP e Flash: o macaco Caco (Figura 17

criança digitou para acessar o ambient

 

Figura 170: Personagem Caco
 

Outra criança 
acessando o 
ambiente 
pela rede 

169: Avatar se comunicando com outro Avatar. 

5.1.1 Personagens principais 

Há dois personagens considerados principais desenhados utilizando recursos 

: o macaco Caco (Figura 170), identificado pelo nome que a  

ambiente, e a tartaruga Tom (Figura 171).  

 
Personagem Caco (Avatar) que é manipulado pela criança. 

Avatar exibindo o nome 
digitado 
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Há dois personagens considerados principais desenhados utilizando recursos 

), identificado pelo nome que a  

Avatar exibindo o nome 



 

 

Figura 171: Raposa, Quaxinim e a tartaruga denominada Tom no Ambiente desenvolvido seu 

 

Um terceiro personagem, um guaxinim, também pode ser visto na Figura 17

a função de ajudar o avatar Caco em algumas tarefas dos jogos com dicas.

 Os jogos desenvolvidos pelo autor seguem detalhados no próximo sub

 

5.1.2 Jogos desenvolvidos  
 
  Cada jogo foi desenvolvido tentando aliar o entretenim

educacional. Em um primeiro plano espera

em conjunto com os desafios 

desenvolvimento cognitivo. Assim, cada habilidade matemática que a criança adquire na 

execução de um jogo, possibilita-

Todos os jogos foram conectados ao ambiente virtual 

executados de acordo com a ação da criança ao

desenvolvimento de estratégias, hipóteses e conclusões na visão de Huizinga (1971), não 

existe ordem para executar cada jogo, a criança pode tentar o j

mais fácil, depois voltar ao jogo que 

virtual “O Resgate de Tom”.  

  

artaruga denominada Tom no Ambiente desenvolvido seu reunindo para um 
almoço. 

Um terceiro personagem, um guaxinim, também pode ser visto na Figura 17

a função de ajudar o avatar Caco em algumas tarefas dos jogos com dicas. 

Os jogos desenvolvidos pelo autor seguem detalhados no próximo sub-capítul

 

desenvolvido tentando aliar o entretenimento com o objetivo 

m um primeiro plano espera-se que a criança esteja atraída pela diversão, 

os desafios implementados de cada jogo podem estimula

Assim, cada habilidade matemática que a criança adquire na 

-a elaborar novas estratégias para vencer novos desafios

Todos os jogos foram conectados ao ambiente virtual de tal forma que podem ser 

executados de acordo com a ação da criança ao explorar os cenários.  Para facilitar o 

desenvolvimento de estratégias, hipóteses e conclusões na visão de Huizinga (1971), não 

existe ordem para executar cada jogo, a criança pode tentar o jogo mais difícil, executar um 

voltar ao jogo que desejar conforme a posição de seu avatar no ambiente 
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reunindo para um 

Um terceiro personagem, um guaxinim, também pode ser visto na Figura 171, que tem 

capítulo. 

ento com o objetivo 

se que a criança esteja atraída pela diversão, que 

podem estimular seu 

Assim, cada habilidade matemática que a criança adquire na 

para vencer novos desafios. 

orma que podem ser 

Para facilitar o 

desenvolvimento de estratégias, hipóteses e conclusões na visão de Huizinga (1971), não 

ogo mais difícil, executar um 

desejar conforme a posição de seu avatar no ambiente 
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5.1.2.1 Acerte os balões 
 

 Durante a exploração do cenário Cidade, a criança deverá encontrar alguns 

balões que são links para o jogo Acerte os Balões (Figura 172). Neste jogo pretende-se 

desenvolver o raciocínio lógico, a grandeza dos números, a contagem e a observação através 

da brincadeira.  

A criança deve acertar os balões com uma pequena bola arremessada com uma 

raquete, estourando pelo menos 80% deles, e também acertar a contagem de balões restantes 

pressionando as teclas representadas com setas para direita e esquerda (Figura 173).   

No evento de pressionamento destas teclas é executada uma frase falada para diminuir 

ou aumentar o número de balões intactos, além de ser mostrado um número menor quando a 

seta da esquerda é pressionada ou um número maior caso seja a seta da direita. O jogo permite 

que a criança repita várias vezes a atividade, até acertar a quantidade correta de balões 

intactos, sem enfatizar o erro. 

Para desenvolvimento deste jogo, foram utilizados alguns conceitos de física para 

obter alguns movimentos da bola como ricochete, gravidade e movimento radial. 

 
Figura 172:  Screenshot  do jogo acerte os balões, mostrando o avatar Caco sendo manipulado para ricochetear a 

bola para estourar os balões.  Fonte Castro e Bissaco (2010). 
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Figura 173:  Screenshot  do jogo acerte os balões, mostrando a direita que quando acaba as bolas ou a criança 

estoura o número suficiente de balões há um questionamento para passar a próxima fase. Fonte Castro e Bissaco 
(2010). 

 

5.1.2.2 Fora da estrada 
 

 Para dirigir uma camionete, que está disponível no cenário cidade, a criança deve 

desligar o seu sistema de alarme. Para isso, deve acertar um número entre um e dez sorteado. 

A cada tentativa da criança, o sistema fornece uma dica escrita e falada (gerada pelo 

sintetizador de voz), indicando se o número secreto é maior ou menor que o informado 

(Figura 174). 



 

 

Figura 174: Screenshot do jogo Fora da Estrada

 

 O alarme dispara se a criança

ao ambiente virtual. Porém, a criança pode 

acertar o número sorteado pelo computador, 

camionete iniciando o jogo de corrida For

A criança deverá controlar 

obstáculos. Caso atinja algum abacaxi, a criança deve 

acertar ganha pontos e pode continuar o jogo, 

tentando até acertar. 

 Neste jogo de ação, a criança pode acertar por tentativa e erro, mas espera

algumas tentativas, ela perceba que é importante t

para poder avançar mais rapidamente no jogo.

Fora da Estrada onde a criança deve desligar o alarme da camionete para usá
Fonte Castro e Bissaco (2010). 

 

rme dispara se a criança errar mais que três tentativas. Neste caso, Caco irá 

a criança pode tentar novamente em um novo 

acertar o número sorteado pelo computador, Caco liga o veículo e a criança

o jogo de corrida Fora da Estrada (Figura 175).  

controlar a camionete para chegar até o final da trilha superando 

aso atinja algum abacaxi, a criança deve informar o resultado de uma conta

acertar ganha pontos e pode continuar o jogo, porém se errar nada acontece e pode continuar 

a criança pode acertar por tentativa e erro, mas espera

ela perceba que é importante tentar associar a resposta de cada resultado 

para poder avançar mais rapidamente no jogo. 
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onde a criança deve desligar o alarme da camionete para usá-la. 

Caco irá voltar 

novo momento. Ao 

criança(Caco) liga a 

da trilha superando 

informar o resultado de uma conta. Se 

r nada acontece e pode continuar 

a criança pode acertar por tentativa e erro, mas espera-se que após 

entar associar a resposta de cada resultado 



 

 

Figura 175: Screenshot do jogo Fora da estrada em que a camionete deve superar os obstáculos.

 

5.1.2.3 Corrida numérica 
 
 Ao explorar o cenário Floresta, a criança (Caco) encontra um carro parado e se tiver 

interesse em controlá-lo, o sistema executa o jogo Corrida Numérica. Neste jogo, é trabalhada 

a contagem e a sequência numérica. Para isso, a criança de

sequência correta de números. Se errar, o carro derrapa e perde vidas. Em outra fase deste 

jogo, a criança deve passar somente em cima das contas aritméticas certas para não derrapar 

(Figura 176). 

Figura 176: Screenshot do jogo Corrida Numérica em que a criança deve (a)  pegar as moedas em uma sequência 
numérica e (b) manipular o carro para passar em cima das contas certas

do jogo Fora da estrada em que a camionete deve superar os obstáculos.
Fonte Castro e Bissaco (2010). 

Ao explorar o cenário Floresta, a criança (Caco) encontra um carro parado e se tiver 

lo, o sistema executa o jogo Corrida Numérica. Neste jogo, é trabalhada 

a contagem e a sequência numérica. Para isso, a criança deve passar com o carro sobre a 

sequência correta de números. Se errar, o carro derrapa e perde vidas. Em outra fase deste 

jogo, a criança deve passar somente em cima das contas aritméticas certas para não derrapar 

do jogo Corrida Numérica em que a criança deve (a)  pegar as moedas em uma sequência 
numérica e (b) manipular o carro para passar em cima das contas certas. Fonte Castro e Bissaco (2011).
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do jogo Fora da estrada em que a camionete deve superar os obstáculos.  

Ao explorar o cenário Floresta, a criança (Caco) encontra um carro parado e se tiver 

lo, o sistema executa o jogo Corrida Numérica. Neste jogo, é trabalhada 

ve passar com o carro sobre a 

sequência correta de números. Se errar, o carro derrapa e perde vidas. Em outra fase deste 

jogo, a criança deve passar somente em cima das contas aritméticas certas para não derrapar 

 
do jogo Corrida Numérica em que a criança deve (a)  pegar as moedas em uma sequência 

Fonte Castro e Bissaco (2011). 



 

 

5.1.2.4 Jogo da memória  
 

 Neste jogo a criança deve utilizar o raciocínio lógico e a memória para descobrir a 

posição de uma carta com o mesmo número da carta escolhida.

de ver o número, a criança também ouve 

momento, deve clicar em uma segunda carta

duas desaparecem. Porém, se for diferente

procurando outra carta com o mesmo s

Figura 177: Screenshot do Jogo da Memória com números
deve acertar outra carta com a fala

5.1.2.5 Tubarão  (Soma 5) 
 

No jogo Tubarão, a habilidade de adicionar é trabalhada no sentido de obter um 

resultado sempre igual a cinco. No fundo do mar, Caco (a criança) montado em um tubarão 

deve manipulá-lo para comer peixes contendo a numeração certa, evitando seu afogamento. 

Durante o jogo aparecerão alguns peixes sem número para despertar mais emoção na criança, 

pois estará arriscando a sorte se manipular o tubarão para escolher esses peixes. 

Neste jogo, o tempo de duração de cada sessão também é controlado, de modo que a 

criança deve fazer o tubarão comer o maior número de peixes para obter soma 5 dentro de um 

intervalo de tempo  a fim de ir para a próxima fase (Figura 1

 

 

ça deve utilizar o raciocínio lógico e a memória para descobrir a 

posição de uma carta com o mesmo número da carta escolhida. Ao clicar em uma carta

de ver o número, a criança também ouve uma voz dizendo o número, e 

deve clicar em uma segunda carta. Se o número contido nela for igual 

se for diferente, nada acontece e a criança deve 

outra carta com o mesmo som daquela clicada inicialmente (Figura 1

do Jogo da Memória com números, onde a criança ao clicar um carta de número dois, 
deve acertar outra carta com a fala desse número. 

 

 

No jogo Tubarão, a habilidade de adicionar é trabalhada no sentido de obter um 

resultado sempre igual a cinco. No fundo do mar, Caco (a criança) montado em um tubarão 

lo para comer peixes contendo a numeração certa, evitando seu afogamento. 

Durante o jogo aparecerão alguns peixes sem número para despertar mais emoção na criança, 

pois estará arriscando a sorte se manipular o tubarão para escolher esses peixes. 

Neste jogo, o tempo de duração de cada sessão também é controlado, de modo que a 

criança deve fazer o tubarão comer o maior número de peixes para obter soma 5 dentro de um 

intervalo de tempo  a fim de ir para a próxima fase (Figura 178).  
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ça deve utilizar o raciocínio lógico e a memória para descobrir a 

o clicar em uma carta, além 

 a partir deste 

for igual à anterior, as 

nada acontece e a criança deve continuar 

Figura 177). 

 
, onde a criança ao clicar um carta de número dois, 

No jogo Tubarão, a habilidade de adicionar é trabalhada no sentido de obter um 

resultado sempre igual a cinco. No fundo do mar, Caco (a criança) montado em um tubarão 

lo para comer peixes contendo a numeração certa, evitando seu afogamento.  

Durante o jogo aparecerão alguns peixes sem número para despertar mais emoção na criança, 

pois estará arriscando a sorte se manipular o tubarão para escolher esses peixes.  

Neste jogo, o tempo de duração de cada sessão também é controlado, de modo que a 

criança deve fazer o tubarão comer o maior número de peixes para obter soma 5 dentro de um 



 

 

Figura 178:  Screenshot do jogo Tubarão em que Caco montado em um tuba
obter o resultado da soma igual a 5

 

5.1.2.6 Vendendo milho 
 
 Ao explorar o cenário Cidade, a criança

Entrando nesta barraca, Caco pode vender milhos aos clientes que 

é o valor total a pagar em relação ao número de milhos que estão querendo, este número é 

sorteado pelo computador. Neste jogo, pretende

tenha condições de responder aos clientes qual o valor total

solicitada de milhos. Quanto mais brincar vendendo

em dinheiro (Figura 179). 

 

do jogo Tubarão em que Caco montado em um tubarão deve pegar os peixes certos para 
obter o resultado da soma igual a 5. 

Ao explorar o cenário Cidade, a criança (Caco) encontra uma barraca com milhos. 

pode vender milhos aos clientes que aparecem e perguntam qual 

é o valor total a pagar em relação ao número de milhos que estão querendo, este número é 

sorteado pelo computador. Neste jogo, pretende-se que a criança, através do cálculo mental, 

tenha condições de responder aos clientes qual o valor total a pagar em relação à quantidade 

solicitada de milhos. Quanto mais brincar vendendo milhos na barraca, maior será seu ganho 
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rão deve pegar os peixes certos para 

encontra uma barraca com milhos. 

perguntam qual 

é o valor total a pagar em relação ao número de milhos que estão querendo, este número é 

se que a criança, através do cálculo mental, 

a pagar em relação à quantidade 

maior será seu ganho 



 

 

Figura 179: Screenshot do jogo Vendendo milho em uma barraca, no momento em 

 
 

5.1.2.7 Cuidado com o Jacaré (Soma 5)
 

 Durante a exploração do cenário floresta, a criança encontrará um lago onde 

Caco irá orientar seu amigo Jacaré a comer peixes.  

controlado diretamente pela criança. 

resultado 5. O Jacaré fica esperando o peixe contendo a numeração correta passar e, no 

momento adequado, deve “dar um bote” para comer estes peixes, de forma que a so

números seja igual a 5 (Figura 18

modo que o jacaré precisa comer o maior número de peixes possível dentro de 2 minutos para 

ir para a próxima fase.  

 

Vendendo milho em uma barraca, no momento em que um cliente solicita o 
preço de 2 milhos ao jogador. 

5.1.2.7 Cuidado com o Jacaré (Soma 5) 

Durante a exploração do cenário floresta, a criança encontrará um lago onde 

Caco irá orientar seu amigo Jacaré a comer peixes.  O avatar jacaré é neste moment

controlado diretamente pela criança. Este jogo tem o objetivo de trabalhar a soma com o 

O Jacaré fica esperando o peixe contendo a numeração correta passar e, no 

momento adequado, deve “dar um bote” para comer estes peixes, de forma que a so

números seja igual a 5 (Figura 180). A variável tempo controla a duração de cada sessão, de 

modo que o jacaré precisa comer o maior número de peixes possível dentro de 2 minutos para 
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que um cliente solicita o 

Durante a exploração do cenário floresta, a criança encontrará um lago onde 

jacaré é neste momento 

Este jogo tem o objetivo de trabalhar a soma com o 

O Jacaré fica esperando o peixe contendo a numeração correta passar e, no 

momento adequado, deve “dar um bote” para comer estes peixes, de forma que a soma dos 

). A variável tempo controla a duração de cada sessão, de 

modo que o jacaré precisa comer o maior número de peixes possível dentro de 2 minutos para 



 

 

Figura 180

 

5.1.2.8 Cartas certas 
 

 Durante a exploração do cenário Floresta

encontrará o jogo Cartas Certas (

uma conta com um resultado apresentado em outra carta, eliminando

Neste jogo, atuado em primeira pessoa, 

sorteado aleatoriamente os números envolvidos nas cartas. A criança tem um tempo para 

resolver os problemas, que vai diminuindo de acordo com a evolução de cada fase. Se não 

conseguir acertar as cartas no tempo estimado, o jogo propõe uma nova sessão com números 

sorteados.  

180: Screenshot do jogo Cuidado com o Jacaré. 

ão do cenário Floresta, ao se aproximar de uma mesa,

jogo Cartas Certas (Figura 181), onde deve associar a carta escolhida contendo 

tado apresentado em outra carta, eliminando-as e ganhando pontos. 

atuado em primeira pessoa, trabalha-se a soma aritmética. A cada partida é 

sorteado aleatoriamente os números envolvidos nas cartas. A criança tem um tempo para 

problemas, que vai diminuindo de acordo com a evolução de cada fase. Se não 

conseguir acertar as cartas no tempo estimado, o jogo propõe uma nova sessão com números 
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, ao se aproximar de uma mesa, Caco 

onde deve associar a carta escolhida contendo 

as e ganhando pontos.  

se a soma aritmética. A cada partida é 

sorteado aleatoriamente os números envolvidos nas cartas. A criança tem um tempo para 

problemas, que vai diminuindo de acordo com a evolução de cada fase. Se não 

conseguir acertar as cartas no tempo estimado, o jogo propõe uma nova sessão com números 



 

 

Figura 181: Screenshot do jogo Cartas Certas com dua

 

5.1.2.9 Quebra cuca e Quebra macaco
 

 No mesmo cenário do jogo Cartas C

Quebra Macaco que são basicamente duas versõ

jogos,  trabalha-se a memória, o raciocínio e a observação para  montar um quebra

com imagens de baixa complexidade.

Figura 182: Screenshot  do jogo Quebra Cabeça onde deve ser montada
 

do jogo Cartas Certas com duas cartas já eliminadas, pois equação e resultado coincidem. 

5.1.2.9 Quebra cuca e Quebra macaco 

o mesmo cenário do jogo Cartas Certas, encontram-se  os  jogos  Quebra Cuca e 

acaco que são basicamente duas versões de quebra cabeça  (Figura 18

se a memória, o raciocínio e a observação para  montar um quebra

com imagens de baixa complexidade. 

do jogo Quebra Cabeça onde deve ser montada a imagem do personagem
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e resultado coincidem.  

s  jogos  Quebra Cuca e 

es de quebra cabeça  (Figura 182). Nestes 

se a memória, o raciocínio e a observação para  montar um quebra-cabeças  

 
a imagem do personagem Caco. 
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5.1.2.10 Motocross 
 
 Há duas fases neste jogo encontrado no cenário Floresta. Na primeira fase, a criança 

deve pegar as estrelas com o número solicitado pela formiga (na parte superior da tela), como 

ilustrado à esquerda da Figura 183. Se a criança pegar o número errado, recebe a observação 

da raposa de que não é o número correto. Caso contrário, ganha pontos.  

Na segunda fase são trabalhados os números pares e ímpares. A criança deve pilotar a 

moto de forma a evitar as estrelas ímpares e resgatar a estrelas pares ganhando pontos. A 

formiga informa qual número Caco deve pegar. Se uma estrela com número errado for 

apanhada, Caco perde pontos. 

 

 
                                            (a)                                                                           (b) 

Figura 183: Screenshot do jogo MotoCross: (a) primeira fase e (b) segunda fase. Fonte Castro e Bissaco (2011). 
 

 

5.1.2.11 Preparando presentes 
 
 No cenário Floresta, atuado em primeira pessoa, a criança por meio de Caco, deve 

decorar caixas conforme a solicitação do cliente, que vai ficando aborrecido com a demora do 

atendimento. Quanto mais clientes a criança atender, mais dinheiro a criança (Caco) ganhará. 

 Neste jogo trabalha-se a contagem, as formas e as figuras geométricas. Estimulando a 

criança usar sua criatividade  para decorar a caixa da forma que ela achar mais interessante, 

desde que atenda a solicitação do cliente (Figura 184). 

 Neste jogo, os clientes não se repetem, pois há uma combinação de chapéus, roupas, 

bocas, narizes e olhos, gerando um grande número de clientes diferentes. 



 

 

Figura 184: Screenshot do jogo preparando presentes onde uma solicitação feita pelo cliente deve ser atendida 

 

5.1.2.12 Dance Dance e Dance !!
 
 Neste jogo é trabalhada a aritmética simples com vários níveis de dificuldade (Figura 

185). A criança deve fazer o macaco dançar em vários estilos,

Para isto, deve recolher os tabuleiros com a

as contas erradas usando uma arma em formato de um globo especial de cor azul emissora de 

laser. Caso a criança recolha um tabuleiro com a conta errada ou destrua um tabuleiro com a 

conta certa, perderá pontos e Caco dançará menos, parando a sua movimentação caso tenha 

um número de pontos igual a zero.

 

do jogo preparando presentes onde uma solicitação feita pelo cliente deve ser atendida 
pela criança. 

5.1.2.12 Dance Dance e Dance !! 

Neste jogo é trabalhada a aritmética simples com vários níveis de dificuldade (Figura 

caco dançar em vários estilos, conforme o número de acertos. 

Para isto, deve recolher os tabuleiros com as contas certas e destruir aqueles que apresentam 

as contas erradas usando uma arma em formato de um globo especial de cor azul emissora de 

laser. Caso a criança recolha um tabuleiro com a conta errada ou destrua um tabuleiro com a 

tos e Caco dançará menos, parando a sua movimentação caso tenha 

um número de pontos igual a zero..  
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do jogo preparando presentes onde uma solicitação feita pelo cliente deve ser atendida 

Neste jogo é trabalhada a aritmética simples com vários níveis de dificuldade (Figura 

conforme o número de acertos. 

s contas certas e destruir aqueles que apresentam 

as contas erradas usando uma arma em formato de um globo especial de cor azul emissora de 

laser. Caso a criança recolha um tabuleiro com a conta errada ou destrua um tabuleiro com a 

tos e Caco dançará menos, parando a sua movimentação caso tenha 



 

 

Figura 185
 

5.1.2.13 Colhendo Maças 
 
 No jogo Colhendo Maças

número indicado (por escrito e falado) pela raposa, evitando as maças com outros números 

que fazem a criança perder pontos. O avatar Caco deve recolher as maças rapidamente para 

ganhar mais pontos. Propositalmente os números sã

crescente com o intuito de se trabalhar também a contagem.

 

185: Screenshot do Jogo Dance Dance e Dance!. 

Colhendo Maças (Figura 186), a criança deve recolher as maças com o 

número indicado (por escrito e falado) pela raposa, evitando as maças com outros números 

que fazem a criança perder pontos. O avatar Caco deve recolher as maças rapidamente para 

ganhar mais pontos. Propositalmente os números são apresentados no jogo em ordem 

crescente com o intuito de se trabalhar também a contagem. 
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deve recolher as maças com o 

número indicado (por escrito e falado) pela raposa, evitando as maças com outros números 

que fazem a criança perder pontos. O avatar Caco deve recolher as maças rapidamente para 

o apresentados no jogo em ordem 



 

 

Figura 186: Screenshot

 

5.1.2.14 Slot Machine 
 
 Ao entrar na casa de jogos localizada no cenário Cidade, Caco (a criança) pode brincar 

com o jogo Slot Machine (Figura 1

dinheiro que ganhou em outros jogos e tentar ganhar mais dinheiro participando

jogos selecionados pelo autor. 

 A cada acerto no Slot Machine

para um jogo diferente, que foi escolhido dentre aqueles jogos citados no estado da arte e 

podem auxiliar a minimização de dificulda

a Discalculia. 

 

Screenshot do jogo Colhendo Maças.Fonte Castro e Bissaco (2010).

Ao entrar na casa de jogos localizada no cenário Cidade, Caco (a criança) pode brincar 

(Figura 187). Atuando em primeira pessoa, a criança pode apostar o 

dinheiro que ganhou em outros jogos e tentar ganhar mais dinheiro participando

Slot Machine, além de ganhar mais dinheiro, caco é transportado 

para um jogo diferente, que foi escolhido dentre aqueles jogos citados no estado da arte e 

podem auxiliar a minimização de dificuldades de aprendizagem em Matemática, em especial 
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Fonte Castro e Bissaco (2010). 

Ao entrar na casa de jogos localizada no cenário Cidade, Caco (a criança) pode brincar 

). Atuando em primeira pessoa, a criança pode apostar o 

dinheiro que ganhou em outros jogos e tentar ganhar mais dinheiro participando de outros 

, além de ganhar mais dinheiro, caco é transportado 

para um jogo diferente, que foi escolhido dentre aqueles jogos citados no estado da arte e 

des de aprendizagem em Matemática, em especial 



 

 

Figura 187: Screenshot do jogo

5.1.2.15 Ruínas perdidas 
 
 Inspirado no jogo Jungle Adventure de RHODES (2008), o jogo 

encontra-se dentro do cenário da Floresta e consiste em um labirinto com obstáculos e 

enigmas. Este jogo é subdivido em fases, sendo que na primeira fase Caco deve coletar peças 

numeradas de uma escada e posicioná

Conforme sua agilidade em executar as tarefas no menor tempo possível, a criança 

pode ganhar pontos no item Destreza (Figura 1

. 

do jogo Slot Machine que é também um portal para acessar outros jogos
 

Inspirado no jogo Jungle Adventure de RHODES (2008), o jogo Ruínas Perdidas

se dentro do cenário da Floresta e consiste em um labirinto com obstáculos e 

enigmas. Este jogo é subdivido em fases, sendo que na primeira fase Caco deve coletar peças 

meradas de uma escada e posicioná-las em uma determinada ordem (Figura 1

Conforme sua agilidade em executar as tarefas no menor tempo possível, a criança 

pode ganhar pontos no item Destreza (Figura 188). 
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Slot Machine que é também um portal para acessar outros jogos.  

Ruínas Perdidas 

se dentro do cenário da Floresta e consiste em um labirinto com obstáculos e 

enigmas. Este jogo é subdivido em fases, sendo que na primeira fase Caco deve coletar peças 

las em uma determinada ordem (Figura 188).   

Conforme sua agilidade em executar as tarefas no menor tempo possível, a criança 
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Figura 188: Screenshot do jogo Ruínas na primeira fase.  

Fonte: Inspirado no jogo Jungle Adventure de RHODES (2008) 
 

Na segunda fase, Caco deve resgatar os ovos da tartaruga e colocá-los em uma caixa 

aquecida de acordo com sua capacidade, caso erre o jogo questionará a quantidade de ovos 

que sobrarão (Figura 189). Na terceira fase, Caco está com fome e tenta pegar bananas, mas 

para isso deve responder a expressão matemática apresentada também de forma gráfica 

(Figura 190). 

 

 
Figura 189: Screenshot  do Jogo  Ruínas na fase 2.  

Fonte: Inspirado no jogo Jungle Adventure de RHODES (2008) 
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Figura 190: Screenshot do Jogo Ruínas fase 3.  

Fonte: Inspirado no jogo Jungle Adventure de RHODES (2008) 

5.1.2.16 Caco Voa 
 
 Dentro do cenário Cidade, a criança (Caco) tem a possibilidade de pilotar um avião 

durante um determinado tempo em cada fase como ilustrado na Figura 191. Caco deve 

resgatar os pássaros com números certos para ganhar pontos e chegar ao destino. O número 

considerado certo é aquele que apresenta o resultado da expressão numérica exposta na parte 

superior da tela. Caso a criança erre, Caco perde pontos até finalizar a partida. As aves 

inimigas aparecem de forma aleatória durante a execução do jogo. Portanto, a criança deverá 

utilizar algumas estratégias para controlar o avião e continuar jogando. 



 

 

Figura 191: Screenshot  do Jogo Caco Voa em que a criança deve pilotar um avião, evitando os pássaros com 

 
  

do Jogo Caco Voa em que a criança deve pilotar um avião, evitando os pássaros com 
respostas erradas. 

159

 
do Jogo Caco Voa em que a criança deve pilotar um avião, evitando os pássaros com 
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5.1.3 Resumo das habilidades matemáticas dos jogos desenvolvidos  
 

No Quadro 28 pode-se visualizar um resumo das habilidades matemáticas 

contempladas pelos jogos desenvolvidos, definidas em virtude das características dos diversos 

déficits que subsidiam a Discalculia (ANDERSSON; LYXELL, 2006; SMEDT et. al.,2009; 

GEARY;HAMSON;HOARD, 2000; KOSC, 1974; KRAJEWSKI; SCHNEIDER, 2009; 

KADOSH; LAMMERTYN;IZARD, 2008), uma dificuldade específica de aprendizagem 

matemática. 

 
Nome do Jogo Habilidades(s) Matemática(s) Trabalhada(s) 

Acerte os balões Contagem, lógica visual, Espaço visual, coordenação fina. 

Fora da estrada Sequência numérica, subtração e adição cálculo mental. 

Corrida numérica 1  Contagem e sequência numérica. 

Corrida numérica 2 Expressão aritmética ( Adição), cálculo mental. 

Jogo da memória Lógica visual, memória.  

Tubarão  (Soma 5) Adição, cálculo mental. 

Vendendo milho Adição, multiplicação, cálculo mental. 

Cuidado com o jacaré 
(Soma 5) 

Adição, cálculo mental. 

Cartas certas Adição, cálculo mental. 

Quebra cuca Lógica visual, Espaço Visual. 

Quebra macaco Lógica visual, Espaço Visual. 

MotoCross Identificação simbólica, números pares e ímpares. 

Preparando presentes Contagem, formas geométricas. 

Dance Dance e Dance !! Expressão aritmética ( Adição), cálculo mental. 

Colhendo maças Identificação simbólica. 

Slot Machine Adição, comparação de formas geométricas. 

Ruínas perdidas Expressões aritméticas (Adição e subtração), lógica visual, contagem, 
grandeza numérica, cálculo mental. 

Caco Voa Expressões aritméticas (Adição e subtração), lógica visual, cálculo 
mental. 

Quadro 28: Relação de jogos desenvolvidos e habilidade(s) Matemática(s) trabalhada(s). 
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5.1.4 Jogos externos selecionados 
 

Dentre os jogos testados durante o levantamento bibliográfico, foram selecionados 11 

jogos para serem agregados ao ambiente virtual desenvolvido, “O Resgate de Tom”. O 

primeiro critério de seleção levado em consideração foi disponibilização do jogo na Web, o 

que possibilita executá-lo diretamente no ambiente sem precisar de nenhuma instalação 

adicional. Outro critério de seleção foi a possibilidade de operá-los sem necessariamente 

entender os termos e palavras em outra língua, apesar de alguns jogos como o Treasure Hunt, 

possibilitar a tradução do seu conteúdo, pois utilizavam um arquivo em separado com os 

textos. 

Os jogos escolhidos e configurados no ambiente virtual “O Resgate de Tom” para 

serem acessados pelas crianças são apresentados no Quadro 29.  

 
Nome do Jogo Habilidades(s) Matemática(s) Trabalhada(s) 

Vase Breaker Espaço Visual, Lógica Visual e Cálculo Mental. 

Tower Blaster Ordenação, Numeração, Lógica Visual e Cálculo Mental. 

Turtle Bridge Espaço Visual e Lógica Visual. 

Add Up Espaço Visual, Lógica Visual, Cálculo Mental e Adição 

Brain Machine Espaço Visual, Lógica Visual, Adição, Subtração e Cálculo 
Mental. 

El Jardin de los Senderos Lógica Visual, Adição e cálculo mental. 

Park Train Lógica Visual e Cálculo Mental. 

Tetris Árcade Espaço Visual, Lógica Visual e Cálculo Mental. 

Ocean Buble Lógica Visual e Cálculo Mental. 

Três conquistadores Espaço Visual, Lógica Visual e Cálculo Mental. 

Treasure Hunt Espaço Visual,  Contagem e conceito de número (KE, 2008). 
Quadro 29: Relação de jogos selecionados e desenvolvidos por terceiros e as habilidade(s) Matemática(s) 
trabalhada(s). 
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5.2  VALIDAÇÃO DO AMBIENTE VIRTUAL 
 

A efetividade do ambiente virtual desenvolvido foi verificada através da realização de 

testes com crianças. Também foram feitos registros de comportamento e realizada uma 

avaliação por professores, especialistas em jogos e por voluntários. 

  

5.2.1  Testes com crianças  
 

 Foram selecionadas 300 crianças ao acaso que cursavam a segunda em duas escolas 

públicas, localizadas na região leste da cidade de São Paulo, que possuíam laboratório de 

informática em fase de implantação pelo programa Acessa Escola do governo do estado de 

São Paulo.  

Todas as crianças realizaram um pré-teste, cujo resultado possibilitou a selecionar 

apenas as crianças com dificuldade de aprendizagem em matemática para realização da 

intervenção com o ambiente virtual “O Resgate de Tom” bem como do pós-teste.  

Os materiais e procedimentos para realização do pré-teste, da intervenção e do pós-

teste são descritos nos itens seguintes.  

 

 

5.2.1.1  Pré-teste 
 

 Todas as crianças selecionadas foram submetidas ao subteste de aritmética contido no 

Teste de Desempenho Escolar (TDE), com idade média de 7,9967, desvio padrão de 0,6340  e 

variância de 0,3980 o que revela pouca diferença de idade entre as crianças. 

Analisando o escore obtido no subteste aritmético no Gráfico 2, verifica-se uma média 

de escore igual a 9,35, desvio padrão de 3,8327 e variância de 14,6898, mostrando que 

algumas crianças obtiveram um ótimo desempenho para sua série escolar (escore acima de 

13), enquanto outros um desempenho ruim (escore abaixo de 9). 

.  
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Gráfico 2: Histograma elaborado com os dados do pré-teste das 300 crianças avaliadas. 

 
No Apêndice H pode-se observar a relação de crianças classificadas pelos seus 

respectivos escores. As 139 crianças classificadas como escore Superior, apresentaram média 

de 14,7209 e desvio padrão de 0,9342.  As 118 crianças classificadas como escore médio, 

apresentam a média de escore igual a 11,3814 e desvio padrão de 1.0854. As crianças que 

obtiveram escore inferior (43), demonstrando dificuldade de aprendizagem matemática 

(STEIN,1994),  apresentaram escore com média de 5,9606 e desvio padrão de 2,5492. 

 Von Aster e Shalev (2007) mostram que a Discalculia afeta aproximadamente 7% dos 

estudantes. As crianças com desempenho inferior em matemática (escore abaixo de 6) e que 

apresentam dificuldades persistentes em matemática foram consideradas discálculas 

(SHALEV et. al, 2005). Dentre as 43 crianças com escore inferior no teste aritmético, 30 

foram classificadas como discálculas (visto que de acordo com seus professores elas não 

recuperavam o processo de aprendizagem espontaneamente ou com reforço escolar 

(SHALEV et. al, 2005)).   

Estas crianças foram divididas em 2 grupos (GE e GC) similares no nível de 

dificuldade, considerando também a disponibilidade para participar da pesquisa em horário 

diferenciado do escolar. O grupo GE, inicialmente composto por 15 crianças, foi reduzido a 

13 crianças visto que 2 foram transferidas de escola durante a realização da pesquisa. A média 

de escore do grupo GE é igual a 2,8182 e desvio padrão de 1,6011, enquanto a média do 

grupo GC é de 2,7333 e desvio padrão de 1,5337. A média de idade para o GE foi de 8,0909 

com desvio padrão de 0,3015 e a média de idade para o GC foi de 8,4 e desvio padrão de 

0,6324.    
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5.2.1.2  Treinamento com o ambiente virtual 
 

 O grupo GE participou de 10 sessões realizadas após o período de aula com duração 

aproximada de 60 minutos. Algumas crianças solicitaram ajuda, pois não sabiam manipular o 

mouse ou teclado, de acordo com o instrumento de registro de comportamento das crianças 

(Apêndice E), apenas 3 crianças tinham computador em casa  e 2 os pais permitiam jogar no 

computador. 

 Quase todas as crianças demonstraram entusiasmo em ir à sala de informática, exceto 

uma criança denominada neste trabalho como R.   

 Na primeira sessão, após observarem a introdução do ambiente, as crianças passaram a 

navegar no ambiente em busca de jogos. A cada jogo que encontravam, verbalizavam 

positivamente dizendo “achei um jogo”. Algumas crianças saiam do local onde estavam para 

observar como e onde o jogo foi encontrado.  

 A criança R. ficou de braço cruzado observando a situação, o autor da pesquisa 

perguntou se ela tinha alguma dificuldade em brincar com o jogo e a mesma disse que queria 

um jogo legal, conforme solicitado o autor da pesquisa ensinou-a como manipular o ambiente 

e a jogar um jogo que estava próximo a localização do avatar, a criança R. demonstrou 

interesse e passou a utilizar o ambiente. 

Na primeira sessão, as crianças localizaram e utilizaram 4 jogos (Colhendo Maças, 

Corrida Numérica, Add Up (pouco utilizado) e Preparando Presentes (neste jogo solicitaram 

ajuda por terem dificuldade na leitura de algumas solicitações dos clientes). 

 Na segunda sessão, as crianças localizaram o jogo Acerte os Balões e ficaram 

brincando com ele por muitos minutos, além de voltarem aos jogos Colhendo Maças e 

Corrida Numérica. Uma criança questionou “Tem mais jogos de carros?” e o autor respondeu 

que sim, bastava explorar o ambiente. 

Na terceira sessão as crianças encontraram o jogo Motocross e o jogo Cuidado com o 

jacaré, onde demonstraram grande entusiasmo e não quiseram sair da sala ao fim da sessão, 

pedindo extensão do tempo. Quando os pais chegavam à escola e se encaminhavam ao 

laboratório de informática para levar as crianças para casa, o autor teve que desligar os 

computadores para as crianças atenderem a solicitação dos pais de saída da escola. 

Na quarta sessão, o jogo Cartas Certas foi bastante utilizado. Entretanto, as crianças 

reclamaram “ah, não dá tempo para bater as cartas”. Com isso o autor aumentou o tempo de 

contagem para a criança conseguir resolver as equações e ganhar as cartas (O tempo inicial 

era de 40 segundos, mudado para 180 segundos). A crianças H demonstrou grande interesse 
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neste jogo e passou todo o tempo jogando-o. A criança R melhorou a comunicação, 

interagindo com os colegas verbalmente e disse ao ouvido do autor  “Minha mãe não gosta 

que eu venha aqui” e o autor perguntou a razão, mas a criança não respondeu.  

Na quinta sessão, o jogo Cartas Certas foi deixado propositalmente aberto pelo autor 

no início da sessão e as crianças passaram a jogá-lo. A criança H ajudou a criança R a acertar 

as contas. Os jogos Colhendo Maças, Preparando Presentes e Acerte os Balões também foram 

utilizados pelas crianças. 

Na sexta sessão, as crianças descobriram o jogo Fora da Estrada, demonstrando muito 

entusiasmo ao utilizá-lo. Solicitaram ajuda na solução das operações apresentadas e usaram 

também o jogo Slot Machine, que permitiu executar outros jogos como o Tower Blaster. Mas 

logo desistiram dizendo que era muito difícil. 

Na sétima, oitava e nona sessão as crianças se interessaram por outros jogos durante 

alguns minutos, abrangendo muitos jogos durante a intervenção. O jogo Fora da Estrada foi 

muito executado. A criança R demonstrou uma maior interação com todos do grupo e 

solicitou ajuda, perguntando “ Como somar 10  + 3 ?“. 

 No final da décima sessão, a criança R trouxe um caderno exibindo a menção da 

professora de muito bom em uma lição de matemática. Ainda no final desta sessão, foi 

solicitado às crianças que realizassem um pós-teste descrito no próximo item. 

 

 

5.2.1.3  Pós-teste e análise dos dados 
 

Para a realização do pós-teste foi utilizando novamente o Teste de Desempenho 

Escolar (STEIN, 1994). Após a aplicação do pós-teste foi realizada a análise estatística das 

pontuações obtidas com o objetivo de estabelecer uma comparação entre os dados registrados 

dos grupos GE e GC.  

Os resultados dos escores podem ser vistos nos Gráficos 3 e 4. As cores bege e azul 

correspondem respectivamente aos resultados do pré-teste e do pos-teste realizados. Quatro 

crianças do grupo GC apresentaram uma melhora no desempenho no pós-teste. Isto pode ter 

ocorrido devido ao fato de os professores terem realizado um reforço segundo ensino 

tradicional, no mesmo horário da intervenção do grupo GE. Este reforço não havia sido 

combinado com os professores, mas o realizaram porque estavam preocupados com os 

resultados da prova do SARESP, que seria aplicada nas escolas em algumas semanas. 
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Gráfico 3:  Gráfico de Escores do Grupo Controle do pré-teste e pós-teste. 

 

 
Gráfico 4: Escores do Grupo Experimental do pré-teste e pós-teste. 

 
 

De acordo com o Gráfico 6, observa-se que as médias do escore do pós-teste do sub-

teste aritmético, do grupo GE é muito maior (5,4615) que a do grupo GC (3,2), mostrando  

uma significativa melhora no desempenho matemático das crianças (69,4%) em relação ao 

Grupo Controle (GC). 
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Gráfico 5:  Gráfico da média dos  Escores do Grupo Experimental no 

pré-teste e pós-teste. 
 

 
Foi também utilizado o  teste estatístico t-Student que considera os resultados 

significativos iguais ou inferiores a 5% (p bilateral≤0,05) para verificar a significância entre 

os grupos.  O grupo GE  obteve uma melhora significativa, com (p) Bilateral <0.0001, na 

aprendizagem das crianças do grupo experimental (GE) em decorrência do treinamento 

quando comparados com os resultados obtidos no pós e no pré teste em relação ao grupo GC 

que obteve (p) Bilateral igual a 0,4596. 
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5.2.4  Instrumentos complementares
 

5.2.4.1  Registro de comportamento das crianças
 

 O Gráfico 6 ilustra o resultado obtido com a aplicação do q

comportamento das crianças durante a intervenção do jogo.

 

Gráfico 6: Registro de comportamento das crianças.
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: Registro de comportamento das crianças. 
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que registrou o 

 

crianças relatarem alguma dificuldade na operação do jogo, 

provavelmente a razão está no fato da maioria não ter jogado em computadores antes, elas 
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5.2.4.2 Avaliação do professor
 

 A avaliação realizada por 10 professores é ilustrada n

  

Gráfico 7: Resultados da ficha de avaliação do professor.
 

Todos os envolvidos concordaram que o jogo pode auxiliar a aprendizagem, quando 

questionados se o ambiente estimula a criatividade, 50% dos professores responderam que 

concordam parcialmente, enquanto os outros 50% concordam totalmente. Os resultados da 

terceira pergunta, “Se o ambiente estimula o raciocínio Lógico?”, mostram que 80% dos 

participantes acreditam que o ambiente virtual “O Regate de Tom” estimula o raciocínio 

lógico, enquanto 20% concordam parcialmente. Provavelmente os professores que concord

parcialmente com a terceira pergunta tenham assinalado esta resposta em virtude de muitos 

enfatizarem os aspectos formais da matemática, dissociando

No item 4, os resultados são um pouco diferentes, pois 70% dos entrevistados 

concordam totalmente que o ambiente virtual “O Regate de Tom” trabalha os conceitos 
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Todos os envolvidos concordaram que o jogo pode auxiliar a aprendizagem, quando 
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Todos os envolvidos concordaram que o jogo pode auxiliar a aprendizagem, quando 

questionados se o ambiente estimula a criatividade, 50% dos professores responderam que 

concordam parcialmente, enquanto os outros 50% concordam totalmente. Os resultados da 

rceira pergunta, “Se o ambiente estimula o raciocínio Lógico?”, mostram que 80% dos 

participantes acreditam que o ambiente virtual “O Regate de Tom” estimula o raciocínio 

lógico, enquanto 20% concordam parcialmente. Provavelmente os professores que concordam 

parcialmente com a terceira pergunta tenham assinalado esta resposta em virtude de muitos 

No item 4, os resultados são um pouco diferentes, pois 70% dos entrevistados 

am totalmente que o ambiente virtual “O Regate de Tom” trabalha os conceitos 

matemáticos previstos no PCN, 20 % concordam parcialmente e 10% são indiferentes, 
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Na questão 5, todos os professores acreditam que a matemática está intríseca de forma 

implícita. Na questão 6, quando os professores foram questionados se o uso de recursos 

lúdicos é somente uma maneira de se ver a Matemática e não exerce melhora no 

desenvolvimento cognitivo do aluno, todos eles responderam que discordam totalmente. 

 Os resultados da última pergunta “A utilização de jogos pode melhorar a 

aprendizagem matemática da criança” refletem que nem todos os professores estão 

convencidos que a utilização de jogos pode melhorar a aprendizagem matemática da criança 

(Gráfico 8). Isto ocorre porque nem todos os professores estão engajados a utilizar suas 

práticas a favor da integração dos meios tecnológicos, fazendo o uso de métodos tradicionais 

de ensino na sala de aula (THURLER, 2001).  

 
Gráfico 8: Resultado da pergunta “Se o ambiente estimula o raciocínio Lógico?” 

 

5.2.4.3 Teste com voluntários  
 

 Os Gráficos 9 a 16 ilustram os resultados das respostas dos 7 voluntários especialistas 

em jogos. Os especialistas apreciaram o ambiente virtual “O Regate de Tom”, sendo que 57% 

dos especialistas classificaram as cores do jogo como excelente, 29%  consideram ótimo e 14 

%  como bom.   
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Gráfico 9: Resultado da pergunta “Como classificaria as cores do jogo?”
 
 O jogo foi considerado fácil de usar (Gráfico 1

usabilidade foi considerada excelente

regular a usabilidade do jogo. 

 

Gráfico 10: Resultado da pergunta 2 do teste para os especialistas em jogos.
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: Resultado da pergunta “Como classificaria as cores do jogo?” 
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Gráfico 11: Resultado da pergunta 3 do teste
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para os especialistas em jogos. 
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Gráfico 13: Resultado da pergunta 5 onde os voluntários qualificam o jogo quanto a sua interação.
 

 

 Os elementos gráficos e sonoros também tiveram uma ótima avaliação pelos 

especialistas, os Gráficos 14 e 15
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: Resultado da pergunta 5 onde os voluntários qualificam o jogo quanto a sua interação. 

Os elementos gráficos e sonoros também tiveram uma ótima avaliação pelos 

 
pergunta 6,  onde se qualificam os elementos gráficos. 



 

 

Gráfico 15: Resultados da pergunta 7 onde os voluntários 
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Gráfico 16: Resultados em porcentagem da pergunta 8 do teste para especialistas em jogos.
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5.2.4.4 Teste com psicólogo 

 
 O psicólogo verificou que o ambiente apresenta a existência de regras e limites, pois o 

jogador deve seguir regras para prosseguir o jogo. Também considerou que trabalha de forma 

positiva o acerto e o erro, pois há sons e animações que incentivam o acerto e ausência destes 

quando a criança erra, podendo simplesmente recomeçar uma tarefa, tendo outras chances de 

acerto.  
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6 CONCLUSÕES 
 

As estratégias empregadas nos jogos de entretenimentos parecem despertar mais a 

atenção da criança, sugerindo que o uso destas estratégias pode resultar em eficiência de 

ensino maior que a normalmente utilizada em jogos educacionais pedagógicos (LIMA, 2006; 

KE, 2008; RASANEN et AL, 2009). Cabe ao desenvolvedor de jogos educacionais e ao 

professor mais uma competência: a de tornar a atividade de sala de aula mais significativa, 

mais interacionista e mais prazerosa, desenvolvendo atividades e situações que não reforcem 

o erro e motivem o acerto. 

As crianças participaram ativamente, executando várias vezes um mesmo jogo no 

intuito de vencer e demonstraram um espírito de competição. Demonstraram no momento da 

exploração do ambiente virtual que durante as situações propostas haviam momentos comuns 

entre elas, pois pareciam realizar análises e previsões, buscando e utilizando o pensamento 

matemático para a resolução de um determinado problema ou atividade proposta. Esta 

capacidade envolve um caminho que leva ao favorecimento da abstração, favorecendo o 

desenvolvimento dessa habilidade cognitiva essencial para a compreensão da Matemática 

(GRANDO, 2000). 

É possível que o ambiente virtual “O Regate de Tom” também auxilie crianças com 

dificuldade de leitura e que o trabalho simultâneo de habilidades matemáticas e alguns 

aspectos da leitura de acordo com o método utilizado, torne a aprendizagem mais 

significativa. 

 Na construção do ambiente virtual “O Regate de Tom” foram observados requisitos e 

estratégias que permitem as crianças principalmente as crianças discálculas criar suas 

estratégias de solução para desafios existentes em cada jogo. O ambiente pode possibilitar 

uma integração construtiva entre pensamento, sentimento e ação, incentivando a criança à 

construção do conhecimento.  

O ambiente permite que a criança comece qualquer jogo sem uma sequência pré-

estabelecida, fornecendo a possibilidade de criar habilidades em outros jogos para em um 

momento posterior voltar a um jogo que não teria, no momento inicial, competência para 

resolver as atividades propostas. 

Estudos recentes têm mostrado que a aprendizagem e o treinamento podem alterar o 

cérebro humano (ANSARI, 2006) e que ambientes lúdicos favorecem a troca de idéias, de 

conhecimentos e o compartilhamento de planos e emoções com outras crianças, contribuindo 

para o desenvolvimento intelectual (AGUILERA, 2003). Centros de reabilitação ou 
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Instituições de ensino poderiam recomendá-lo como um reforço diferenciado para as crianças 

com dificuldades de aprendizagem em matemática, em especial a Discalculia, praticarem ou 

até mesmo desenvolverem as habilidades matemáticas. 

De acordo com o relato de alguns pais e professores, algumas crianças pareciam 

motivadas a participar do treinamento, demonstrando alegria e mais empenho na sala de aula 

na solução de problemas matemáticos, tornando-se mais autônomas e com mais vontade de 

continuar seus estudos. 

 O ambiente virtual “O Regate de Tom”  possui algumas características que o 

diferencia daqueles encontrados na literatura ou comercialmente, pois permite anexar outros 

jogos, de acordo com a estratégia pedagógica do professor, além de já conter sugestões de 

jogos que incentivam  a diversão, a criatividade e a motivação no empenho de tarefas. 

Os resultados deste trabalho mostram que o uso de estratégias, que despertem a 

motivação, atenção e vontade de fazer uma atividade, devem ser consideradas e engedradas de 

forma a tornar o jogo parte inseparável de um plano de ensino. Nesta perspectiva, verificou-se 

o relato de alguns professores que afirmaram ter raramente condições de atender os alunos 

com uma necessidade especial, mas que poderiam com o apoio de um segundo profissional 

utilizar o ambiente para criar uma instrução mais individualizada através do uso de tecnologia 

multimídia (WAH, 2003). 

 Os ambientes lúdicos, portanto,  podem  favorecer a motivação, o desejo (de se 

terminar uma tarefa),  a  criatividade, a  troca de  conhecimentos e o compartilhamento de 

planos e de emoções com outras crianças, contribuindo para o desenvolvimento intelectual 

(AGUILERA; MÉNDIZ, 2003). Assim os jogos, que não reforçam o erro, permitem a criança 

exercitar determinadas tarefas de forma concreta, melhorando a aprendizagem de uma 

habilidade.     

O Ambiente virtual desenvolvido pode ser disponibilizado na Internet e ser executado 

remotamente por meio de computadores com baixo poder de processamento (computadores 

equipados com processadores Celeron de 700 Mhz). 
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6.1 Trabalhos futuros 
   

Uma análise mais detalhada do comportamento das atitudes da criança durante os 

jogos, guardando informações sobre suas ações, emoções, o período, a ordem e o momento 

que recebeu  recompensas pode trazer mais detalhes de como a motivação, o interesse e a 

realização de determinadas tarefas  auxilia a aprendizagem. Para isso, pode-se implementar 

um recurso de gravação de vídeo no próprio ambiente que filmaria e armazenaria as 

expressões da criança conforme cada ação no jogo. Com estas informações poderíamos ter 

mais elementos valiosos para entender o papel do desenvolvimento cognitivo de cada criança 

e tentar traçar e validar novas estratégias de ensino eficientes (PINHEIRO et al, 2005), 

criando-se relatórios que poderiam auxiliar o professor identificar as habilidades que 

deveriam ser mais trabalhadas.  

O estudo do desenvolvimento de outros ambientes virtuais, utilizando o recurso de 

jogos com uma trama em comum, construídos para crianças de idade mais avançada é 

relevante, pois poderia minimizar as dificuldades de ensino ou aprendizagem. 

 O desenvolvimento e aplicação de um método de processamento de imagens para 

localização e reconhecimento de pontuação dos jogos externos ao ambiente (placar, escores 

ou prêmios), possibilitando ao ambiente virtual adicionar as pontuações de jogos externos, 

pode ser útil para motivar o jogador a executar um número maior de vezes estes jogos. 
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APÊNDICE A 

Marcus Vasconcelos de Castro 

 Reprovou a terceira série do ensino fundamental em matemática, por não conseguir a 

pontuação necessária. Foi um estudante de Engenharia da Computação que ficou 

inconformado com os métodos diabólicos para avaliar a aprendizagem de alguns professores 

que também contavam com uma prática de ensino sem sentido. Enquanto estudante do curso 

de engenharia foi também professor de matemática e física por 2 anos de uma escola de 

ensino médio da região leste da cidade de São Paulo, neste período teve o primeiro contato 

com jovens que não sabiam multiplicar ou efetuar a divisão corretamente. Após abandonar o 

curso de engenharia se matriculou em um curso de Licenciatura em Computação, no qual 

aprendeu conceitos sobre ensino. 

Como professor de disciplinas da área de informática, verificou resultados positivos no ensino 

de seus alunos, percebendo o quanto era importante o método utilizado para isto. Quando 

ingressou  no programa de Engenharia Biomédica, observou algumas características da 

plasticidade cerebral que poderiam ser úteis para encontrar formas de intervenções 

pedagógicas que pudessem minimizar as dificuldades de um indivíduo. Assim, iniciou uma 

pesquisa sobre métodos ou estratégias que por meio da tecnologia pudessem melhorar o 

desempenho de crianças com dificuldades de aprendizagem.  Durante este período, assumiu 

também a função de coordenador dos cursos de Informática e  recebeu o prêmio da Instituição 

onde trabalha como Orientador de estudos sobre a docência em 2010. 
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191

APÊNDICE B 

Ficha de avaliação do Pedagogo 
 
Nome: ____________________________________________________________ 
 
Especialidade: _____________________________ Experiência: _________ anos. 
 
 
Ao acompanhar a execução do Jogo “O resgate de Tom”, observou-se: 

1- O ambiente pode auxiliar a aprendizagem? 

□Concordo 

totalmente 

□Concordo 

Parcialmente 

□Indiferente □Discordo Parcialmente □Discordo 

totalmente 

Justifique sua  resposta 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________ 
2- O ambiente estimula a criatividade? 

□Concordo 

totalmente 

□Concordo 

Parcialmente 

□Indiferente □Discordo Parcialmente □Discordo 

totalmente 

Justifique sua  resposta 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________ 
3- O ambiente estimula o raciocínio lógico? 

□Concordo 

totalmente 

□Concordo 

Parcialmente 

□Indiferente □Discordo Parcialmente □Discordo 

totalmente 

Justifique sua  resposta 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
4- O ambiente trabalha os conceitos matemáticos previstos nos parâmetros curriculares 
nacionais? 

□Concordo 

totalmente 

□Concordo 

Parcialmente 

□Indiferente □Discordo Parcialmente □Discordo 

totalmente 

Justifique sua  resposta  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
5- A matemática está presente de forma intríseca? 

□Concordo 

totalmente 

□Concordo 

Parcialmente 

□Indiferente □Discordo Parcialmente □Discordo 

totalmente 

Justifique sua  resposta 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________ 
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APÊNDICE C 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(Diretor da escola) 

 
 

Declaro que eu fui informado, por um dos pesquisadores responsáveis, dos objetivos 
do projeto intitulado “Ambiente Virtual para auxiliar indivíduos com Discalculia a realizar 
operações matemáticas”.  

Eu entendi que o trabalho visa amenizar as dificuldades de indivíduos discálculos para 
a realização de operações matemáticas, através do desenvolvimento de um ambiente virtual 
que apresenta atividades lúdicas, divertidas e desafiadoras para serem solucionadas . 

O procedimento não é invasivo, não causa dor ou desconforto às crianças e o nome 
delas não será divulgado. A participação das crianças somente ocorrerá com o consentimento 
dos seus responsáveis. Além disso, essa participação é isenta de despesas e também receberei 
gratuitamente os resultados da pesquisa. 

Autorizo aos pesquisadores responsáveis envolvidos na pesquisa para que tenham 
acesso e possam transitar por esta escola durante o desenvolvimento desse projeto, conforme 
dias e horários pré-estabelecidos. 

Estou ciente de que posso retirar meu consentimento a qualquer hora, antes ou durante 
o mesmo, sem penalidades ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido. A 
minha assinatura nesse termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE dará a 
autorização ao patrocinador do estudo de utilizar os dados obtidos quando se fizer necessário, 
incluindo a divulgação dos mesmos, sempre preservando a identidade das crianças e da 
escola. 

Assino o presente documento em duas vias de igual teor e forma, ficando uma em 
minha posse. 

 
 

Márcia Aparecida Silva Bissaco 
(Pesquisadora responsável)  
Rua Engº Francisco Salessa, 55 casa 5 
Vila Natal - Mogi das Cruzes - SP 
Tel.:  (11) 4798 - 7112 / (11) 4798 – 4617 

Marcus Vasconcelos de Castro 
Rua Renato Katsuya Sato, 127 
Tel.: (11) 9678-7649 
 

 
Comitê de Ética em Pesquisa 

Av. Dr. Cândido Xavier de Almeida Souza, 200 – Prédio II – sala 21-21 
CEP 08780-911  /  Tel.: (11) 47987085



 

 

194

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(Pedagogo) 

 
 
Declaro que eu fui informado, por um dos pesquisadores responsáveis, dos objetivos do 
projeto intitulado “Ambiente Virtual para auxiliar indivíduos com Discalculia a realizar 
operações matemáticas”.  
Eu entendi que o trabalho visa amenizar as dificuldades de indivíduos discálculos para a 
realização de operações matemáticas, através do desenvolvimento de um ambiente virtual que 
apresenta atividades lúdicas, divertidas e desafiadoras para serem solucionadas . 
Verificarei se os conteúdos educativos presentes neste ambiente virtual abrangem capacidades 
matemáticas conforme critérios estabelecidos pelo Ministério da Educação e Cultura. 
Analisarei também se o método lúdico poderá auxiliar a aprendizagem de modo a estimular o 
raciocínio lógico, a memória e a criatividade das crianças. 
O procedimento não é invasivo, não causa dor ou desconforto às crianças e o nome delas não 
será divulgado. A participação das crianças somente ocorrerá com o consentimento dos seus 
responsáveis. Além disso, essa participação é isenta de despesas e também receberei 
gratuitamente os resultados da pesquisa. 
Estou ciente de que posso retirar meu consentimento a qualquer hora, antes ou durante o 
mesmo, sem penalidades ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido. A minha 
assinatura nesse termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE dará a autorização ao 
patrocinador do estudo de utilizar os dados obtidos quando se fizer necessário, incluindo a 
divulgação dos mesmos, sempre preservando a identidade das crianças e da escola. 
Assino o presente documento em duas vias de igual teor e forma, ficando uma em minha 
posse. 
 
 

_________________, __ de _________ de 201_. 
 
 
 
 
 
 
Márcia Aparecida Silva Bissaco 
(Pesquisadora responsável)  
Rua Engº Francisco Salessa, 55 casa 5 
Vila Natal - Mogi das Cruzes - SP 
Tel.:  (11) 4798 - 7112 / (11) 4798 – 4617 
 

Marcus Vasconcelos de Castro 
Rua Renato Katsuya Sato, 127 
Tel.: (11) 9678-7649 
 

 
 

Comitê de Ética em Pesquisa 
Av. Dr. Cândido Xavier de Almeida Souza, 200 – Prédio II – sala 21-21 

CEP 08780-911  /  Tel.: (11) 47987085 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(Psicólogo) 

 
 
Declaro que eu fui informado, por um dos pesquisadores responsáveis, dos objetivos do 
projeto intitulado “Ambiente Virtual para auxiliar indivíduos com Discalculia a realizar 
operações matemáticas”.  
Eu entendi que o trabalho visa amenizar as dificuldades de indivíduos discálculos para a 
realização de operações matemáticas, através do desenvolvimento de um ambiente virtual que 
apresenta atividades lúdicas, divertidas e desafiadoras para serem solucionadas . 
Verificarei a existência de regras e de limites, bem como se o ambiente coloca as jogadores 
diante de situações de ganhar ou perder. Observarei também se o ambiente trabalha de forma 
positiva a frustração do perder. 
O procedimento não é invasivo, não causa dor ou desconforto às crianças e o nome delas não 
será divulgado. A participação das crianças somente ocorrerá com o consentimento dos seus 
responsáveis. Além disso, essa participação é isenta de despesas e também receberei 
gratuitamente os resultados da pesquisa. 
Estou ciente de que posso retirar meu consentimento a qualquer hora, antes ou durante o 
mesmo, sem penalidades ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido. A minha 
assinatura nesse termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE dará a autorização ao 
patrocinador do estudo de utilizar os dados obtidos quando se fizer necessário, incluindo a 
divulgação dos mesmos, sempre preservando a identidade das crianças e da escola. 
Assino o presente documento em duas vias de igual teor e forma, ficando uma em minha 
posse. 
 
 

_________________, __ de _________ de 201_. 
 
 
 
___________________________________
__ 
Márcia Aparecida Silva Bissaco 
(Pesquisadora responsável)  
Rua Engº Francisco Salessa, 55 casa 5 
Vila Natal - Mogi das Cruzes - SP 
Tel.:  (11) 4798 - 7112 / (11) 4798 – 4617 
 
 

_____________________________________
__ 
Marcus Vasconcelos de Castro 
Rua Renato Katsuya Sato, 127 
Tel.: (11) 9678-7649 
 

Comitê de Ética em Pesquisa 
Av. Dr. Cândido Xavier de Almeida Souza, 200 – Prédio II – sala 21-21 

CEP 08780-911  /  Tel.: (11) 47987085 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(Professor da sala) 

 
 
Declaro que eu fui informado, por um dos pesquisadores responsáveis, dos objetivos do 
projeto intitulado “Ambiente Virtual para auxiliar indivíduos com Discalculia a realizar 
operações matemáticas”.  
Eu entendi que o trabalho visa amenizar as dificuldades de indivíduos discálculos para a 
realização de operações matemáticas, através do desenvolvimento de um ambiente virtual que 
apresenta atividades lúdicas, divertidas e desafiadoras para serem solucionadas . 
Permito aos pesquisadores responsáveis sob minha responsabilidade envolvidos na pesquisa 
que tenham acesso e possam transitar por esta sala de aula nos dias e nos horários pré-
estabelecidos. 
O procedimento não é invasivo, não causa dor ou desconforto às crianças e o nome delas não 
será divulgado. A participação das crianças somente ocorrerá com o consentimento dos seus 
responsáveis. Além disso, essa participação é isenta de despesas e também receberei 
gratuitamente os resultados da pesquisa. 
Estou ciente de que posso retirar meu consentimento a qualquer hora, antes ou durante o 
mesmo, sem penalidades ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido. A minha 
assinatura nesse termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE dará a autorização ao 
patrocinador do estudo de utilizar os dados obtidos quando se fizer necessário, incluindo a 
divulgação dos mesmos, sempre preservando a identidade das crianças e da escola. 
Assino o presente documento em duas vias de igual teor e forma, ficando uma em minha 
posse. 
 

 
 

_________________, __ de _________ de 201_. 
 
 
 
 
___________________________________
__ 
Márcia Aparecida Silva Bissaco 
(Pesquisadora responsável)  
Rua Engº Francisco Salessa, 55 casa 5 
Vila Natal - Mogi das Cruzes - SP 
Tel.:  (11) 4798 - 7112 / (11) 4798 – 4617 
 
 

_____________________________________
__ 
Marcus Vasconcelos de Castro 
Rua Renato Katsuya Sato, 127 
Tel.: (11) 9678-7649 
 

 
Comitê de Ética em Pesquisa 

Av. Dr. Cândido Xavier de Almeida Souza, 200 – Prédio II – sala 21-21 
CEP 08780-911  /  Tel.: (11) 47987085 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(Responsável pela criança) 

 
 
Declaro que eu fui informado, por um dos pesquisadores responsáveis, dos objetivos do 
projeto intitulado “Ambiente Virtual para auxiliar indivíduos com Discalculia a realizar 
operações matemáticas”.  
Eu entendi que o trabalho visa amenizar as dificuldades de indivíduos discálculos para a 
realização de operações matemáticas, através do desenvolvimento de um ambiente virtual que 
apresenta atividades lúdicas, divertidas e desafiadoras para serem solucionadas . 
Estou ciente de que a criança participante pela qual me responsabilizo, utilizará jogos 
computadorizados com fins educativos. Sei também que ela será observada e que suas 
verbalizações e comportamentos serão registrados durante e momentos depois de jogar. 
O procedimento não é invasivo, não causa dor ou desconforto às crianças e o nome delas não 
será divulgado. A participação das crianças somente ocorrerá com o consentimento dos seus 
responsáveis. Além disso, essa participação é isenta de despesas e também receberei 
gratuitamente os resultados da pesquisa. 
Estou ciente de que posso retirar meu consentimento a qualquer hora, antes ou durante o 
mesmo, sem penalidades ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido. A minha 
assinatura nesse termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE dará a autorização ao 
patrocinador do estudo de utilizar os dados obtidos quando se fizer necessário, incluindo a 
divulgação dos mesmos, sempre preservando a identidade das crianças e da escola. 
Assino o presente documento em duas vias de igual teor e forma, ficando uma em minha 
posse. 
 

_________________, __ de _________ de 201_. 
 
 
 
Participante nº____                         Responsável__________________________________ 
 
 
 
Márcia Aparecida Silva Bissaco 
(Pesquisadora responsável)  
Rua Engº Francisco Salessa, 55 casa 5 
Vila Natal - Mogi das Cruzes - SP 
Tel.:  (11) 4798 - 7112 / (11) 4798 – 4617 

 

Marcus Vasconcelos de Castro 
Rua Renato Katsuya Sato, 127 
Tel.: (11) 9678-7649 
 

Comitê de Ética em Pesquisa 
Av. Dr. Cândido Xavier de Almeida Souza, 200 – Prédio II – sala 21-21 

CEP 08780-911  /  Tel.: (11) 47987085 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(Voluntários) 

 
 
Declaro que eu fui informado, por um dos pesquisadores responsáveis, dos objetivos do 
projeto intitulado “Ambiente Virtual para auxiliar indivíduos com Discalculia a realizar 
operações matemáticas”.  
Eu entendi que o trabalho visa amenizar as dificuldades de indivíduos discálculos para a 
realização de operações matemáticas, através do desenvolvimento de um ambiente virtual que 
apresenta atividades lúdicas, divertidas e desafiadoras para serem solucionadas . 
Utilizarei o ambiente virtual desenvolvido a fim de testar a usabilidade, jogabilidade e 
ludicidade e responderei a um questionário de avaliação do ambiente que está anexo ao termo. 
O procedimento não é invasivo, não causa dor ou desconforto às crianças e o nome delas não 
será divulgado. Além disso, essa participação é isenta de despesas e também receberei 
gratuitamente os resultados da pesquisa. 
Estou ciente de que posso retirar meu consentimento a qualquer hora, antes ou durante o 
mesmo, sem penalidades ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido. A minha 
assinatura nesse termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE dará a autorização ao 
patrocinador do estudo de utilizar os dados obtidos quando se fizer necessário, incluindo a 
divulgação dos mesmos, sempre preservando a identidade das crianças e da escola. 
Assino o presente documento em duas vias de igual teor e forma, ficando uma em minha 
posse. 
 

 
 
 

_________________, __ de _________ de 201_. 
 
 
 
 
___________________________________
__ 
Márcia Aparecida Silva Bissaco 
(Pesquisadora responsável)  
Rua Engº Francisco Salessa, 55 casa 5 
Vila Natal - Mogi das Cruzes - SP 
Tel.:  (11) 4798 - 7112 / (11) 4798 – 4617 

_____________________________________
__ 
Marcus Vasconcelos de Castro 
Rua Renato Katsuya Sato, 127 
Tel.: (11) 9678-7649 
 

 
Comitê de Ética em Pesquisa 

Av. Dr. Cândido Xavier de Almeida Souza, 200 – Prédio II – sala 21-21 
CEP 08780-911  /  Tel.: (11) 47987085 
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APÊNDICE D – Teste para especialistas em jogos  
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APÊNDICE D 

 
Teste para os especialistas em jogos 

 
Nome:_______________________________________________ 
Idade:____________ Qual é o tempo de sua experiência com games?_____ 
Quais os tipos de jogos que prefere? 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
 
1. Como classificaria as cores no jogo? 

□Excelente □Ótimo □Bom □Regular □Insuficiente 

 
2.  Que classificação atribuiria  ao grau de usabilidade do jogo (se é fácil de utilizar?) .  

□Excelente □Ótimo □Bom □Regular □Insuficiente 

Justifique sua resposta:____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
3. Como você classifica o nível de informações para que o jogador jogue sem a necessidade 
de pesquisas ou leitura de manuais? 

□Excelente □Ótimo □Bom □Regular □Insuficiente 

Justifique sua resposta:____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
4. Como você classifica as mensagens de erros, se são claras, construtivas e se ajudam o 
usuário a solucionar problemas. 

□Excelente □Ótimo □Bom □Regular □Insuficiente 

Justifique sua resposta:____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
5. A interação com o jogo é: 

□Excelente □Ótimo □Bom □Regular □Insuficiente 

Justifique sua resposta:____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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6. Os elementos gráficos do jogo são: (considere como padrão um jogo 2D tradicional) 

□Excelente □Ótimo □Bom □Regular □Insuficiente 

Justifique sua resposta:____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
7. Os elementos sonoros do jogo são:  

□Excelente □Ótimo □Bom □Regular □Insuficiente 

Justifique sua resposta:____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
8. Você conseguiu pôr em prática estratégias durante o jogo? 

□Excelente □Ótimo □Bom □Regular □Insuficiente 

Quais?______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
 
9. Há alguma observação que gostaria de fazer? 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________ 
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APÊNDICE E – Registro de comportamento das crianças 
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APÊNDICE E 

 
 

 Registro de comportamento das crianças. 
 

 
Nome da criança:_____________________________________________________ 
 
Possui computador em casa? (SIM/NÃO) 
 
Costuma jogar no computador ? (SIM/NÃO) 
 

Quadro 63:  Instrumento para coleta de comportamentos inspirada em Amate (2007) e Lima (2010). 
Comportamentos No de crianças 
Apresentaram dificuldades para iniciar o jogo  
Solicitaram ajuda  
Distraíram-se com os estímulos externos  
Pediram extensão do período de tempo pré-estabelecido  
Jogaram sem parar  
Verbalizaram positivamente sobre o jogo  
Aprenderam a usar os controles facilmente  
Quiseram jogar novamente  

Fonte: Inspirado em Lima (2010) 
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APÊNDICE F – Ficha de avaliação do Psicólogo 
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APÊNDICE F 

 
 

Ficha de avaliação do Psicólogo 
 
Nome: ____________________________________________________________ 
 

Ao verificar o  ambiente virtual, observou-se: 

1 - Existência de regras e de limites? 

¨ Sim ¨ Não Comentários _______________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
2 - Coloca as jogadores diante de situações de ganhar ou perder? 

¨ Sim ¨ Não Comentários _______________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
3 - Trabalha de forma positiva a frustração do perder? 

¨ Sim ¨ Não Comentários _______________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
4 - Comentários adicionais ou sugestões. 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

__________________, ___ de ______________ de _____. 
 

_____________________________________ 
Fonte: Inspirado em Lima (2010) 
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APÊNDICE G – Ficha de avaliação do Professor 
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APÊNDICE G 

Ficha de avaliação do Professor 
 
Nome: ____________________________________________________________ 
 
Ao experimentar o Jogo “O resgate de Tom”, observou-se: 

1- O ambiente pode auxiliar a aprendizagem? 

□Concordo 

totalmente 

□Concordo 

Parcialmente 

□Indiferente □Discordo Parcialmente □Discordo 

totalmente 

Justifique sua  resposta 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________ 
2- O ambiente estimula a criatividade? 

□Concordo 

totalmente 

□Concordo 

Parcialmente 

□Indiferente □Discordo Parcialmente □Discordo 

totalmente 

Justifique sua  resposta 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________ 
3- O ambiente estimula o raciocínio lógico? 

□Concordo 

totalmente 

□Concordo 

Parcialmente 

□Indiferente □Discordo Parcialmente □Discordo 

totalmente 

Justifique sua  resposta 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________ 
 
4- O ambiente trabalha os conceitos matemáticos previstos nos parâmetros curriculares 
nacionais? 

□Concordo 

totalmente 

□Concordo 

Parcialmente 

□Indiferente □Discordo Parcialmente □Discordo 

totalmente 

Justifique sua  resposta  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________ 
5- A matemática está presente de forma intríseca? 

□Concordo 

totalmente 

□Concordo 

Parcialmente 

□Indiferente □Discordo Parcialmente □Discordo 

totalmente 

Justifique sua  resposta 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________ 
Fonte: Inspirado em Lima (2010) 
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6- O uso de recursos lúdicos é somente uma maneira de se ver a Matemática, NÃO exerce 
melhora no desenvolvimento cognitivo do aluno. 

□Concordo 

totalmente 

□Concordo 

Parcialmente 

□Indiferente □Discordo Parcialmente □Discordo 

totalmente 

Justifique sua  resposta 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________ 
7- A utilização de jogos pode  melhorar a aprendizagem matemática da criança. 

□Concordo 

totalmente 

□Concordo 

Parcialmente 

□Indiferente □Discordo Parcialmente □Discordo 

totalmente 

Justifique sua  resposta 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________ 
Fonte: Inspirado em Lima (2010) 
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APÊNDICE H – Relação de crianças classificadas pelo Teste de 
Desempenho Escolar 
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APÊNDICE H 

 
Quadro 64: Relação de crianças classificadas como de nível superior. 

Criança Escore Idade Menção 
258 14 7 SUPERIOR 
259 14 7 SUPERIOR 
260 14 7 SUPERIOR 
261 14 8 SUPERIOR 
262 14 8 SUPERIOR 
263 14 8 SUPERIOR 
264 14 8 SUPERIOR 
265 14 8 SUPERIOR 
266 14 8 SUPERIOR 
267 14 8 SUPERIOR 
268 14 8 SUPERIOR 
269 14 8 SUPERIOR 
270 14 8 SUPERIOR 
271 14 8 SUPERIOR 
272 14 8 SUPERIOR 
273 14 8 SUPERIOR 
274 14 8 SUPERIOR 
275 14 8 SUPERIOR 
276 14 8 SUPERIOR 
277 14 8 SUPERIOR 
278 14 8 SUPERIOR 
279 14 9 SUPERIOR 
280 14 13 SUPERIOR 
281 15 7 SUPERIOR 
282 15 8 SUPERIOR 
283 15 8 SUPERIOR 
284 15 8 SUPERIOR 
285 15 8 SUPERIOR 
286 15 8 SUPERIOR 
287 15 8 SUPERIOR 
288 15 8 SUPERIOR 
289 15 8 SUPERIOR 
290 15 8 SUPERIOR 
291 15 8 SUPERIOR 
292 15 8 SUPERIOR 
293 16 8 SUPERIOR 
294 16 8 SUPERIOR 
295 16 8 SUPERIOR 
296 16 8 SUPERIOR 
297 16 10 SUPERIOR 
298 17 8 SUPERIOR 
299 17 8 SUPERIOR 
300 17 8 SUPERIOR 
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Quadro 65: Relação de crianças classificadas como de nível médio. 

Criança Escore Idade Menção 
 140 10 7 MEDIO 

141 10 8 MEDIO 
142 10 8 MEDIO 
143 10 8 MEDIO 
144 10 8 MEDIO 
145 10 8 MEDIO 
146 10 8 MEDIO 
147 10 8 MEDIO 
148 10 8 MEDIO 
149 10 8 MEDIO 
150 10 8 MEDIO 
151 10 8 MEDIO 
152 10 8 MEDIO 
153 10 8 MEDIO 
154 10 8 MEDIO 
155 10 8 MEDIO 
156 10 8 MEDIO 
157 10 8 MEDIO 
158 10 8 MEDIO 
159 10 8 MEDIO 
160 10 8 MEDIO 
161 10 8 MEDIO 
162 10 8 MEDIO 
163 10 8 MEDIO 
164 10 8 MEDIO 
165 10 8 MEDIO 
166 10 8 MEDIO 
167 10 8 MEDIO 
168 10 8 MEDIO 
169 10 8 MEDIO 
170 10 8 MEDIO 
171 10 10 MEDIO 
172 11 7 MEDIO 
173 11 7 MEDIO 
174 11 7 MEDIO 
175 11 7 MEDIO 
176 11 7 MEDIO 
177 11 7 MEDIO 
178 11 8 MEDIO 
179 11 8 MEDIO 
180 11 8 MEDIO 
181 11 8 MEDIO 
182 11 8 MEDIO 
183 11 8 MEDIO 
184 11 8 MEDIO 
185 11 8 MEDIO 
186 11 8 MEDIO 
187 11 8 MEDIO 
188 11 8 MEDIO 
189 11 8 MEDIO 
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Quadro 66: Relação de crianças classificadas como de nivel médio (continua). 
Criança Escore Idade Menção 

190 11 8 MEDIO 
191 11 8 MEDIO 
192 11 8 MEDIO 
193 11 8 MEDIO 
194 11 8 MEDIO 
195 11 8 MEDIO 
196 11 8 MEDIO 
197 11 8 MEDIO 
198 11 8 MEDIO 
199 11 8 MEDIO 
200 11 8 MEDIO 
201 11 8 MEDIO 
202 11 8 MEDIO 
203 11 8 MEDIO 
204 12 6 MEDIO 
205 12 7 MEDIO 
206 12 7 MEDIO 
207 12 8 MEDIO 
208 12 8 MEDIO 
209 12 8 MEDIO 
210 12 8 MEDIO 
211 12 8 MEDIO 
212 12 8 MEDIO 
213 12 8 MEDIO 
214 12 8 MEDIO 
215 12 8 MEDIO 
216 12 8 MEDIO 
217 12 8 MEDIO 
218 12 8 MEDIO 
219 12 8 MEDIO 
220 12 8 MEDIO 
221 12 8 MEDIO 
222 12 8 MEDIO 
223 12 8 MEDIO 
224 12 8 MEDIO 
225 12 8 MEDIO 
226 12 8 MEDIO 
227 12 8 MEDIO 
228 12 8 MEDIO 
229 12 8 MEDIO 
230 12 8 MEDIO 
231 12 8 MEDIO 
232 12 8 MEDIO 
233 12 9 MEDIO 
234 12 9 MEDIO 
235 13 7 MEDIO 
236 13 7 MEDIO 
237 13 7 MEDIO 
238 13 8 MEDIO 
239 13 8 MEDIO 
240 13 8 MEDIO 
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Quadro 67: Relação de crianças classificadas como de nível médio (Conclusão). 
Criança Escore Idade Menção 

241 13 8 MEDIO 
242 13 8 MEDIO 
243 13 8 MEDIO 
244 13 8 MEDIO 
245 13 8 MEDIO 
246 13 8 MEDIO 
247 13 8 MEDIO 
248 13 8 MEDIO 
249 13 8 MEDIO 
250 13 8 MEDIO 
251 13 8 MEDIO 
252 13 8 MEDIO 
253 13 8 MEDIO 
254 13 8 MEDIO 
255 13 8 MEDIO 
256 13 8 MEDIO 
257 13 9 MEDIO 

 
 

Quadro 68: Relação de crianças classificadas como de nível inferior. 
Criança Escore Idade Menção 

1 0 8 INFERIOR 
2 0 10 INFERIOR 
3 1 7 INFERIOR 
4 1 7 INFERIOR 
5 1 8 INFERIOR 
6 1 8 INFERIOR 
7 1 8 INFERIOR 
8 1 8 INFERIOR 
9 1 8 INFERIOR 

10 2 7 INFERIOR 
11 2 8 INFERIOR 
12 2 8 INFERIOR 
13 2 8 INFERIOR 
14 2 8 INFERIOR 
15 2 8 INFERIOR 
16 2 8 INFERIOR 
17 3 6 INFERIOR 
18 3 7 INFERIOR 
19 3 7 INFERIOR 
20 3 8 INFERIOR 
21 3 8 INFERIOR 
22 3 8 INFERIOR 
23 3 8 INFERIOR 
24 3 8 INFERIOR 
25 3 8 INFERIOR 
26 3 8 INFERIOR 
27 3 8 INFERIOR 
28 3 8 INFERIOR 
29 4 7 INFERIOR 
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Quadro 69: Relação de crianças classificadas como de nível inferior (continua). 
Criança Escore Idade Menção 

30 4 7 INFERIOR 
31 4 7 INFERIOR 
32 4 8 INFERIOR 
33 4 8 INFERIOR 
34 4 8 INFERIOR 
35 4 8 INFERIOR 
36 4 8 INFERIOR 
37 4 8 INFERIOR 
38 4 8 INFERIOR 
39 4 8 INFERIOR 
40 4 8 INFERIOR 
41 4 8 INFERIOR 
42 4 9 INFERIOR 
43 4 9 INFERIOR 
44 5 8 INFERIOR 
45 5 8 INFERIOR 
46 5 8 INFERIOR 
47 5 8 INFERIOR 
48 5 8 INFERIOR 
49 5 8 INFERIOR 
50 5 8 INFERIOR 
51 5 8 INFERIOR 
52 5 8 INFERIOR 
53 5 9 INFERIOR 
54 5 9 INFERIOR 
55 6 7 INFERIOR 
56 6 8 INFERIOR 
57 6 8 INFERIOR 
58 6 8 INFERIOR 
59 6 8 INFERIOR 
60 6 8 INFERIOR 
61 6 8 INFERIOR 
62 6 8 INFERIOR 
63 6 8 INFERIOR 
64 6 8 INFERIOR 
65 6 9 INFERIOR 
66 6 9 INFERIOR 
67 6 9 INFERIOR 
68 6 10 INFERIOR 
69 6 10 INFERIOR 
70 6 11 INFERIOR 
71 7 7 INFERIOR 
72 7 7 INFERIOR 
73 7 7 INFERIOR 
74 7 8 INFERIOR 
75 7 8 INFERIOR 
76 7 8 INFERIOR 
77 7 8 INFERIOR 
78 7 8 INFERIOR 
79 7 8 INFERIOR 
80 7 8 INFERIOR 
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Quadro 70: Relação de crianças classificadas como de nível inferior (continua). 
Criança Escore Idade Menção 

81 7 8 INFERIOR 
82 7 8 INFERIOR 
83 7 8 INFERIOR 
84 7 8 INFERIOR 
85 7 8 INFERIOR 
86 7 8 INFERIOR 
87 7 8 INFERIOR 
88 7 9 INFERIOR 
89 7 10 INFERIOR 
90 8 7 INFERIOR 
91 8 7 INFERIOR 
92 8 8 INFERIOR 
93 8 8 INFERIOR 
94 8 8 INFERIOR 
95 8 8 INFERIOR 
96 8 8 INFERIOR 
97 8 8 INFERIOR 
98 8 8 INFERIOR 
99 8 8 INFERIOR 

100 8 8 INFERIOR 
101 8 8 INFERIOR 
102 8 8 INFERIOR 
103 8 8 INFERIOR 
104 8 8 INFERIOR 
105 8 8 INFERIOR 
106 8 8 INFERIOR 
107 8 8 INFERIOR 
108 8 8 INFERIOR 
109 8 9 INFERIOR 
110 8 9 INFERIOR 
111 8 9 INFERIOR 
112 9 7 INFERIOR 
113 9 7 INFERIOR 
114 9 7 INFERIOR 
115 9 7 INFERIOR 
116 9 8 INFERIOR 
117 9 8 INFERIOR 
118 9 8 INFERIOR 
119 9 8 INFERIOR 
120 9 8 INFERIOR 
121 9 8 INFERIOR 
122 9 8 INFERIOR 
123 9 8 INFERIOR 
124 9 8 INFERIOR 
125 9 8 INFERIOR 
126 9 8 INFERIOR 
127 9 8 INFERIOR 
128 9 8 INFERIOR 
129 9 8 INFERIOR 
130 9 8 INFERIOR 
131 9 8 INFERIOR 
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Quadro 71: Relação de crianças classificadas como de nível inferior (conclusão). 
Criança Escore Idade Menção 

132 9 8 INFERIOR 
133 9 8 INFERIOR 
134 9 8 INFERIOR 
135 9 8 INFERIOR 
136 9 8 INFERIOR 
137 9 8 INFERIOR 
138 9 8 INFERIOR 
139 9 10 INFERIOR 

 

 
 
 
  



 

 

217

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANEXO A – Relatório do comitê de ética 
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