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Análise de software aplicada à educação  
 
Ferramenta Analisada  – Dominó lógico  

Para download do jogo clique aqui. 

 
Descrição:  Jogo de raciocínio lógico. Ideal 

para crianças maiores de 6 anos. O objetivo é 

simples: Selecionar todos os pares do dominó 

que estão no tabuleiro, sem deixar nenhuma 

peça de fora. O problema é que eles foram 

divididos ao meio. A cada par selecionado, no 

painel à esquerda, o conjunto escolhido será 

marcado.  

 

Serve para trabalhar o Senso de lógica, Senso 

matemático, Senso de organização etc.  

O jogo vai exigir do usuário muita atenção e 

capacidade para combinar elementos. Para 

crianças menores de 6 anos não é indicado. 

Requer um pensamento lógico parcialmente formado e uma capacidade de 

concentração que elas ainda não desenvolveram. 

 

 

 

Informações Gerais sobre o Programa: 

 

Nome e Versão:  Dominó Lógico 1.0  

Desenvolvedor:  flaxie.com  

Gênero:  Jogo de Raciocínio Lógico  

Classificação:  Livre  

Tipo de Licença:  Gratuito  

Sistema:  Windows 98, XP, 2000, Vista, Seven.  

Requerimentos:  Nenhum  
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Tamanho em bytes:  215 kb.  

Cotação:    

Instruções para instalação:  Basta copiar o arquivo para uma pasta, 

descompactá-lo e executá-lo. Não precisa instalar.  

Para descompactar, ofereço a seguir o passo-a-passo. 

 

Figura 1.0 

 

 
Figura 2.0 
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Figura 3.0 

 

Observação 1:  Antes de fixar o software no local desejado, aparecerá uma tela 

descarregando o programa após descompactá-lo. 

Para iniciar o jogo, basta dar duplo clique sobre o aplicativo DOMISOL que irá 

iniciar sua partida.  

 
 

Possibilidades Pedagógicas: 
 
  
O uso é muito simples e logo à primeira vista, o usuário deverá ficar bem à 

vontade. Não há contagem de tempo o que o torna adequado como ferramenta 

didática.  

 

Como sugestão de uso, pode o educador trabalhar em equipes de 2 ou mais 

jogadores por vez, todos pensando juntos. 

Para jogar, faz-se necessário somente a presença do Mouse. Tecle sobre as 

partes dos pares que deseja selecionar e no painel ao lado o respectivo par 

será marcado. Pode-se jogar com dominós, números e bolinhas coloridas. 

Tente clicar sobre as demais opções do Menu para conhecer a função de cada 

uma delas. 
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Opções de tela: 
 

 

 

Figura 4.0 - Dominós 

 

 
Figura 5.0 – Números 
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Figura 6.0 – bolinhas 

 

 

Análise técnica/Interface:  Por ser voltado ao raciocínio, o software/jogo possui 

o mínimo de ambientes que possam dispersar a atenção dos jogadores. Este é 

altamente didático, incentivando e estimulando - quando utilizado na prática 

pedagógica – o raciocínio lógico, as cores, os números, as noções básicas de 

sequência e ordenação do pensamento. Sendo indicada para crianças por conta 

da faixa etária a partir do 2º ano do ensino fundamental (antiga 1ª série).    

O Jogo Dominó Lógico, só possui três menus (game,view e help) , o que facilita o 

manuseio para o jogador. 

O ideal é que seja manuseado com o auxílio de um adulto, em situação 

pedagógica, pelo professor, pelos menus possuírem em sua linguagem original 

que não são dominados pelas crianças (inglês). 
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Figura 7.0 –menus 

 
 
Aspectos positivos:  
Diversidade de interface gráfica – o jogador pode escolher o que mais lhe 

aprouver. 

Mistura de cores – no 1º modo podemos observar que só é utilizada o tom 

verde, na 2º e na 3º são trabalhadas as diversidade das cores. 

Facilidade de jogar e de entender o objetivo do jogo. 

 
 
 
Aspectos negativos:   
Sua versão só é apresentada em inglês, não podendo ser editada. 

 
 
Considerações:   

Excelente ferramenta para desenvolvimento estratégico em diversos 

segmentos. Mesmo possuindo somente versão em inglês não minimiza a 

grandiosidade da ferramenta, ela é altamente fácil na sua forma de aplicação e 

jogabilidade. Por ser em inglês, possui menus simplificados, o que não dificulta 

o manuseio pelas crianças. 

 

Descrição dos menus:  

Game: New game, save game, load game, show layout e exit. 
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Figura 8.0 – Menus simplificados (games) 

 
View: Standart, numbers e balls 
 

 
 
Figura 9.0 – Menus simplificados (view) 
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Help: About, help, web site. 
 

 
 
Figura 10 – Menus simplificados (Help) 

 
 
Ferramentas similares disponíveis:   
 

Encontramos inúmeras ferramentas que se dispõe a estimular o raciocínio 

lógico, porém, não verificamos a essência de proposta similar.  

Esse software apresentou característica dinâmica e instigante, podendo ser 

utilizada em múltiplas vertentes para variadas proposta, diferindo dos demais 

softwares encontrados, possuindo as mesmas opções, mas não acopladas na 

mesma ferramenta.  


