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INTRODUÇÃO 

O uso de softwares educativos em sala de aula possibilita a diminuição 

dos bloqueios apresentados por muitos alunos ao se deparar com conteúdos 

mais complexos e para facilitar o aprendizado de conteúdos considerados 

“chatos” pelos alunos, pois dentro de um jogo a motivação para superar aquela 

situação é maior, muitas vezes devido ao “prêmio” final. Isso faz com que o 

discente tenha um melhor desempenho no processo de aprendizagem da 

disciplina, além de contribuir para o desenvolvimento de atitudes sociais, como: 

trabalho em equipe, respeito ao colega e obediência as regras. 

Os dois primeiros softwares – Torre de Hanói e Tangram – são jogos 

antigos e por isso possuem inúmeras versões gratuitas, já o Tabuada 2 é 

produzido pela empresa Positivo e tem um preço médio de R$ 34,00, porém 

encontram-se na internet versões para download. 

Neste artigo serão analisados três softwares educacionais, em forma de 

jogo, para o ensino da matemática e alguns sites para download. 

Jogos antigos: http://www.jogos.antigos.nom.br/programas.asp 

Espaço Educar: http://espacoeducar-liza.blogspot.com/2009/07/30-

jogos-educativos-para-baixar.html 

Portal Atividades: http://portalatividades.blogspot.com/2011/07/jogo-

tabuada-2-positivo.html 

 



TORRE DE HANÓI 

Descrição: 

A Torre de Hanói é um quebra-cabeças oriental que consiste em uma 

base contendo três pinos, onde num deles, são dispostos n discos uns sobre 

os outros, em ordem crescente de diâmetro, de cima para baixo. O número de 

discos pode variar sendo que o mais simples contém apenas três. Apesar do 

programa utilizado já informar o número mínimo de movimentos, é interessante 

observar que o número mínimo de movimentos possíveis é dado pela fórmula 

2n – 1, sendo n a quantidade de discos. 

 

Classificação do jogo:  

− Estratégico 

 

Objetivos: 

Avaliar a capacidade de memória, de planejamento e de solucionar 

problemas do educando, além de desenvolver o raciocínio lógico e estimular o 

trabalho em grupo ou individual. 

 

Regras: 

As regras variam de acordo com o programa, alguns tem como base 

transferir todos os discos, na mesma ordem, de uma das torre para outra 

qualquer, utilizando uma das outras duas torres como auxiliar, enquanto outros 

determinam a transferência da primeira para a última torre, de maneira que um 

disco maior nunca fique em cima de outro menor em nenhuma situação. 

 

Exemplo prático com 3 discos 

Ao executar a tela inicial do programa escolhido visualiza-se as opções, 

podendo assim o educando escolher jogar com 3, 5 ou 7 discos. 

A figura 1 ilustra as opções iniciais para o jogador, que pode escolher o 

nível de dificuldade do jogo. 



 
Figura 1 – Opções iniciais 

 
A figura 2 ilustra o jogo com a opção de três discos que devem ser 

movidos da primeira para a última torre. 

 

 
Figura 2 – Início do jogo 

 

A figura 3 ilustra o primeiro movimento, é interessante informar ao aluno, 

no decorrer do jogo, que é o primeiro movimento que determina a finalização 

positiva do jogo. 



 
Figura 3 – Primeiro movimento 

 

A figura 4 ilustra o movimento no qual o segundo disco é levado à torre 

do meio. 

 

 
Figura 4 – Segundo movimento 

 
A figura 5 ilustra o movimento no qual o disco menor é sobreposto ao 

disco de diâmetro médio. 



 
Figura 5 – Terceiro movimento 

 

A figura 6 ilustra o movimento no qual inicia-se a passagem do último 

disco para a terceira torre. 

 

 
Figura 6 – Quarto movimento 

 

A figura 7 ilustra o movimento no qual o disco menor é levado 

novamente à torre inicial. 



 
Figura 7 – Quinto movimento 

 

A figura 8 ilustra o movimento no qual o segundo disco é sobreposto ao 

disco maior. 

 

 
Figura 8 – Sexto movimento 

 

A figura 9 ilustra o movimento no qual finaliza-se o jogo, sobrepondo o 

disco menor aos demais. 



 
Figura 9 – Último movimento 

 

A figura 10 ilustra a última tela do jogo, onde se felicita o aluno pela sua 

vitória. 

 

 
Figura 10 – Final do jogo 

O programa utilizado mostra o número de movimentos que foram feitos e 

o número mínimo de movimentos possíveis, além de informar o tempo gasto no 

desenvolvimento da tarefa. Há programas que fornecem mais opções quanto 

ao número de discos. 

 



TANGRAM 

Descrição: 

O Tangram é um quebra-cabeça chinês composto por 7 peças (5 

triângulos, 1 quadrado e 1 paralelogramo) que podem juntas formar um 

quadrado, além do quadrado pode-se formar diversas figuras como plantas, 

animais e pessoas. Apesar de o tangram tradicional formar um quadrado, há 

também outros, como exemplo em forma de círculo, o oval e até o de coração. 

 

Classificação do jogo:  

− Estratégico 

− Geométrico 

 

Objetivos: 

Auxiliar no estudo da geometria, estimular a criatividade e desenvolver o 

raciocínio lógico. 

 

Regras: 

− Deve-se utilizar as 7 peças; 

− Nenhuma peça pode se sobrepor a outra. 

 

Exemplo prático 

Ao executar a tela inicial do programa a figura a qual será construida é 

selecionada automaticamente, porém pode-se alterá-la, no menu File > Pick. 

Observa-se que neste programa as sete peças do trangram, a serem 

utilizadas, já aparecem formando um quadrado. 



 
Figura 11 – Início 

 
Figura 12 – Passo 1 

 
Figura 13 – Passo 2 



 
Figura 14 – Passo 3 

 
Figura 15 – Passo 4 

 
Figura 16 – Passo 5 



 
Figura 17 – Passo 6 

 
Figura 18 – Passo 7 

 
Figura 19 – Passo 8 

 



TABUADA 

Descrição: 

O software Tabuada 2 é voltado para o aprendizado da matemática, 

possibilitando ao aluno a memorização da tabuada de uma forma lúdica e 

divertida. O software permite que o discente jogue em disputa com um amigo 

ou individual, o que proporciona uma competição saudável entre todo o grupo. 

 

Classificação do jogo:  

− Treinamento 

 

Exemplo prático 

Ao executar a tela inicial do programa ele apresenta os oito tipos de 

jogos – Estouro dos Balões, Moedas, Quantos, Hora do Lanche, Memória, 

Figura escondida, Batalha Naval e Auditório – cada qual com suas regras e 

objetivos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 20 – Início 

A figura 21 ilustra a seleção de tabuadas que farão parte da atividade, 

essa tela aparece antes dos jogos: Estouro dos Balões, Quantos, Memória e 

Auditório. 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 21 – Seleção de Tabuada 

 

 

As figuras 22 e 23 ilustram a seleção de jogadores, onde o aluno 

escolhe se deseja jogar sozinho ou em dupla. Essa tela aparece antes dos 

jogos: Moedas, Memória, Figura Escondida e Batalha Naval. 

 

 
Figura 22 – Seleção de jogador1 

 
 



 
Figura 23 – Seleção de jogador2 

 
 

A figura 24 ilustra o Estouro dos Balões. 

Objetivo:  é preciso estourar o balão que seja resultado da expressão ou 

a expressão do resultado, na parte inferior da tela. Conforme o aluno for 

passando para a fase seguinte o jogo vai dificultando. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 24 – Estouro dos Balões 

 

A figura 25 ilustra o Moedas. 

Objetivo:  superar a pontuação máxima do outro jogador. O aluno 

escolhe duas moedas para realizar a multiplicação e coloca o resultado, sua 

pontuação será o resultado do cálculo, caso ele acerte. 



 
Figura 25 – Moedas 

 

As figuras 26 e 27 ilustram o Quantos. 

Objetivo:  o aluno diz quantos objetos ou animais aparecem na tela – 

figura 1 – e depois precisa realizar a multiplicação. 

 

 
Figura 26 – Quantos1 



 
Figura 27 – Quantos2  

 

A figura 28 ilustra o Hora do Lanche. 

Objetivo:  aprender a usar o dinheiro, é preciso que o aluno clique nas 

cédulas para pagar a conta, é importante dizer que não se pode ter troco. 

 

 
Figura 28 – Hora do Lanche  

 

A figura 29 ilustra o Memória. 

Objetivo:  é preciso combinar o valor com a expressão correta por 

exemplo, se abrir o número 6 o aluno precisa encontrar a expressão que 

resulta em 6 e vice versa. 

 



 
Figura 29 – Memória  

 

As figuras 30 e 31 ilustram o Figura Escondida. 

Objetivo:  é preciso colocar o resultado de algum cálculo da tabuada na 

“calculadora” e serão abertos os quadrados que resultarem naquele valor. Por 

exemplo, se colocar 5 serão abertos as combinações – linha 5 e coluna 1 – 

linha 1 e coluna 5 – onde a multiplicação resulta em 5, após isso o jogador 

deve escolher responder ou passar a vez. 

 

 
Figura 30 – Figura Escondida1  

 

 

 



 
Figura 31 – Figura Escondida2  

 

As figuras 32, 33 e 34 ilustram o Batalha Naval. 

Objetivo:  é preciso afundar todos os navios do oponente. 

 

 
Figura 32 – Batalha Naval1  



 
Figura 33 – Batalha Naval2  

 

 
Figura 34 – Batalha Naval3  

 

A figura 35 ilustra o Auditório. 

Objetivo:  é um jogo de perguntas e respostas, onde o jogador deve acertar 

mais cálculo que o oponente para vencer. 

 



 
Figura 35 – Auditório  

 


