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Homo	Luden-se!	

É com muita satisfação que, aos colegas docentes do CEPAE1, aos nossos 

alunos da Educação Básica, aos colegas docentes do IME2, bem como seus 

acadêmicos estudantes da Licenciatura em Matemática e a tantos outros docentes e 

estudantes de escolas da rede municipal, estadual e particular, familiares e 

comunidade local que têm sido nossos parceiros, enfim, a todos eles apresentamos 

os Anais do 9o Ludens: Jogos e Brincadeiras na Matemática. 

O Ludens, como carinhosamente costumamos chamar o nosso evento, 

nasceu de uma necessidade dos professores do Departamento de Matemática do 

CEPAE em cultivar, entre nossos alunos e na sociedade como um todo, o gosto pela 

Matemática, procurando despertar o lado lúdico que todo ser humano carrega 

consigo. E não estamos falando apenas da “criança” que existe dentro de nós ou da 

brincadeira, apenas. O aspecto lúdico de nossa existência como seres humanos, 

como seres históricos, artistas, matemáticos, seres que dialogam, que fazem poesia, 

criam leis, produzem conhecimento, que são, por vezes, beligerantes, foi defendido 

pelo filósofo Johan Huizinga, em sua obra “Homo Ludens: o jogo como elemento da 

cultura” (Editora Perspectiva, 2001).  

Em sua obra, cujo título inspirou o nome de nosso evento, Huizinga vai mais 

longe na sua percepção do aspecto lúdico presente no homem. Para ele, o que 

ocorre é o desenvolvimento da cultura dentro de um contexto lúdico, pois o  

sentido lúdico está inseparavelmente ligado a um espírito que aspira 
à honra, à dignidade, à superioridade e à beleza. Tanto a magia 
como o mistério, os sonhos de heroísmo, os primeiros passos da 
música, da escultura e da lógica, todos estes elementos da cultura 
procuram expressão em nobres formas lúdicas. (HUIZINGA, 2007, p. 
84-85) 

Com o intuito de ressaltar as nobres formas lúdicas da atividade humana, o 

Departamento de Matemática do CEPAE, no ano de 2009, propôs desenvolver um 

rol de atividades, nas quais o conhecimento matemático pudesse ser abordado de 

forma lúdica, como os jogos e as brincadeiras educativas. Nascia, assim, a primeira 

edição do projeto Ludens: Jogos e Brincadeiras na Matemática. Ele tinha, e ainda 

tem, como propósito contribuir para despertar no jovem aprendiz o interesse pela 

matemática e por seu estudo e também pretende se constituir como lócus de 

																																																													
1	Centro	de	Ensino	e	Pesquisa	Aplicada	à	Educação	da	Universidade	Federal	de	Goiás	(UFG).	
2	Instituto	de	Matemática	e	Estatística	da	Universidade	Federal	de	Goiás	(UFG).	
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discussão e formação de professores, no que se refere ao uso de metodologias de 

ensino de matemática que abordem aspectos lúdicos.  

A primeira edição desse evento aconteceu em 2009 e contou com a 

participação de cerca de 150 alunos, dos anos finais do Ensino Fundamental e do 

Ensino Médio, do CEPAE/UFG. Nessa edição, foram oferecidas nove oficinas 

ministradas por professores do próprio Departamento de Matemática (CEPAE) e do 

Laboratório de Educação Matemática (LEMAT/IME) do Instituto de Matemática e 

Estatística, da Universidade Federal de Goiás (IME/ UFG).  

Na segunda edição do Ludens, em 2010, houve um crescimento tanto na 

quantidade de oficinas oferecidas, quanto em número de participantes. Ao todo, 

foram ministradas quinze oficinas e participaram cerca de 200 alunos, entre alunos 

do CEPAE e de outras escolas públicas da região. Nessa edição, alunos da 

graduação e da pós-graduação do IME/UFG também atuaram como ministrantes de 

oficinas, além dos professores já envolvidos do Departamento de Matemática do 

CEPAE. 

Em 2011, ocorreu a terceira edição do evento, consolidando-o como projeto 

de extensão do Departamento de Matemática, direcionado aos alunos dos anos 

finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio do CEPAE/UFG, bem como aos 

alunos dos mesmos níveis escolares de escolas da comunidade vizinha a este 

Centro. Foram oferecidas nove oficinas aos estudantes, com público estimado de 

300 alunos.  

Em 2012, o 4o Ludens passou a incorporar outra atividade do Departamento, 

o “Concurso de Matemática e Brinquedo”, voltado para os alunos dos anos iniciais 

do Ensino Fundamental do CEPAE que, até então, era realizado em momento 

distinto ao Ludens. Naquele mesmo ano, teve início uma parceria com a 

Universidade Estadual de Goiás (UEG), do campus da cidade de Anápolis-GO, com 

a participação de professores e alunos da graduação dessa instituição como 

ministrantes de oficinas e/ou membros da comissão organizadora do evento. Além 

disso, contou-se também com a colaboração de professores da Educação Básica de 

escolas públicas e privadas de Goiânia, ministrando oficinas. Nessa edição, vinte e 

seis oficinas foram oferecidas aos alunos dos anos finais do Ensino Fundamental e 

do Ensino Médio, além das atividades planejadas aos alunos da primeira fase do 
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Ensino Fundamental. Houve a participação de cerca de 700 alunos, boa parte deles 

das escolas vizinhas ao CEPAE, como a Escola Estadual Waldermar Mundim, o 

Colégio Estadual Pré-Universitário, o Instituto Maria Auxiliadora, Escola Estadual 

Maria João, Colégio Interativa e Colégio JS. Fotos e outras informações sobre o 4o 

Ludens podem ser encontradas em: http://ludenscepae-ufg.blogspot.com/.  

Já na sua quinta edição, em 2013, o Ludens também passou a oferecer 

atividades voltadas aos graduandos e professores da Educação Básica. Neste 

contexto, o evento assume, de vez, uma vertente que estava latente: a de contribuir 

para a formação inicial e continuada de professores. Nesse ano, o projeto foi 

desenvolvido em dois dias, 18 e 19 de outubro. No primeiro dia, mais de quarenta 

oficinas foram oferecidas aos alunos e o último dia foi dedicado a palestras para 

professores e licenciandos em matemática.  

Em 2014, com a 6a edição do Ludens foi aberta com uma mesa redonda 

intitulada: “Jogos e brincadeiras na matemática: uma abordagem lúdica e 

tecnológica”, em 17 de outubro. Na manhã do dia seguinte, foram realizadas 

atividades para os alunos da Educação Básica, tendo sido oferecidas 16 oficinas. 

 A 7a edição do evento ocorreu  em 02 de outubro de 2015. Pela manhã foram 

realizadas atividades destinadas aos alunos da Educação Básica e, no período 

vespertino, a professores e licenciandos. Aos alunos foram oferecidas 15 oficinas e, 

aos professores e licenciandos, uma mesa redonda com o tema “Organização 

Curricular na Educação Básica: Interdisciplinaridade, Tecnologias e Educação 

Inclusiva”.  

Em 2016, o evento ocorreu nos dias 07 e 08 de outubro oferecendo diversas 

atividades aos alunos e à comunidade escolar, tais como mesas redondas, 

lançamentos de livros, o Concurso Matemática e Brinquedo, oficinas aos estudantes 

e professores, rodas de histórias matemáticas, exposição de livros, entre outros. 

No ano de 2017, a equipe do Departamento de Matemática decidiu por não 

realizar o evento, pois aspirava modificar a data de realização para o mês de maio, 

devido a comemoração ao Dia Nacional da Matemática (06/05), em homenagem ao 

nascimento do matemático brasileiro, Júlio César de Mello e Souza, conhecido 

como Malba Tahan. Como o calendário acadêmico de 2017 foi alterado em função 

das manifestações estudantis do ano anterior, o departamento aproveito o momento 

para adiar o evento para maio de 2018.  
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Em sua última edição (10a), em 2018, o Ludens teve como tema: “Brinquedos 

e Matemática: criando e reutilizando”. No primeiro dia do evento, foi realizado o 

Concurso de Matemática e Brinquedos com a participação dos terceiros anos até os 

sextos anos. Os demais estudantes puderam visitar a exposição dos jogos e 

brincadeiras e participar de oficinas. Foram oferecidas 16 oficinas3 para o Ensino 

Fundamental (anos iniciais e  finais) e Ensino Médio. No segundo dia, foi realizada 

mesa redonda intitulada de “O jovem e a internet: riscos e desafios”, atividade aberta 

à participação da comunidade escolar. 

Durante praticamente todo esse período de realização do Ludens, 

destacamos a participação do “Laboratório de Educação Matemática  Professora 

Zaíra da Cunha Melo Varizo” (LEMAT/IME/UFG) como um grande apoiador e 

participante ativo do evento, grande responsável pela inserção dos licenciandos em 

matemática no evento, seja atuando como oficineiros, como monitores ou mesmo 

fornecendo o essencial apoio logístico para que o evento acontecesse.  

Como apontam Silva et al (2014)4, o conhecimento matemático por meio do 

seu aspecto lúdico  

favorece a modificação da postura dos alunos frente a esse 
conhecimento e contribui para a aprendizagem da Matemática . Além 
disso, atividades desse cunho, por sua natureza, engendram em sua 
constituição aspectos que requerem dos alunos o desenvolvimento 
de habilidades importantes tanto para a aprendizagem da 
Matemática, quanto para o convívio social. A concentração, a busca 
de estratégias para a resolução de problemas, a tomada de decisão, 
o cumprimento de regras, entre outras tantas, são algumas dessas 
habilidades. (Silva et al, 2014, p.24).  

Entretanto, como se vê, o privilégio da aprendizagem não se restringe 

somente aos estudantes pois, nesses anos intensos repletos de muitas 

“brincadeiras”, muito trabalho e dedicação, aprendemos a cultivar o que há de mais 

puro e ingênuo no brincar de nossas crianças, produzimos aprendizados como 
																																																													
3 Os	resumos	das	oficinas	de	 jogos	apresentadas	nas	edições	do	Ludens	entre	os	anos	de	2009	a	2015	estão	
disponíveis	para	download	em:	https://ludens.cepae.ufg.br/ 
4	Em	2014,	professores	do	departamento	de		matemática	escrevam	um	artigo	sobre	o	Ludens,	no	qual	nos	
apoiamos	para	obter	grande	parte	das	informações	aqui	apresentadas.	Referência	do	artigo:	SILVA,	Élida	
Ferreira;	SILVA,	Gene	Maria	Vieira	Lyra	da;	AZEVEDO,	Greiton	Toledo;	COSTA,	Jaqueline	Gomides	da;	ROCHA,	
Luciana	P.;	LUCAS,	Marcello;	SANTOS,	Marisa	Gomes	dos;	SILVA,	Neise	Maria	da	Guia;	SARDINHA,	Renato.	
Ludens:	o	lúdico	e	a	abordagem	do	conhecimento	matemático.	In:	SUANNO,	Marilza	Vanessa	Rosa;		SILVA,	
Rusvênia	Luiza	Batista	Rodrigues	da;	FARIA,	Vivianne	Fleury	de	(org.).	Veredas	escolares:	partilhando	
experiências	criativas	de	ensino	e	aprendizagem	do	CEPAE/UF.	Goiânia:	Editora	América,	2014.	
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organizadores do evento, oficineiros, participantes, brincantes, como formadores de 

professores, abrindo espaço para os alunos da licenciatura e professores da rede, 

enfim, aprendemos a vivenciar o significado de ser e estar no mundo como homo 

ludens.   

Ao finalizar essa apresentação, agradecemos a todos os envolvidos na 

realização do Ludens e esperamos que a concretização desses anais seja uma 

forma de retribuição a toda a comunidade de educadores, formadores e 

pesquisadores da Educação Matemática com os quais o diálogo nos possibilitou 

criar um evento de tal natureza.  

Homo luden-se! 

Luciana, Renato, Marquinhos e Miriam 

 

12 de fevereiro de 2019 
 Departamento de Matemática 

CEPAE/UFG   
Goiânia, GO.  
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SEXTA-FEIRA - 11/05/2018 
HORÁRIO ATIVIDADE LOCAL 

7H30 – 

11H45 Concurso Matemática e Brinquedo 
Saguão 

da escola 

7H30 – 

11H45 
Oficinas Salas de 

aula 
 

SÁBADO - 12/05/2018 

7H30 – 

11H45 

Mesa redonda: “O Jovem na Internet: Riscos e 
Desafios” 

 
Drª Bruna Carla Dourado Tomazetti (Psicóloga); 
 
Dra. Karla Naves (Neuropediatria/Psiquiatria 
Infantil) 

 
Coord. Profª Ms Sirley Aparecida de Souza 
(Docente do CEPAE) 

Auditório 
CEPAE 
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Python: a linguagem 

Ujeverson Tavares Sampaio5   
 

 
Resumo: A razão fundamental, que me motivou a produzir esta oficina, é uma só: 
matemática e programar são divertidas. É claro que nem todo mundo vai concordar com 
isso, assim como muita gente não acha graça nenhuma em jogar xadrez. Ao contrário do 
xadrez, a programação e a matemática também é uma habilidade que tem forte demanda no 
mercado de trabalho. A programação de computadores e dispositivos móveis vem 
intensificando as relações interdisciplinares da computação com outras áreas do 
conhecimento, em especial a matemática, e também a desenvolver o raciocínio lógico e a 
criatividade. A programação tende a agir de forma intermediária entre o problema narrativo e 
a formalização matemática, “podendo promover uma transição mais ‘suave’ para 
compreensão da linguagem matemática” (Barcelos e Silveira, 2012). Mostrar aos alunos dos 
ensinos fundamental e/ou médio que desenvolver um código para softwares ou aplicativos é 
representar uma situação do dia a dia em uma linguagem de programação, existente, para 
que esta transforme em linguagem de máquina. Neste sentido, apresento, nesta oficina, 
uma aplicação dos conhecimentos matemáticos informais presentes nos códigos de 
programação da linguagem Python, que possibilitam esta transição "suave" da linguagem 
narrativa dos problemas que queremos resolver, para o entendimento da matemática formal 
da escola. Toda programação de computadores é feita através de uma ou mais linguagens 
de programação, portanto não é possível aprender a programar sem aprender ao menos 
uma linguagem de programação. Nossa meta não é mostrar como se programa em Python. 
Ou seja, a linguagem para nós será um veículo, e não o destino. Escolhemos Python porque 
é uma linguagem muito versátil, usada não só no desenvolvimento Web mas em muitos 
outros tipos de aplicação. Python roda nos servidores de mega-sites como Google e 
YouTube, em laboratórios da NASA e em games como Civilization IV e EVE-Online. O nome 
"Python" é uma homenagem ao grupo humorístico inglês Monty Python, adorado por geeks 
de todo o mundo, mas pela pequena amostra de usuários citados, não é uma linguagem de 
brinquedo. Utilizar a linguagem de programação Python para resolução de equações 
polinomiais de 1° e 2° graus, utilizando-se de Smartphone (Android ou IOS), computadores 
desktop ou notebooks. Para acompanhar essa oficina você precisará de um computador, 
notebook qualquer onde tenha instalado um interpretador da linguagem Python. Antes de 
começar, apenas um aviso: o prazer de construir um programa pode causar dependência 
psicológica. Não é apenas por dinheiro que programadores do mundo inteiro varam noites 
escrevendo código. 
Palavras-Chave: Matemática. Equações. Programação. Python. 
Público-Alvo: 6o ao 9o Ano do Ensino Fundamental e Ensino Médio. 
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Ensino do Conceito de frações por meio da perspectiva lógico-histórico 

Karoline Lemes da Silva 6  
Larissa Duarte da Silva 7 

Gabrielle de Souza Aleluia8 
Adrielle de Lima Pedrosa 9 

Marcos Vinicios Moreira Santana10 
 
 
Resumo: A dinâmica desenvolvida como proposta de ensino de frações tem como base 
uma história virtual relacionada a uma fazenda e o plantio de alimentos no terreno da 
mesma. Os alunos serão divididos em grupos os quais receberão uma fita de papel 
possuindo demarcações espaçadas igualmente (que será a unidade de medida que os 
alunos deverão adotar, denominada "farm") e uma cartolina contendo um cubo fixado que 
representará o terreno de uma casa. Os alunos deverão realizar medições utilizando as 
marcações da fita e seguindo as regras propostas pela história virtual, com objetivo de 
especificar qual a medida que o terreno dos plantios dos alimentos da fazenda deverá ter e 
anotar quais são todas essas medidas. O intuito da oficina está no fato de que as medidas 
encontradas não poderão ser representadas por números inteiros, havendo a necessidade 
do uso de representação fracionária. Esta dinâmica tem por base a perspectiva lógico-
histórico, ou seja, é inspirada na própria história da origem das frações, visando construir o 
conceito do significado do que exatamente é uma fração. Introduzimos a oficina, tratando de 
um parente de uma família que faleceu e deixou uma herança que incluía um terreno. Para 
receber o dinheiro deixado, a família teria que ir morar na casa existente nesse terreno e 
torná-lo produtivo. A família ficou responsável por plantar arroz, feijão, milho e soja. Foram 
estabelecidas regras relacionadas às medidas dos lados dos terrenos destinados a esses 
plantios que, obrigatoriamente, devem ser obedecidas. Então, após uma análise, se os 
plantios tiverem sido realizados adequadamente, a família receberá a herança que lhe cabe. 
Sendo assim, pediremos a vocês que ajudem essa família a cumprir com o proposto para 
receber toda a sua herança. 
Palavras-Chave: Ensino de Frações. Medições. Conceito. História. 
Público-Alvo: 6o ao 9o Ano do Ensino Fundamental. 
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Jogo Traverse: Geometria e Raciocínio Lógico  

  Marcos Vinícius dos Santos Amorim 11 
 Alyson Fernandes de Oliveira 12 

  Luara Laressa Ferreira dos Santos Lima 13 
 Mayline Regina Silva 14  

             
Resumo: O objetivo central desta oficina é apresentar aos alunos uma possibilidade de se 
aprender matemática por meio do lúdico, bem como elaborar e desenvolver estratégias que 
permitem o desenvolvimento do raciocínio lógico. Compreendemos a relevância de uma 
estrutura de conhecimento bem desenvolvida nos anos iniciais, pois o aluno precisa ampliar 
o conhecimento de forma que o conduza para a potencialização do pensamento lógico-
matemático e do fazer matemático. Neste sentido, Lorenzato (2008) afirma que o objetivo na 
educação inicial é proporcionar condições em que a criança trabalhe significativamente com 
as noções matemáticas, para que se aproprie de conhecimentos novos e se beneficie das 
descobertas destes conhecimentos no seu cotidiano. Para tentar solucionar algumas das 
dificuldades que surgem em meio ao processo de construção do conhecimento matemático 
e auxiliar em uma aprendizagem significativa para os alunos, encontram-se propostas 
metodológicas e recursos didáticos que auxiliam tanto o professor quanto o aluno nestes 
processos, sendo os jogos matemáticos um desses recursos. A esse respeito, os 
Parâmetros Curriculares Nacionais apontam que “por meio dos jogos as crianças não 
apenas vivenciam situações que se repetem, mas aprendem a lidar com símbolos e a 
pensar por analogia (jogos simbólicos): os significados das coisas passam a ser imaginados 
por elas. Ao criarem essas analogias, tornam-se produtoras de linguagens, criadoras de 
convenções, capacitando-se para se submeterem a regras e a dar explicações" (BRASIL, 
2001, p. 48). Dessa forma, entendemos também que o lúdico se distingue de uma 
aprendizagem tradicional em diversos fatores. Dentre eles, podemos destacar os elementos 
apontados por Teixeira (1995), que diz: O lúdico apresenta dois elementos que o 
caracterizam: o prazer e o esforço espontâneo [...]. Assim sendo, vê-se que a atividade 
lúdica se assemelha à atividade artística, como um elemento integrador dos vários aspectos 
da personalidade. O ser que brinca e joga é, também, o ser que age, sente, pensa, aprende 
e se desenvolve. (TEIXEIRA, 1995, p. 23). Nesta perspectiva lúdica, com a intenção de 
propiciar um momento agradável para a aprendizagem matemática, o jogo Traverse surge 
como um recurso potencializador para o ensino e a aprendizagem da matemática, pois 
proporciona aos alunos a exploração do objeto a partir da manipulação e observação, bem 
como da utilização de conceitos geométricos para sua fabricação, como conceitos sobre 
triângulos, quadrados, losangos e círculos. Além disso, no jogo Traverse podemos envolver 
os estudantes por meio de ações relacionadas ao cotidiano em que: [...] o ato de atravessar 
uma grande avenida, lembremos quantos aspectos devem ser observados simultaneamente 
para tal acontecimento realizar-se com segurança. Questões como: “Para onde vou?”, “Para 
onde devo olhar?”, “Qual a direção dos carros?”, “Preciso andar rápido?” são fundamentais 
para garantir o cumprimento do objetivo. Nesse jogo, as ações futuras devem ser avaliadas 
a cada momento, uma vez que a relação entre as peças se modifica depois que ocorre uma 
jogada. Este é um jogo de regras que permite o desenvolvimento da capacidade de elaborar 
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estratégias para alcançar seu objetivo. O jogo acontece sobre um tabuleiro 10x10 e pode 
ser jogado por até quatro participantes. Cada um dos participantes inicia com oito peças, 
sendo dois quadrados, dois triângulos, dois losangos e dois círculos. Ganha o jogo quem 
conseguir que todas suas peças cheguem ao lado oposto do tabuleiro. Mas, para que isso 
aconteça, é necessário seguir algumas regras específicas do Traverse.  
Palavras-Chave: Educação Matemática. Jogo de Tabuleiro. Geometria. Raciocínio Lógico-
matemático. 
Público-Alvo: 6o ao 9o Ano do Ensino Fundamental. 
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UNO de Polígonos 

Liliane Nascimento Freitas 15 
 

 
Resumo: Baseado em um dos jogos de cartas mais vendidos do mundo, nossa equipe criou 
o UNO de polígonos como o intuito de fixar e revisar conteúdos referentes a polígonos e 
quadriláteros. Sendo assim, ao invés de números, as cartas possuem figuras de polígonos e 
quadriláteros, as cartas de ação foram substituídas por conceitos matemáticos e algumas 
regras particulares foram acrescentadas. Escolhemos polígonos convexos regulares para 
compor as cartas, sendo assim no baralho temos octógonos, heptágonos, hexágonos e 
pentágonos regulares. Quanto a quadriláteros, no baralho temos quadrados, retângulos, 
losangos, paralelogramos e trapézios. O baralho é composto por quatro cores: azul, 
amarelo, vermelho e verde. Para decidir quem começa, cada jogador recebe uma carta do 
baralho, aquele que receber a carta com o polígono que contém o maior número de vértices 
inicia a partida, ele embaralha as cartas e as distribui, sete cartas para cada jogador, o 
monte é colocado no centro e a primeira carta é virada ao lado do monte formando uma 
pilha de descarte. Na sua vez cada jogador tem as seguintes opções para descartar sua 
carta: Descartar uma carta comum ou uma carta de ação que seja da mesma cor; Descartar 
uma carta que tenha o mesmo polígono ou carta de ação da carta virada na pilha de 
descarte. Caso não tenha nenhuma carta que satisfaça essas condições, o jogador deverá 
comprar uma carta da pilha de compras e, se a carta for jogável, ele pode optar por jogar a 
carta na pilha de descarte ou colocar ela em sua mão. Na sua vez, um jogador pode 
escolher não jogar uma carta de sua mão, entretanto deverá comprar uma carta, caso isso 
ocorra e ele queira descartar uma carta deverá descartar a carta que acabara de comprar. 
Quando o jogador obtiver apenas uma carta em mãos deverá falar em voz alta para todos 
ouvirem: “Polígono!”, caso isso não ocorra então este jogador deverá comprar duas cartas. 
As cartas de ação modificam essa ordem natural e devem ser usadas estrategicamente. 
São cartas de ação as cartas: “Quádruplo”, “Dobro”, “Antecessor”, “Sucessor”, “Rotação 
Inversa”. Ao jogar a carta “Quádruplo” o próximo jogador deverá comprar 4 cartas e perde o 
seu turno. Ao jogar a carta “Dobro” o próximo jogador deve comprar duas cartas e perde o 
seu turno. Ao jogar a carta “Sucessor” o próximo jogador perde sua vez de jogar, caso seja 
a carta “Antecessor” quem a descarta tem o direito de jogar novamente. A carta “Rotação 
Inversa” inverte o sentido do jogo, se o jogo seguia no sentido horário, passa a seguir no 
sentido anti-horário e vice versa. As Regras Particulares existem devido a definição de 
quadriláteros particulares como o quadrado, retângulo, losango. Todo quadrado é um 
retângulo, todo quadrado é um losango, todo quadrado é um paralelogramo, todo retângulo 
é um paralelogramo e todo losango é um paralelogramo. Conforme a regra de associações 
das figuras geométricas, se na pilha de descarte tiver um paralelogramo, o jogador poderá 
descartar um quadrado, losango ou retângulo de qualquer cor. Se na pilha de descarte tiver 
um retângulo ou um losango, o jogador poderá descartar um quadrado de qualquer cor. 
Toda vez que o jogador utiliza um das regras particulares deverá justificar sua jogada. Por 
exemplo, no monte há um retângulo vermelho, o jogador pode descartar um quadrado azul 
que está em suas mãos, no entanto deverá dizer: Todo quadrado também é um retângulo, 
para justificar sua jogada. Ganha o primeiro jogador a descartar todas as suas cartas na 
pilha de descarte. Ao jogar o UNO de polígonos os participantes estarão desenvolvendo 
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habilidades matemáticas. Dentre elas a utilização de conhecimentos geométricos em 
espaço e forma na seleção de argumentos propostos como solução de problemas. No caso 
do jogo, os problemas a serem resolvidos envolvem o objetivo de descartar suas cartas a 
fim de ganhar o jogo. O descarte de cartas proporciona ao jogador o desenvolvimento do 
raciocínio lógico, a avaliação de características de objetos para a sua tomada de decisão, a 
discriminação de cores ou propriedades geométricas, o desenvolvimento da linguagem 
matemática, a classificação de figuras geométricas planas, entre outras. Nesta oficina serão 
disponibilizados quatro baralhos do UNO de polígonos. Para cada baralho cinco alunos 
poderão jogar. As regras estarão escritas em um pôster que ficará visível para todos os 
jogadores. Com esta ferramenta de ensino pretendemos oportunizar a aprendizagem de 
conceitos geométricos e o desenvolvimento de habilidades sócio emocionais bem como 
habilidades cognitivas matemáticas de forma lúdica e significativa. 
Palavras-Chave: Jogo de cartas. Geometria. Polígonos. Ensino de Geometria. 
Público-Alvo: Ensino Médio. 
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Escape Room Star Wars: A Matemática contra ataca    

Liliane Nascimento Freitas16 
 Cesar Pereira Martins17 

 

 
Resumo: O fenômeno mundial do Escape Room chegou recentemente ao estado de Goiás, 
em específico na cidade de Goiânia. Os jogos de escape possuem um amplo conjunto de 
jogos que estão disponíveis tanto na internet quanto em livros, como os livros de jogos de 
interpretação de personagens conhecidos como livros de RPG de mesa. O Escape Room 
faz com que a dinâmica dos jogos de escape aconteça na realidade, trata-se de uma sala 
que adota o modelo “Escape”, em que grupos de amigos de até cinco pessoas ficam 
confinados nela a fim de resolver uma série de enigmas e desafios para escapar em apenas 
quinze minutos, para tanto eles precisarão dispor de muito raciocínio lógico, intuição, 
criatividade e trabalho de equipe. Para esta oficina, apenas quatro grupos de cinco alunos 
poderão participar deste desafio. Cada grupo terá quinze minutos para escapar da sala. Ao 
entrar estará disposto o primeiro enigma, sua resposta correta o conduzirá a próxima dica 
para encontrar o próximo enigma, caso a resposta esteja errada a equipe será conduzida 
para a dica errada e assim não conseguirão fugir. O grupo que conseguir escapar ganhará 
uma premiação e o grupo que conseguir escapar com o menor tempo receberá uma 
premiação especial. Enquanto uma equipe está no Escape Room as outras equipes estarão 
na sala de espera, assim, durante o tempo em que os participantes aguardam poderão se 
divertir com enigmas matemáticos clássicos, como quadrados mágicos, mosaicos, quebra-
cabeças, entre outros. Por meio desta oficina os alunos terão a oportunidade de colocar 
seus conhecimentos à prova por meio de desafios. Esperamos que a ocasião proporcione a 
superação de suas dificuldades, que cada participante possa encontrar sua habilidade de 
raciocínio lógico, criatividade, percepção nos detalhes, comunicação, trabalho em equipe, 
liderança, entre outros talentos. Este jogo que é uma febre mundial deixou de ser apenas 
virtual e foi transportado para o mundo real. A Escape Room Star Wars está munida de 
enigmas matemáticos relacionados a Teoria de Números em um ambiente caracterizado 
pela saga Star Wars.  
Palavras-Chave: Escape Room. Teoria dos Números. Desafios Matemáticos. Enigmas 
Matemáticos. 
Público-Alvo: Ensino Médio 
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Enem: Que prova é essa!  

Geci José Pereira da Silva 18 

  
Resumo: O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é uma prova realizada pelo Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), autarquia vinculada 
ao Ministério da Educação do Brasil (MEC), e foi criada em 1998 com o objetivo de avaliar a 
qualidade do Ensino Médio no Brasil. A partir de 2009, foi introduzido um novo modelo de 
prova com o objetivo de substituir o vestibular  e ser usado para o acesso às universidades, 
principalmente as públicas e hoje podemos falar que na quase unanimidade das pública é o 
único meio de acesso à universidade e também é utilizado para acesso às privadas através 
do Prouni e utilizada pelas mesmas no seu processo seletivo. Portanto, os estudantes do 
ensino médio que tem interesse em entrar numa universidade pública deverão, 
obrigatoriamente, fazer a prova do Enem. Deste modo, é importante entender o perfil da 
prova e administrar o tempo para fazer a prova, pois o ENEM é composto por quatro áreas 
de conhecimento mais redação, sendo um dia prova de duas áreas de conhecimento e a 
redação e no outro mais duas áreas, tendo cada área do conhecimento 45 questões que 
devem serem feitas em cinco horas e meia no primeiro dia e cinco horas no segundo dia. 
Considerando que Matemática e suas Tecnologias: Matemática é no segundo dia, significa 
que o estudante tem em média 3minutos e 20 segundos para resolver cada questão e 
anotar no cartão resposta, o que torna imprescindível conhecer o perfil da prova, os 
conteúdos mais frequentes nos exames entre 2009 e 2017, bem como definir estratégias 
para fazer a prova dentro do tempo estipulado. O objetivo da oficina será resolver 
questões interessantes da prova de Matemática do Enem (Exame Nacional do 
Ensino Médio), debatendo o perfil das questões e estratégias para fazer o Enem dentro 
do tempo estipulado. 
Palavras-Chave: Enem. Estratégias de soluções. Perfil da prova. 
Público-Alvo: Ensino Médio. 
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Educação Financeira - Aprenda jogando  

Victor Queiroz Santana Bernardes19 
Karly Barbosa Alvarenga20 

 
Resumo: Vivemos em um país capitalista e saímos da escola com pouco (ou nenhum) 
conhecimento sobre educação financeira. Vamos abordar a importância de poupar, planejar 
e investir o dinheiro. Depois, aplicar os conceitos através do jogo Mercado Financeiro, 
parecido com o Banco Imobiliário; mas adaptado para a temática de investimentos. 
Palavras-Chave: Investimentos. Educação Financeira. Jogo de tabuleiro. 
Público-Alvo: Ensino Médio. 
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Tangram: Desafios Geométricos 

Jéssika Rodrigues Ribeiro21 
 
 
Resumo: O Tangram é um quebra cabeça Chinês composto por sete peças, que envolve 
muita matemática e criatividade. Essa oficina será destinada ao conhecimento desse incrível 
quebra-cabeça, onde os alunos poderão conhecer aspectos geométricos em cada peça, 
dentro da Geometria Plana. Eles irão conhecer aspectos matemáticos no jogo composto por 
5 triângulos retângulos e isósceles, 1 paralelogramo e 1 quadrado, as peças serão obtidas 
por meio do recorte de um quadrado e ao uso de todas essas peças. As crianças poderão 
conhecer algumas lendas nessa oficina envolvendo a história do Tangram, além de 
aprender a confeccionar seu próprio jogo. Com as peças confeccionadas pelos alunos 
iremos construir formas geométricas, calcular áreas, estudar semelhanças, além de instigar 
a construção de figuras de formato livre, como figuras de animais, objetos, entre outros, 
vamos desafiar na oficina o aluno que mais conseguir construir formas diferentes por meio 
do Tangram. nos poderão conhecer aspectos geométricos em cada peça, dentro da 
Geometria Plana.  
Palavras-Chave: Geometria. Tangram. Crianças. 
Público-Alvo: 6o ao 9o ano do Ensino Fundamental 
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O diabo dos números no Teatro de sombras. 
 

Karla Araújo22  
 
 
Resumo: Representação Cênica do livro "O diabo dos números" no Teatro de sombras, por 
meio da improvisação teatral. Desenvolver o Teatro de sombras possibilita uma ampliação 
do olhar diferenciado quanto as várias modalidades da representação cênica. De acordo 
com Nascimento (2011) fazer teatro de sombras hoje é um desafio por se tratar de uma arte 
que, além de pouco praticada, exige outro modo de olhar o que nos cerca. A sombra traz 
consigo uma série de significados, comumente atribuídos ao desconhecido, ao lado negativo 
e ao inconsciente. Para os que convivem com essa arte, as sombras, que outrora passavam 
despercebidas, se destacam, sugerem novos sentidos, começam a figurar outra realidade. 
Os estudantes serão motivados para a ação cênica por meio da vivência de jogos teatrais e 
jogos tradicionais. Serão trabalhados conceitos de ator e público e a presença do 
estudante/ator em cena. Compreensão crítica da matemática no teatro de sombras. 
Contextualização das relações do teatro de sombras com a própria vida, e com a 
matemática. Os estudantes irão vivenciar o teatro de sombras, tendo a história do Diabo dos 
números como ponto chave de motivação para cena teatral. 
Palavras-Chaves: Teatro de Sombras. Contação de história. Matemática no teatro. 
Público-Alvo: 6o ao 9o Ano do Ensino Fundamental e Ensino Médio. 
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Mancala Africana: Semear, Colher e Contar no Jogo mais Antigo do Mundo 
 

Camila Alessandra Luz de Abreu 23  
Marcos Antonio Gonçalves Júnior 24 

 
 
Resumo: Essa oficina propõe trabalhar com Mancalas. Mancala é um jogo de origem 
africana praticado com um tabuleiro de madeira e sementes. A quantidade de sementes e o 
formato do tabuleiro podem variar de acordo com a região ou a modalidade de mancala que 
está sendo jogada. Durante a oficina, será praticado o Owari que é uma modalidade de 
Gana.  Essa também é conhecida como Awalé ou Wari, tem relação com semear e colher 
sementes, e o objetivo é obter o maior número de sementes até o final do jogo fazendo uso 
de matemática para contagem e associações de simetria com estratégias de jogo. 
Palavras-Chave: Jogo de Tabuleiro. Jogos Africanos. Mancala. Oware. 
Público-Alvo: 6o ao 9o Ano do Ensino Fundamental 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
	  

																																																													
23 Universidade Federal de Goiás (UFG). E-mail: camilaluz.abreu@gmail.com 
24 Centro de Ensino Pesquisa Aplicada à Educação (CEPAE). E-mail: marquinhosufg@gmail.com   
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O Jogo da onça e o trançado da mariposa: 

Uma proposta lúdica envolvendo Matemática e Cultura 
 

Ana Paula Purcina Baumann 25 
Gustavo Silva Salazar 26 

Emanuel Gomes Peixoto 27 
Luis Carlos Ferreira Bezerra 28 

Gabriel Viana Lima 29 
 
 
Resumo: Atualmente muito tem se falado sobre a importância de discutir e envolver 
questões culturais com as diversas áreas do conhecimento. A importância de que tais 
assuntos estejam presentes na escola e na formação dos alunos é compreendida por 
pesquisadores das diversas áreas, e também é alvo de lei específica que dá diretriz para o 
trabalho na Educação Básica. A Lei nº 11.645 de 2008 determina que as escolas busquem 
pela elaboração de uma prática que relacione a história e cultura indígena e afro-brasileira 
nas aulas, seja de escolas públicas ou privadas. Na disciplina de matemática não poderia 
ser diferente esse movimento de aliar elementos da cultura com o conhecimento 
matemático. Ele já possui uma longa história, muito antes da referida lei, e veio trazido pelo 
Programa Etnomatemática, nascido na década de 1980. Essa oficina tem a pretensão de 
trazer para alunos, professores e futuros professores da Educação Básica uma possibilidade 
de trabalhar a matemática com elementos da cultura indígena e, ainda, ser um espaço para 
que todos possam refletir sobre a importância de a cultura indígena ser trazida para sala de 
aula e de que modo os conhecimentos indígenas podem ser utilizados como fomentadores 
de um debate em torno da matemática acadêmica. Acreditamos, assim, que estaremos 
trabalhando em uma dimensão da Etnomatemática voltada para o campo educacional, isto 
é, em sua dimensão educacional, a qual, de acordo com Ferreira (2014) “valoriza fortemente 
o contexto de vida do aluno, fazendo com que a aprendizagem da matemática ganhe 
significado no âmbito não só de seu cotidiano, mas na compreensão de diferentes 
realidades sociais, culturais e políticas por todo o mundo”. É importante lembrar que a 
Etnomatemática não é uma metodologia de ensino, mas, como já indicado, possui 
importante implicação pedagógica e por isso traz em seus fundamentos algumas diretrizes 
para o trabalho em sala de aula, das quais destacamos aquela que conversa com a 
proposta desta oficina. Tal diretriz é trazida por Ferreira (2014) e ela versa sobre “a 
valorização da cultura em uma perspectiva intercultural, isto é, a promoção de diálogo 
horizontal entre sociedades e entre culturas. Cabe ao professor trazer para o ambiente de 
sala de aula (ou para fora dela) saberes de natureza matemática provenientes de diferentes 
realidades socioculturais, visando debater sobre elas para além do conhecimento 
matemático”. Esperamos com o Jogo da Onça, trabalhar alguns elementos da geometria, 
tais como quadrado, linha, diagonal, triângulo e ângulos, e também raciocínio lógico, pois é 
um jogo de estratégia e ainda que os alunos conheçam um pouco sobre a cultura do povo 
Bororo, localizados no Estado do Mato Grosso. Com o trançado da mariposa, além de levar 

																																																													
25 Universidade Federal de Goiás (UFG). E-mail: anamatufg@gmail.com 
26 Universidade Federal de Goiás (UFG) . E-mail: gustavosalazar123@gmail.com 
27 Universidade Federal de Goiás (UFG) . E-mail: emanuellgomees@gmail.com 
28  Universidade Federal de Goiás (UFG) . E-mail: carlosluisferreira110@gmail.com 
29 Universidade Federal de Goiás (UFG) . E-mail: gabriellima191@hotmail.com.br 
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os alunos um pouco da cultura indígena do povo Bora da Amazônia peruana e colombiana, 
pretendemos também trabalhar elementos da geometria e contagem.  
Palavras-Chave: Matemática. Diversidade cultural. Cultura indígena. Jogo da onça. 
Trançado da mariposa. 
Público-Alvo: 6o ao 9o ano do Ensino Fundamental, Ensino Médio. 
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Aventuras com Bússola 
 

Liliane Magalhães 30 
 
 
Resumo: A Orientação é uma atividade esportiva que busca desenvolver a habilidade do 
indivíduo em orientar-se espacialmente em um terreno desconhecido pelo mesmo. Para 
tanto, o praticante deve encontrar determinados pontos no terreno, com a ajuda de um 
mapa e uma bússola, sendo necessário tomar decisões rápidas para a escolha do melhor 
caminho. Portanto, trata-se de uma atividade esportiva que trabalha com raciocínio e 
desafios, podendo ser uma ferramenta para o ensino da matemática nos conteúdos de 
ângulos e de regra de três. 
Palavras-Chave: Esporte Orientação. Ensino de ângulos.  
Público-Alvo: Ensino Médio. 
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Anais do 9ª Edição Ludens: 
Jogos e Brincadeiras na 

Matemática 
Dias 11 e 12 de maio de 2018 

 
	

	 35	

Testes Rachacucalógicos  

 
Wesllane Oliveira da Rocha  Negrão 31 

Marcos Antonio Goncalves Junior 32 
 
 
Resumo: A oficina terá formato baseado em testes lúdicos que tem o objetivo principal 
mostrar aos participantes que aversão, medo e preconceitos a respeito da matemática não 
devem existir.  A metodologia utilizará leitura, atividades escritas, brincadeiras que envolvam 
atenção, paciência e raciocínio. Será utilizado como base literária o livro: A vizinha antipática 
que sabia matemática". O grande mistério que envolverá nossa aventura será o prêmio que 
o vencedor receberá ao final da resolução dos testes, se conseguirem passar por todas as 
etapas receberá " O MANUAL DO SÁBIO MATEMÁTICO", que será aberto por aqueles 
aprenderam a gostar de matemática. 
Palavras-Chave: Medo. Utilidade. Aprendizagem. Interdisciplinar. 
Público-Alvo: 6o ao 9o Ano do Ensino Fundamental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  

																																																													
31 Programa de Pós- Graduação Ensino na Educação Básica - PPGEEB . E-mail:wesllanenegrao7@gmail.com 
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 Desenhando curvas com retas 

Lucas Noronha de Oliveira 33 
 
Resumo: Essa oficina tem como objetivo matemático oferecer aos participantes a 
oportunidade de reconhecer diferentes figuras geométricas planas (polígonos convexos). 
Cada participante receberá uma folha A4, uma régua e lápis de cor. Primeiramente 
realizaremos uma junção de desenhos adjacentes de diferentes polígonos convexos. Em 
seguida usaremos “retas” nesses desenhos de forma estratégica que tomarão uma forma 
curva. Cabe ao participante, possuir técnicas básicas de desenho e noções básicas de 
medida e distância. A oficina será destinada aos alunos/participantes dos Ensino 
Fundamental II e Ensino Médio 
Palavras-Chave: Desenho. Retas. Curvas. 
Público-Alvo: Ensino Médio 
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A oficina de Op Arte: geometria do cosmo   

Wanderley Santos34  

 
Resumo: A Op Art (Arte óptica) foi um movimento cultural artístico-visual que surgiu a partir 
das pesquisas visuais do artista Húngaro Victor Vasarely, primeira metade do século XX, 
usando um método de trabalho cientifico, propunha composições ordenadas a partir de 
diversas possibilidades que sugeriam movimento, um tipo de composição denominada 
cinética, linhas verticais, horizontais, diagonais, quadrados, policromia, positivo-negativo. 
Para Victor Vasarely as formas geométricas são símbolos espaciais, tentava ele romper a 
barreiras do visual, sensações reais e ilusórias no plano bidimensional (ARGAN, 1992). A 
arte é trabalho e pesquisa (FISCHER,1987), a Op Art, (arte óptica) que surgiu da análise da 
natureza, inclusive da astrofísica, observações dos planetas e estrelas, feita por Victor 
Vasarely, é de grande significado arte-educativo. Expor adultos, jovens e crianças a essas 
composições visuais, promover a prática criativa, a partir do estudo de tais composições, 
deve desperta na consciência juvenil o interesse pela pesquisa e produção artístico-visual e 
aprende-se, por outro lado, que artes visuais não é um fazer espontâneo, mas pesquisa 
visual, estudo, análise e trabalho criativo disciplinado (IRWIN, 2013). 
Palavras-Chave: Educação Básica, Artes Visuais, Interdisciplinaridade. 
Público-Alvo: 6o ao 9o Ano do Ensino Fundamental. 
 
 
 
	  

																																																													
34 Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação (CEPAE/UFG). E-mail: profwanderley@ufg.br. 
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Zombie Tsunami  

Camila Cardoso de Sousa Ferro 35  
 
Resumo: A presente oficina tem como objetivo explorar as operações matemáticas 
elementares (adição. subtração, multiplicação e divisão), além de contemplar o cálculo da 
distância entre dois pontos no plano, abordando também aplicações do plano cartesiano. 
As atividades serão feitas a partir do jogo Zombie Tsunami, que deverá vir previamente 
instalado nos celulares dos alunos participantes. Ao término da oficina, espera-se que os 
participantes reconheçam as potencialidades matemáticas presentes no jogo eletrônico que 
foi escolhido, além de estimular o gosto individual pelo estudo da Matemática. As atividades 
serão destinadas para alunos do 9º ano. 
Palavras-Chave: Educação Matemática. Matemática do jogo. 
Público-Alvo: 6o ao 9o Ano do Ensino Fundamental. 
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Cubo Mágico 
 

Gabriel Bareicha de Oliveira 36 
 
Resumo: Erno Rubik inventou o cubo mágico em 1974 com o objetivo de desenvolver uma 
peça que ajudasse a explicar os conceitos de terceira dimensão aos seus alunos de 
arquitetura, e acabou desenvolvendo aquele que seria um dos brinquedos mais vendidos da 
história. Por incrível que pareça muitas pessoas possuem o cubo mágico na sua casa, mas 
a maioria nunca conseguiu realmente resolver o brinquedo ou não sabem que ele tem essa 
funcionalidade. É comum o relato de pessoas que já passaram dias quebrando a cabeça 
tentando resolver o brinquedo e até já o desmontaram e o montaram, ou trocaram os   
adesivos para dizerem que conseguiram montar o cubo mágico. Entretanto,é possível 
resolvê-lo mais rápido do que trocar seus adesivos ou desmontá-lo, basta saber que o 
recordista mundial do cubo mágico 3x3x3, o australiano Feliks Zemdegs, consegue o feito 
em incríveis 4,59 segundos. O cubo mágico, mais que brinquedo é um super quebra-cabeça 
tridimensional com diversas combinações nele, exatamente 43.252.003.274.489.856.000 
(43 quintilhões). Para se ter uma noção de quão grande é esse número, caso uma pessoa 
fosse capaz de a cada segundo fazer uma permutação no cubo mágico, demoraria cerca de 
1400 trilhões de anos para realizar todas as combinações possíveis. Então como é possível 
resolver um quebra-cabeça com essa quantidade de possibilidades?Existem algumas 
técnicas para se montar o cubo mágico, cuja a mecânica objetiva mover a peça para sua 
posição adequada sem bagunçar as outras partes. Dentre tais técnicas, uma das mais 
utilizadas e também uma das mais simples, é o método de camadas, no qual são utilizados 
sete algoritmos que com a prática se tornam muito intuitivos. Visando estimular o 
desenvolvimento da capacidade cognitiva dos alunos, mas de uma forma que desperte o 
seu interesse e que seja bem lúdica, o cubo mágico é então um instrumento que pode ser 
utilizado para tal fim. Como o cubo mágico é um dos objetos mais conhecidos do mundo, 
muitas pessoas acabam tendo noção do seu formato mas poucos sabem como deixá-lo 
daquele jeito, então as pessoas intitulam o quebra-cabeça como algo impossível de montar 
e até dizem que quem consegue montar deve ser muito inteligente, mas isso não é bem 
verdade, ele não é impossível e não é necessário ter um super QI para poder resolvê-lo. 
Para se ter uma noção o brasileiro Chan Hong Lik com 4 anos de idade já consegue montar 
o cubo mágico em 39 segundos, com isso podemos ver que qualquer pessoa em qualquer 
faixa etária pode montar o cubo mágico. Como consideram o cubo mágico como algo muito 
difícil, quando uma criança consegue montar o cubo mágico, a sua autoestima aumenta 
muito e agora ela começa a pensar como conseguiu fazer algo tão difícil e por que ela não 
conseguiria realizar qualquer outra tarefa? Além da autoestima o cubo mágico proporciona o 
desenvolvimento da capacidade cognitiva, tanto nas questões de memorização e 
aprendizagem, quanto na classificação, interpretação de situações e previsão de resultados. 
Com tantas possibilidades nesse quebra-cabeça, a pessoa se deparará com um instrumento 
que tem sempre novas situações que a faram ter um desenvolvimento ilimitado do seu 
conhecimento, podendo executar métodos de montagem novos, uma análise mais 
aprofundada das peças e podendo com muita dedicação montar até vendado. Então a ideia 
dessa Oficina é de ensinar o aluno a montar o cubo mágico e abrir portas para a imensidão 
de conhecimento que ele pode desenvolver com o brinquedo. "O cubo mágico é um dos 
brinquedos mais conhecidos no mundo e também considerado como um dos mais 
desafiadores, é bem comum encontrar alguma pessoa que fale que já tentou montar o cubo 
mágico, mas nunca conseguiu. Na verdade, é praticamente impossível conseguir montar o 
cubo mágico na sorte, apenas girando as peças sem pensar nas consequências delas, é 
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mais fácil ganhar na mega-sena do que conseguir montar o cubo mágico dessa maneira. A 
oficina do cubo mágico terá como objetivo ensinar da devida maneira, através de algoritmos 
e raciocínio lógico, como montar o cubo mágico e mostrar os diferentes quebra-cabeças 
similares a ele. 
Palavras-Chaves: Cubo mágico. Algoritmo. Quebra-cabeças.  
Público- Alvo: 6o ao 9o ano do Ensino Fundamental, Ensino Médio. 
 


