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  A aprendizagem da matemática é fundamental para um indivíduo na sociedade. Muitas 

crianças apresentam dificuldade de aprendizado de matemática o que se tornou um desafio para 

escolas e educadores. Para auxiliar este aprendizado, os jogos digitais têm se mostrado 

alternativas que potencializam a absorção do conhecimento, principalmente dos alunos 

denominados de “nativos digitais”. Jogos Sérios são uma vertente dos jogos digitais que almejam 

um propósito útil desde a sua concepção. Move4Math é uma suíte de jogos com o objetivo de 

auxiliar na aprendizagem das primeiras fases do conhecimento matemático levando em 

consideração a necessidade de crianças especiais, nesse caso em específico crianças com 

Síndrome de Down, que requerem abordagens específicas em função de suas condições físicas, 

motoras e cognitivas diferenciadas. Portanto deu-se ênfase no desenvolvimento da 

psicomotricidade pois esta potencializa a aquisição de outras habilidades sensoriais e cognitivas.  

O projeto da suíte Move4Math tem como objetivo conter diversos jogos sobre diversos 

temas essenciais para a educação matemática, dentre os diversos temas levantados os mais 

relevantes, segundo pesquisas anteriores, foram Classificação, Ordenação, Contagem, Seriação. 

Neste período de trabalho foi feita a finalização do jogo de Classificação e o desenvolvimento do 

jogo de Ordenação. 

Inicialmente, fez-se necessário um estudo sobre temas como jogos sérios, alfabetização 

matemática, tecnologias como OpenCV, OpenCSV e o projeto da suíte de jogos Move4Math 

desenvolvido no LARVA (LAboratory for Research on Visual Applications). 

Posteriormente ao estudo deu-se continuidade ao desenvolvimento do projeto 

Move4Math, onde inicialmente focou-se em correção de bugs e adição de funcionalidades como 

teclas para mudança do tempo de duração, adição de uma nova fase ao jogo “Classificação” onde 

as figuras exibidas na tela possuem cores diferentes entre elas como pode ser visto na Figura 1, 

algo sugerido por alguns educadores durante o evento WISDown (Workshop sobre a Informática 

e a Síndrome de Down) onde houve apresentação da versão 1.2 da suíte Move4Math e o novo 

Move2Learn, site onde serão publicadas as futuras versões da suíte e outros projetos do LARVA. 

Após a conclusão do desenvolvimento da nova fase foi gerada uma versão 1.3 e disponibilizada 

no Move2Learn.  

Logo após deu-se início a elaboração do segundo jogo da suíte “Ordenação” que consiste 

em desenvolver a habilidade cognitiva de organizar os elementos em uma sequência pré-

estabelecida. Da mesma forma que para o jogo de classificação, a criança se posicionará no 

centro da tela e terá que ‘pegar’ imagens que aparecem espalhadas na tela, as imagens corretas do 

nível são exibidas por alguns segundos e após este tempo, o jogador terá um tempo para tocar a 

imagem em tela que atende ao objetivo proposto, ao lado do objetivo permanecerá uma imagem 
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de uma ‘escada’ indicando a ordem na qual que as imagens devem ser selecionadas, crescente ou 

decrescente. 

Ao selecionar a imagem correta o topo piscará em verde e a imagem selecionada ficará 

em exibição no topo da tela, em caso nenhuma imagem for selecionada o topo piscará em 

amarelo e o objetivo será mostrado por alguns segundos novamente caso a criança não tenha 

visto qual o objetivo do nível e no caso de selecionar uma imagem incorreta o topo piscará em 

vermelho e o objetivo será mostrado por alguns segundos novamente. A pontuação é definida da 

seguinte forma 0 pontos em caso não tocou em nenhuma imagem, 1 a 5 caso errou o objetivo 

porém tentou, valorizando o movimento, e 6 a 10 caso acertou o objetivo e quanto mais rápido o 

movimento maior a pontuação. O jogo possui 3 fases com 12 níveis com 4 estágios cada, as fases 

são diferenciadas pelas cores das imagens preto e branco, coloridas e misturadas, os níveis são 

divididos pelo número de imagens apresentadas na tela e em ordem crescente e decrescente, os 

estágios são diferenciados pela imagem de objetivo entre círculo, quadrado, retângulo e triângulo. 

Pode-se ver na Figura 2 a tela que será exibida durante o jogo de “Ordenação”. 

Após várias iterações do desenvolvimento, construiu-se uma nova versão do software , 

agora disponível para testes iniciais do jogo de Ordenação da suíte Move4Math, e este já se 

encontra disponível no site Move2Learn. 

Fig. 1 Tela da fase 3 do jogo Classificação 

 
Fig. 2 Tela do jogo de Ordenação 

 
 


