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“Não podemos esquecer a 

importância do aspecto lúdico, associado ao 

exercício intelectual, característico da 

matemática. Infelizmente, parece que tal 

aspecto tem sido desprezado. Por que não 

introduzir no currículo uma matemática 

construtiva, lúdica, desafiadora, 

interessante, nova e útil para o mundo 

moderno?” (Ubiratan D‟Ambrósio) 

 



 
 

 

RESUMO 
 

NEVES, Pedro Jorge. Angulópolis: Uma proposta lúdica de reforçar conteúdos 
matemáticos no 9º ano do ensino fundamental. 2019. 40 f. Monografia 
(Especialização) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, 
Extensão e Cultura, Programa de Especialização em Educação Matemática, Rio de 
Janeiro, 2019. 

 
 

Esta pesquisa apresenta o jogo de tabuleiro chamado Angulópolis, que foi criado 

com o intuito de contribuir no processo ensino-aprendizagem de conteúdos 

matemáticos no ensino básico. O jogo serve como complementação, assim como 

meio para a prática e reforço de diversos temas da matemática. Como um jogo 

possui caráter lúdico e como recurso didático servirá como instrumento para o 

docente. Este jogo foi aplicado em uma turma com trinta alunos em uma escola da 

rede pública municipal do Rio de Janeiro e os dados desta aplicação são 

apresentados qualitativamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palavras-chave: Angulópolis. Reforço. Jogo. Lúdico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 

NEVES, Pedro Jorge. Angulópolis: A playful proposal to reinforce mathematical 
content in the 9th grade of elementary school. 2019. 40 f. Monografia 
(Especialização) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, 
Extensão e Cultura, Programa de Especialização em Educação Matemática, Rio de 
Janeiro, 2019. 

 
 

This research introduces the board game named Angulópolis, which has been 

created with the goal of contributing to the teaching-learning process of mathematical 

contents in the primary school. The game serves as a complementation as if as a 

mean to the practice and reinforcement of several math topics. As a game, it has a 

ludic face, and as a didactic resource, it will fit as an instrument to the teacher. This 

game has been applied in a class with thirty students in a school of the municipal 

public network of Rio de Janeiro, and the data of that application are presented in a 

qualitative way.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: Angulópolis. Reinforcement. Game. Ludic. 
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1 INTRODUÇÃO 

No ensino de matemática, professores costumam buscar métodos e 

alternativas pedagógicas para auxiliar no processo de ensino-aprendizagem. Para 

Pais (2006), métodos e estratégias de ensino têm a função de contribuir no processo 

de aprendizagem do aluno e é preciso buscar dinâmicas apropriadas para 

intensificar as possibilidades de interação do aluno com o conhecimento. Há 

diversas maneiras com que os professores podem recorrer para renovar ou inovar 

em suas aulas, sendo duas delas utilizando materiais lúdicos e jogos. 

A comercialização e desenvolvimento de brinquedos educativos que 

envolvem matemática crescem a cada ano, entre eles, os jogos de tabuleiro. Um 

jogo de tabuleiro muito conhecido e comercializado é o chamado Banco Imobiliário 

que desenvolve de maneira lúdica as operações financeiras trabalhando com 

compra, venda e aluguéis de imóveis fictícios, assim auxiliando no desenvolvimento 

de operações matemáticas e em tomada de decisões. 

Este trabalho busca apresentar o Angulópolis, um jogo de tabuleiro jogado em 

grupo, criado com o intuito de ser mais um recurso didático para o ensino de 

conteúdos matemáticos. O objetivo do jogo é proporcionar aos jogadores 

experiências com diversos temas da matemática de maneira lúdica e divertida, desta 

forma os jogadores reforçam os conceitos matemáticos e ganham segurança ao 

atuar com o assunto. Além disso, o jogo desenvolve o trabalho em grupo exibindo 

uma maneira alternativa ao formato retangular tradicional da disposição dos alunos 

em sala de aula. 

No capítulo dois apresentaremos o embasamento teórico no qual o jogo se 

sustenta, trazendo reflexões de diversos autores sobre a utilização de jogos no 

ensino da matemática. No capítulo três iremos explicar e mostrar todos os 

componentes e regras do jogo Angulópolis. No capítulo quatro iremos exibir uma 

aplicação do jogo Angulópolis em uma turma do nono ano do ensino fundamental da 

rede municipal de educação do município do Rio de Janeiro. No capítulo cinco 

iremos discutir e sugerir algumas variações que podem ser feitas com o jogo 

Angulópolis, possibilitando a aplicação do mesmo em outros anos de escolaridade. 

Por fim, no capítulo seis serão feitas as considerações finais, refletindo e discutindo 

as práticas, a versatilidade e resultados da aplicação do jogo. 
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2 JOGOS NO ENSINO DE MATEMÁTICA 

 A pesquisa de novos métodos de ensino da matemática é uma atividade 

diária e comum na vida profissional dos docentes. Existem estudos há vários anos 

sobre a melhor forma de ensinar, porém a dificuldade em matemática que as 

crianças e adolescentes enfrentam na sua vida escolar ainda persiste. 

Alguns alunos enxergam a matemática como uma disciplina abstrata e com 

isso encontram dificuldades em determinar utilidades em seus cotidianos. Podemos 

reparar isto nas perguntas freqüentes como “para que serve isso?”, “onde eu vou 

usar essa matéria?”, entre outras. Durante décadas a matemática foi ensinada de 

forma rígida e formal, fazendo com que o aluno não esteja acostumado a aprender 

matemática informalmente, já que, para alguns, resoluções matemáticas não 

solucionam “problemas reais”. É importante que essa visão sobre diferentes 

conteúdos da matemática não ter utilidade fora da sala de aula seja aos poucos 

esclarecida no pensamento dos alunos e da escola. Boeri e Vione (2009, p. 11) 

argumentam que 

A Matemática, hoje, não pode mais ser vista como uma ciência abstrata, 
mas sim como uma área com um papel bem definido, de formação de 
pensamentos e aquisição de atitudes, propiciando ao aluno o 
desenvolvimento de competências, habilidades e a capacidade de resolver 
problemas, investigar, analisar e enfrentar novas situações e desafios, ou 
seja, ser capaz de ter uma visão ampla da realidade. 

Segundo D‟Ambrósio (1989), o aluno acaba supervalorizando os conceitos 

formais da matemática e, consequentemente, acreditam que as soluções formais 

apenas resolverão problemas também formais, sendo improvável que problemas 

“reais” e formais relacionem-se. Sobre aulas formais e simplesmente expositivas, 

D‟Ambrósio (1989, p. 15) ainda nos diz que  

[...] a típica aula de matemática a nível de primeiro, segundo ou terceiro 
graus ainda é uma aula expositiva, em que o professor passa para o quadro 
negro aquilo que ele julga importante. O aluno, por sua vez, copia da lousa 
para o seu caderno e em seguida procura fazer exercícios de aplicação, que 
nada mais são do que uma repetição na aplicação de um modelo de solução 
apresentado pelo professor. 

Dito isso, o uso de materiais lúdicos pode tornar-se uma boa alternativa para 

resolver o problema do método quadro-aluno na sala de aula e o distanciamento por 

parte dos discentes. 

 O ato de brincar é muito comum para as crianças e vemos isso todos os dias, 

no ambiente escolar e mesmo fora dele, onde eles se esforçam criando brincadeiras 
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e se divertindo com ela e sua imaginação. Por essas atividades serem prazerosas, 

as pessoas buscam em brincadeiras e jogos formas de explorar e sentir emoções, 

sejam crianças ou até mesmo adultos. Igualmente, para as crianças a brincadeira é 

um momento de apropriações de conhecimentos e habilidades, seja no âmbito da 

linguagem, cognitivo, valores e sociabilidade.  

 Para Grando (2000), atividades lúdicas representam necessidades para as 

pessoas em qualquer momento de suas vidas como, por exemplo, quando ouvimos 

música, cantamos, caminhamos, brincamos com um bicho de estimação. Todas 

essas atividades podem ser caracterizadas como brincadeiras. Huizinga (2000, p.16) 

define brincadeira e jogos como  

[...] uma atividade livre, conscientemente tomada como „não-séria‟ e 
exterior à vida habitual, mas ao mesmo tempo capaz de absorver o jogador 
de maneira intensa e total. [...] praticada dentro de limites espaciais e 
temporais próprios, segundo uma certa ordem e certas regras. 

 É interessante notar que ao trazer brincadeiras competitivas para as crianças, 

isso pode criar motivação para vencer e estimular a inteligência dos alunos, na 

tentativa de superar obstáculos e no esforço para obter os resultados desejados. O 

professor, ciente dessas condições, pode aproveitar essas potencialidades para 

transformar a brincadeira em um processo educativo com o intuito de desenvolver 

conhecimentos específicos em seus alunos. 

 O conhecimento e a valorização dos jogos e dos materiais possuem sua 

valorização desde antes de Cristo. Segundo Alves (2009), Platão e Aristóteles já 

reconheciam o valor do lúdico para a educação. Huizinga (2000) nos diz que o jogo 

é uma função da vida, uma atividade voluntária, uma evasão da realidade para uma 

esfera imaginária, um intervalo da vida real. Para Benjamin (2009), brincar significar 

libertação e, com essa afirmação, podemos dizer que o uso da imaginação do aluno 

pode trazer benefícios para o aprendizado. Grando (2000, p. 20) nos diz que “[...] o 

jogo se apresenta como uma atividade dinâmica que vem satisfazer uma 

necessidade da criança, dentre outras, de „movimento‟, „ação‟”. 

 O aluno em um jogo deixa de estar no papel passivo de apenas um receptor 

de conhecimento formal e expositivo e torna-se um sujeito ativo intelectualmente, 

desprendendo-se do ensino comum, de olhar para a lousa e anotar a matéria, para 

um sujeito ativo, no qual participa da atividade proposta pelo jogo, almejando seus 

objetivos e seguindo as regras do jogo. Para Liontiev (2017, p.122), “O jogo está, 
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pois, livre do aspecto obrigatório da ação dada, a qual é determinada por suas 

condições atuais, isto é, livres dos modos obrigatórios de agir ou de operações”. 

 Para Moura (1999), o jogo é um estimulador de desenvolvimento, uma 

ferramenta para chegar a novos conceitos ou reforçar os existentes e podem ser 

considerados materiais de ensino se promover a aprendizagem. Claro (2014, p. 5) 

diz que 

[...] as atividades com jogos podem ser utilizadas para reforçar ou 
recuperar habilidades de que os alunos demonstrem fragilidade no 
aprendizado, útil no trabalho com alunos de diferentes níveis; permitindo 
que o professor identifique, e diagnostique alguns erros de aprendizagem, 
as atitudes e as dificuldades dos alunos. 

Jogos são instrumentos produtivos e podem ser facilitadores na 

aprendizagem de conceitos matemáticos nos quais os alunos sentem dificuldades, 

desenvolvendo sua capacidade de pensar, refletir e analisar conteúdos diversos. 

Para Ide (1999, p. 111), “Os jogos educativos ou didáticos estão orientados para 

estimular o desenvolvimento cognitivo e são importantes para o desenvolvimento do 

conhecimento escolar mais elaborado – calcular, ler e escrever”. Os jogos 

educativos ou didáticos estão orientados para estimular o desenvolvimento cognitivo 

e são importantes para o desenvolvimento do conhecimento escolar mais elaborado 

– calcular, ler e escrever.  

Com atividades diferenciadas proporcionadas pelo jogo, as crianças adquirem 

uma chance de aprender com métodos desafiadores e prazerosos proporcionadas 

pelas brincadeiras. Moura (1999, p.87) nos diz que “[...] as situações de jogo são 

consideradas como parte das atividades pedagógicas, porque são elementos 

estimuladores do desenvolvimento”. 

Direcionar o aluno a jogar pedagogicamente é colocá-lo como protagonista do 

aprendizado, dando espaço para o mesmo notar seus erros e, enquanto percebe 

isso, diverte-se com as atividades lúdicas. A criança, confrontada com novas 

possibilidades de aprender matemática fora do “tradicional”, se sente desafiada a 

buscar soluções para conseguir resolver os problemas propostos pelo jogo. Quando 

o aluno apresenta alguma dúvida no jogo, ele busca e estabelece soluções para 

alcançar a vitória na brincadeira, se sentindo motivado a estar pleno com seu 

conhecimento a fim de conquistar seus objetivos. 
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Os alunos buscam seus objetivos nos jogos por meio de suas regras, os 

caracterizando. Para que uma atividade seja considerada um jogo ela deverá 

possuir regras, essas por sua vez, deixam o ambiente favorável para os alunos, 

criando desafios, tornando o jogo mais objetivo e assim desenvolvendo o raciocínio 

das crianças.  Agregando as limitações determinadas pelas regras do jogo há o 

estímulo da criatividade das crianças. 

A ação de jogar traz ordenação pelo fato de ser regido por regras. Quando 

algum jogador quebra uma regra, o jogo é interrompido. Nenhum participante deseja 

quebrar o ritmo do jogo e por conta disso os participantes procuram manter a 

obediência das regras. Moura (1999, p. 88) nos diz que  

[...] as concepções sociointeracionistas partem do pressuposto de que a 
criança aprende e desenvolve suas estruturas cognitivas ao lidar com o 
jogo de regra. Nesta concepção, o jogo promove o desenvolvimento, 
porque está impregnado de aprendizagem. E isto ocorre porque os 
sujeitos, ao jogar, passam a lidar com regras que lhes permitem a 
compreensão do conjunto de conhecimentos veiculados socialmente, 
permitindo-lhes novos elementos para apreender os conhecimentos 
futuros. 

Lopes (2011, p. 38) afirma que  

[...] os jogos competitivos e com regras levam a criança a apreender 
conceitos básicos da vida, sendo obrigadas a se enquadrar em 
determinadas regras para realizar algo, aprendendo a respeitar para ser 
respeitado, e a situação lúdica é transposta para as outras situações da 
vida. 

O professor, então, possui papel fundamental para gerenciar o uso de jogos 

no processo ensino-aprendizado. Para Muniz (2014, p. 67), “É necessário que o 

educador, modificando ou criando regras, reestruturando o jogo, favoreça o 

atendimento dos objetivos estabelecidos pelo educador matemático”. 

 O educador deve atentar-se ao conteúdo do jogo, sempre trazendo para a 

sala de aula o nível adequado da atividade proposta. As atividades e metodologias 

devem ser claras e desafiadoras, para atrair a atenção dos alunos. Desta forma, o 

material pode ser adaptado para todos os níveis escolares. 

O docente deve estar atento e preparado para possíveis situações 

decorrentes do jogo, sendo ele o responsável direto pelas intervenções 

pedagógicas. Espera-se que durante o jogo dúvidas apareçam, assim exibindo uma 

das potencialidades dos jogos. A partir deste momento nós descobrimos 
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necessidades existentes dos alunos diante do conteúdo abordado na atividade 

lúdica.  

O uso periódico dos jogos como ferramenta pedagógica deve ser cultivada no 

desenvolvimento do aprendizado dos alunos, criando assim de forma lúdica 

situações propícias para eventuais dúvidas, desenvolvimento de conteúdos e 

introduções didáticas mais agradáveis para a interação professor-aluno.  
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3 ANGULÓPOLIS 

A proposta do Angulópolis é trazer para a sala de aula uma alternativa 

pedagógica por meio de uma atividade lúdica. O Angulópolis é um jogo de tabuleiro 

que pode ser disputado por dois a seis jogadores cujo objetivo é obter o máximo de 

pontos possíveis, por meio de movimentação no tabuleiro e situações decorrentes 

das regras do jogo. 

O uso de ângulos em sua composição foi utilizado para auxiliar na 

movimentação no tabuleiro, fazendo com que o deslocamento seja possível em seis 

direções possíveis, tornando a ação de se locomover no espaço do jogo um atrativo 

único para os jogadores. 

3.1 Componentes 

O Angulópolis contém os seguintes objetos que compõem o jogo: um 

tabuleiro, três dados, seis peões, recortes de triângulos e quadrados e dois tipos de 

cartas: as de perguntas e as de efeito. O jogo é apresentado e entregue aos 

jogadores junto com um folheto de regras para consulta, disponível no apêndice A. 

3.1.1 Moedas 

A pontuação no Angulópolis é representada por moedas, chamadas de 

vértices, que são recortes de triângulos e quadrados, simbolizando valores de três e 

quatro vértices, respectivamente. 

 

Figura 1 – Moedas do Angulópolis 

 
Fonte: Autor (2019) 
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3.1.2 Tabuleiro 

O projeto do tabuleiro Angulópolis foi desenvolvido utilizando o 

programa de computador GeoGebra, onde construímos 91 hexágonos regulares, 

com quatro cores diferentes, sendo elas verde, azul, vermelho e amarelo. Cada 

espaço colorido é chamado de casa, representada pelos hexágonos, é composta por 

segmentos de retas pretas que passam pelo ponto médio de cada lado das figuras, 

assim auxiliando a visualização dos possíveis ângulos e movimentações no 

tabuleiro. Em cada casa temos um círculo dividido em seis partes, cada uma 

determinando um ângulo de 60º assim exibindo as possíveis direções que os peões 

podem se movimentar. 

 

Figura 2 – Tabuleiro do Angulópolis 

 
Fonte: Autor (2019) 
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3.1.3 Dados 

Os dados usados em Angulópolis são compostos por seis faces, sendo um 

numerado de um a seis, outro com as faces escritas de 60º, 120º, 180º, 240º, 300º e 

360º e um terceiro com as faces composta por imagens que representam o sentido 

horário (desenho de um relógio) e anti-horário (desenho de um relógio com um “x”), 

na mesma proporção. 

 

Figura 3 – Dados do Angulópolis 

 
Fonte: Autor (2019) 

 

3.1.4 Cartas 

Há dois tipos de cartas no jogo: as de pergunta e as de efeito. As cartas de 

pergunta são feitas para os jogadores responderem, baseadas em diferentes 

situações de determinação e problemas envolvendo ângulos, e incluem uma 

numeração na parte inferior que indica o número da questão, que servirá para a 

conferência do gabarito.  

Figura 4 – Cartas pergunta 

 
Fonte: Autor (2019) 



20 
 

As cartas efeito podem beneficiar ou prejudicar o jogador, tornando assim o 

jogo mais dinâmico. 

Figura 5 – Cartas de efeito 

 
Fonte: Autor (2019) 

 

3.1.5 Peões 

Os peões representam os jogadores e foram confeccionados utilizando ímãs 

para quadro branco e recortes de papel A4 com gramatura de 120g/m² em formato 

de setas, assim auxiliando na direção em que o peão deverá prosseguir.  

Figura 6 – Peão do Angulópolis 

 
Fonte: Autor (2019) 
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4 REGRAS DO ANGULÓPOLIS 

4.1 Preparações para o início do jogo 

O Angulópolis pode ser jogado com dois até seis participantes. Para iniciá-lo, 

todos os jogadores devem receber sete vértices antes de iniciar a partida, sendo um 

quadrado e um triângulo e em seguida jogar o dado numerado de um a seis. Quem 

obtiver o maior número na face do dado voltado para cima deverá ser o primeiro a 

jogar e em caso de empate joga-se novamente entre os empatados até que somente 

um deles tenha um maior número. Esse mesmo jogador irá jogar o dado de sentidos 

horário e anti-horário para decidir qual será a ordem de jogada dos participantes. 

Uma rodada é contada quando todos os jogadores fazem seus movimentos, sendo o 

número de rodadas pré-estabelecida pelo comandante do jogo. Os peões devem 

iniciar o jogo com suas setas apontadas para o centro do tabuleiro. O mestre do jogo 

deve ler as regras junto com os jogadores, esclarecendo eventuais dúvidas que os 

alunos possam ter antes do jogo para não interromper o ritmo da partida. Após as 

preparações, a partida é iniciada. A cada rodada os jogadores jogam os dados para 

se movimentar pelo tabuleiro, respeitando a ordem de jogadores estabelecida 

anteriormente.  

4.2 Tipos de casas 

No jogo, temos quatro tipos de espaços coloridos diferentes que são 

chamados de casas: verde, azul, vermelha e amarela. Cada uma dessas casas 

possui um significado e resultam em uma ação diferente do jogo. As casas verdes 

são onde os jogadores iniciam a partida com os peões apontados para o centro do 

tabuleiro. O jogador que após a sua jogada parar sobre: uma casa azul ganhará três 

vértices; uma casa vermelha perderá três vértices; sobre uma casa amarela deverá 

responder a uma pergunta do baralho de cartas de perguntas. Caso o jogador acerte 

a pergunta, ele receberá quatro vértices e terá uma carta efeito revelada e ativada. 

As casas verdes servem apenas para marcar a posição inicial dos jogadores e não 

apresentam nenhum efeito no jogo. 

4.3 Movimentações no tabuleiro 

O tabuleiro de Angulópolis foi criado com a possibilidade de movimentação 

em seis direções diferentes, tornando assim maior o número de possibilidades de 

locomoção do jogador. Angulópolis usa os três dados que acompanham o jogo para 
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se movimentar e cada um deles possui diferentes funções na movimentação dos 

jogadores. O dado dos sentidos horário e anti-horário possui duas imagens que irão 

definir em qual sentido o peão do jogador deverá girar. O dado dos ângulos tem seis 

lados, sendo eles 60º, 120º, 180º, 240º, 300º e 360º, e indica a direção em que o 

jogador deve prosseguir. O último dado, o numerado de um a seis, servirá para 

definir quantas casas o jogador deverá andar. A seguir, serão explicadas e 

exemplificadas as três possibilidades de deslocamento pelo tabuleiro. 

4.3.1 Movimentação padrão 

Para se movimentar no tabuleiro devem ser jogados os três dados que 

acompanham o Angulópolis. Exemplo: O jogador número um (representado por “J1” 

na figura 7) joga os três dados na sua vez de jogar. As faces viradas para cima dos 

dados são “120°”, “anti-horário” e “3”, então sua movimentação será de acordo com 

a imagem a seguir: 

Figura 7 – Movimentação padrão 

 
Fonte: Autor (2019) 

 

4.3.2 Movimentação no limite do tabuleiro 

Se um jogador atingir o limite do tabuleiro, ele deverá continuar sua 

movimentação no sentido oposto ao que estava se movimentando. Exemplo: O 

jogador número um joga os três dados na sua vez de jogar. As faces viradas para 

cima dos dados são “180°”, “horário” e “3”, então sua movimentação será de acordo 

com a figura 8 a seguir: 
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Figura 8 – Movimentação no limite do tabuleiro 

 
Fonte: Autor (2019) 

 

Na situação em que o jogador se deparar com um dos limites do tabuleiro, ele 

deverá girar no sentido contrário ao que se encontra e continuar sua movimentação, 

como ilustrado na figura 9: 

Figura 9 – Movimentação no limite do tabuleiro 

 
Fonte: Autor (2019) 

 

4.3.3 Jogador obstruindo o caminho da movimentação 

Se um jogador após sua jogada tiver que passar por uma casa onde há outro 

jogador, o que já se encontrava na casa deverá jogar o dado dos sentidos e o dado 

de ângulos para se movimentar uma casa e sair de sua posição atual, movendo-se 

uma casa e ativando o efeito da casa em que parar. Exemplo: o jogador número um 

obteve “3” no dado numerado de um a seis e irá se movimentar, mas o jogador 
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número dois (representado como J2 na figura 10) está em seu caminho, como na 

figura 10: 

Figura 10 – Jogador obstruindo o caminho da movimentação 

 
Fonte: Autor (2019) 

 

O jogador número dois, que se encontra no caminho do jogador número um, 

joga os dados de ângulos e o dado de sentidos, obtendo os resultados “180º” e “anti-

horário”, respectivamente. O mesmo sairá do caminho e se movimentará uma casa 

para a direção resultante nos dados que ele jogou. Os processos de movimentação 

serão repetidos até que se resolva a situação. 

Figura 11 – Jogador obstruindo o caminho da movimentação 

 
Fonte: Autor (2019) 
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4.4 Pontuação 

Os jogadores recebem pontos de acordo com as casas que pisam, perguntas 

respondidas e efeitos ativados. As casas azuis concedem três vértices ao jogador 

que a alcançou; a casa vermelha, por sua vez, retira três vértices do jogador. As 

casas amarelas correspondem a uma pergunta a ser respondida. Em caso de 

acerto, o jogador ganha quatro vértices e ativa uma carta efeito do monte de cartas 

efeito. Essas cartas possuem efeitos variados, devem ser lidas em voz alta e seu 

efeito aplicado no jogo.  

Todos os jogadores iniciam o jogo com sete vértices, como já dito 

anteriormente. Porém, é possível que aconteça situações onde não seja viável 

representar a pontuação de algum jogador apenas utilizando moedas que 

representam três e quatro vértices. Caso essa situação ocorra, o jogador que estiver 

com pontuação que não possa ser representada totalmente com as moedas deverá 

utilizar papel e lápis como auxiliar para anotar sua pontuação.  

Pontuações negativas ficam a critério do mestre do jogo. Caso seja 

necessário trabalhar números negativos, é recomendável que se utilize pontuações 

negativas para auxílio dos conceitos de números inteiros. 

4.5 Fim de jogo 

Após todas as rodadas, o comandante do jogo deverá contar quantos vértices 

todos os jogadores possuem. Aquele que possuir o maior número de vértices vence. 

Em caso de empate, há uma nova rodada apenas com os possíveis vencedores que 

se encontram empatados até que um deles tenha a maior pontuação. 
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5 ANGULÓPOLIS EM PRÁTICA 

O trabalho em prática do Angulópolis realizou-se na Escola Municipal Jair 

Tavares de Oliveira, localizada no bairro Campo Grande, na cidade do Rio de 

Janeiro. Na ocasião, alunos do nono ano do Ensino Fundamental foram chamados e 

orientados em grupos de seis. A pesquisa utilizada na prática do trabalho foi de 

caráter qualitativo e contou com um questionário para os alunos preencherem após 

a utilização do Angulópolis, localizado no apêndice B.  

Foi utilizado todo o material apresentado neste trabalho, com cartas 

adicionais, totalizando vinte e quatro cartas de perguntas e pré-definimos cinco 

rodadas para cada sexteto. Ao todo, trinta alunos experimentaram o Angulópolis. 

A reação inicial dos alunos foi apreensiva, pois se tratava de uma atividade 

com temas matemáticos, porém os mesmos demonstravam interesse em utilizar o 

jogo. No decorrer das partidas, havia muita agitação por parte dos jogadores, pois 

existia o fator sorte da rolagem dos dados e a possibilidade o seu peão parar em 

uma casa vermelha. Isso torna o jogo Angulópolis mais próximo dos tradicionais de 

jogos de tabuleiro. 

Figura 12 – Jogando Angulópolis 

 
Fonte: Autor (2019) 
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Figura 13 – Jogando Angulópolis 

 
Fonte: Autor (2019) 

 
As respostas no questionário sobre a característica que mais gostaram no 

jogo foram diversas, entre elas a criatividade, a competição, o uso de dados 

diferenciados, a movimentação pelo tabuleiro e, sobretudo, a diversão 

proporcionada pelo jogo.  

Figura 14 – Coleta de dados 
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Fonte: Autor (2019) 

 

Os alunos relataram que o jogo poderia melhorar se aumentasse o número de 

rodadas. As questões usadas nas cartas também entraram em pauta, com alguns 

jogadores pedindo questões com menos cálculos para não estender tanto o tempo 

das rodadas. 

Figura 15 – Coleta de dados 

Fonte: Autor (2019) 
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No início do jogo, algumas dificuldades foram surgindo, principalmente para 

responderem algumas perguntas. As dúvidas, por exemplo, eram sobre o conteúdo 

das perguntas. Um dos alunos estava com dúvida em uma pergunta sobre ângulos 

congruentes, porém com a intervenção do professor na mediação do jogo, as 

dúvidas quanto ao conteúdo eram sanadas imediatamente e os jogadores se 

sentiam mais seguros para tentarem responder as próximas cartas de pergunta, por 

mais que algumas dúvidas persistissem. O jogo proporcionou aos participantes uma 

iniciativa para suprir algumas das suas dificuldades em matemática, tornando o jogo, 

além de divertido, uma experiência ativa de aprendizado. 

Relatado em vários dos questionários, os alunos afirmaram que o jogo ajudou 

a relembrar conteúdos anteriores e reforçar alguns atuais, apresentando assim o 

Angulópolis como uma ferramenta para o auxílio no aprendizado de matemática de 

forma diferenciada. 

Figura 16 – Coleta de dados 

 
Fonte: Autor (2019) 
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6 A VERSATILIDADE UTILIZANDO O ANGULÓPOLIS 

A aplicação do jogo Angulópolis na escola trouxe esclarecimentos sobre seu 

uso e ainda explicitou a possibilidade da flexibilização do jogo alterando apenas as 

cartas pergunta. A troca das cartas pergunta fica a cargo dos assuntos que o mestre 

do jogo deseja trabalhar, ou seja, podemos aproveitar a configuração e 

movimentação dos peões no tabuleiro e a movimentação do mesmo.  

Segundo a (BNCC) Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017), o 

ensino de ângulos inicia-se já no 6º ano do ensino fundamental, no código 

EF06MA27 que diz “determinar medidas da abertura de ângulos, por meio de 

transferidor e/ou tecnologias digitais”, essa determinação da BNCC torna possível a 

aplicação do Angulópolis a séries posteriores ao 5º ano do ensino fundamental. 

O uso das cartas presentes no jogo é opcional, ficando a cargo do 

comandante do jogo a sua utilização. O professor pode utilizar listas de exercícios 

ou questões no lugar das cartas pergunta presentes no material do jogo ou mesmo 

elaborar as suas próprias cartas, assim facilitando e adaptando o uso do 

Angulópolis. A seguir, serão propostas algumas cartas pergunta com questões como 

exemplo e em diferentes situações para utilização em sala de aula nos anos finais 

do ensino fundamental.  

Para o sexto ano do ensino fundamental o professor pode utilizar o 

Angulópolis para revisar o conteúdo com os alunos, usando cartas pergunta voltadas 

para a revisão de frações. 

Figura 17 – Cartas pergunta para o 6º ano 

 
Fonte: Autor (2019) 
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Ao introduzir números inteiros no sétimo ano do ensino fundamental podemos 

utilizar o Angulópolis para praticar o conteúdo utilizando cartas pergunta voltadas 

para a ordenação dos números inteiros e que reflitam a necessidade dos números 

negativos. 

Figura 18 – Cartas pergunta para o 7º ano 

 
Fonte: Autor (2019) 

 

Em uma situação onde o professor esteja lecionando sobre porcentagem no 

oitavo ano do ensino fundamental e queira reforçar o conteúdo pela perspectiva de 

situações financeiras, pode-se usar o Angulópolis para tratar de perguntas desse 

tema. 

Figura 19 – Cartas pergunta para o 8º ano

 
Fonte: Autor (2019) 

 

Para revisar os conceitos e regras das funções quadráticas no nono ano do 

ensino fundamental, o Angulópolis serve como material lúdico para auxiliar os alunos 

com cartas pergunta envolvendo questões que ajudem na prática das conclusões 

desenvolvidas em aula. 
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Figura 20 – Cartas pergunta para o 9º ano

 
Fonte: Autor (2019) 

 

Vale ressaltar que o professor pode adequar o Angulópolis para auxiliá-lo da 

melhor maneira possível em sala de aula. Por exemplo, para integrar uma turma em 

uma brincadeira envolvendo o Angulópolis, o professor pode dividir a turma em seis 

grupos, cada um sendo representado por um dos peões presentes no jogo, fazendo 

com que os jogadores interajam e resolvam as questões juntos. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente pesquisa mostrou o Angulópolis como uma ferramenta adequada 

para o uso pedagógico. A análise de dados afirmou sua capacidade como material 

de aprendizado. Desde a confecção ao uso na escola, o Angulópolis apresentou o 

conteúdo matemático de forma informal: trouxe para a escola um método 

diferenciado de ensino. A reação dos alunos se manifestou de forma positiva e as 

sugestões foram anotadas para futuras melhorias no material do Angulópolis.  

A elaboração da pesquisa trouxe resultados assertivos e condizentes com a 

referência bibliográfica usada para embasar o conceito do material lúdico. Em 

concordância com a fala da D‟Ambrósio citada na fundamentação teórica, que critica 

o método quadro-aluno, a pesquisa esclareceu que o uso de materiais diferenciados 

na sala de aula se faz necessário para tornar o aluno um agente ativo e participativo 

na educação. Espera-se que esse material sirva como uma ferramenta de ensino 

diferenciado de matemática a todos que vierem a utilizar este jogo. 

Durante a aplicação do Angulópolis, foi observada a potencialidade do jogo 

de ser utilizado como alavanca para tratar das dúvidas dos alunos, visto que em 

diversos momentos o material proporcionou ocasiões para retirar essas dúvidas e 

reforçar o conteúdo matemático. 

Com a utilização do trabalho também foi verificado a versatilidade presente no 

jogo, tornando-o eficaz em todos os anos finais do ensino fundamental e a 

possibilidade de utilizá-lo de formas diferentes, seja em grupo e usando perguntas 

relacionadas a outras matérias de matemática. 

Por fim, a pesquisa esclareceu que a renovação da educação matemática é 

importante para trazer o interesse do aluno no que diz respeito à matemática, 

desmistificando alguns preconceitos obtidos ao longo da vida escolar dos discentes. 
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APÊNDICE A – FOLHETO DE REGRAS 
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ANGULÓPOLIS 

Número de jogadores: Dois a seis jogadores e umcomandante do jogo. 

 

Objetivo: O objetivo em Angulópolis é conseguir o máximo de pontos 

possíveis se movimentando pelo tabuleiro e respondendo perguntas. 

 

Componentes 

 

1. Moedas: As moedas, chamadas de vértices, são a pontuação do 

jogo. Quanto maior a quantidade de vértices, maior a sua pontuação. Ao 

acertar perguntas ou alcançar a casa azul, o jogador ganhará vértices. 

 

2. Tabuleiro: O tabuleiro de Angulópolis possui 91 hexágonos pequenos 

divididos em quatro cores, que ativarão algum efeito quando alcançadas 

ou servindo de ponto de partida. O jogador pode se movimentar em seis 

direções diferentes, sendo decidida a direção pelo rolar dos dados. 

Significado das cores das casas: 

2.1. Verde: Casa onde os jogadores iniciarão a partida. 

2.2. Azul: Ganhe 3 vértices. 

2.3. Vermelha: Perca 3 vértices. 

2.4. Amarela: O jogador deverá responder uma carta pergunta 

(veja carta pergunta adiante). 

 

3. Dados: 

3.1. Ângulos: Usado para decidir quantos graus o jogador irá se 

posicionar em relação a sua direção inicial. 

3.2. Sentidos: Usado para decidir em qual sentido o jogador 

deverá girar, sendo eles horários e anti-horários. 
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3.3. Numerado: Usado para decidir quantas casas o jogador 

deverá se movimentar em linha reta. 

 

4. Cartas: 

4.1. Pergunta: Ativada quando um jogador alcança uma casa 

amarela. Caso o jogador acerte a pergunta, ganhará 3 vértices e ativará 

uma carta efeito. Se o jogador errar a pergunta nada acontecerá. 

4.2. Efeito: Ativada após um jogador acertar uma carta pergunta. 

Ao ser ativada, essa carta gera algum efeito que irá ocasionar em algum 

benefício para o jogador que acertou ou malefício para os outros 

jogadores. 

 

5. Peões: Representam o jogador na partida, que irá usá-los para 

movimentação. 

 

Regras 

Etapas antes do início do jogo 

1. Cada jogador inicia o jogo com um triângulo e um quadrado; 

2. Para decidir qual jogador irá começar, todos jogam o dado numerado 

de 1 a 6. Aquele que obtiver o maior número será o primeiro a jogar. Em 

caso de empate, os jogadores empatados devem jogar novamente o 

dado; 

3. O jogador que iniciará o jogo deve rolar o dado de sentidos para 

decidir qual será a ordem de jogada dos participantes; 

4. Por ordem de jogada, os jogadores escolhem em qual casa verde 

iniciará o jogo (recomenda-se iniciar na casa mais próxima de onde 

esteja o jogador em relação ao tabuleiro), posicionando o peão 

apontado para o centro do tabuleiro; Após todas as etapas anteriores, o 

jogo se inicia. 
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Movimentação 

O jogador irá se movimentar com o uso dos três dados presentes 

no jogo. Ao rolar esses dados, será decidida a quantidade de graus que 

o jogador irá girar, o sentido em que realizará essa ação e a quantidade 

de casas que se movimentará. O jogador só pode se movimentar para a 

direção que a seta de seu peão se encontra. Há duas regras específicas 

sobre movimentação: 

Limite do tabuleiro: Ao chegar ao limite do tabuleiro, o jogador 

deverá fazer uma volta de 180º, ou seja, girar para a direção oposta que 

se encontra e se movimentar com a quantidade restante de 

movimentação obtida no dado numerado. 

Encontro com outro jogador: Quando um jogador alcança outro 

jogador no tabuleiro, o que se encontra parado deverá rolar os dados de 

ângulos e de sentidos até obter um resultado que o coloque fora da 

direção que o jogador se movimentando se encontra e se deslocar uma 

casa. Este jogador irá ativar o efeito da casa que alcançar e, somente 

após a finalização desse efeito, que o outro jogador que inicialmente 

estava se movimentando irá retornar a sua jogada. 

 

Rodadas e fim de jogo 

O número de rodadas deverá ser decidido pelo comandante do 

jogo. O jogo se encerrará quando a última rodada for jogada. Após o 

último jogador da rodada efetuar sua jogada, o comandante de jogo 

junto com os jogadores devem contar o número de vértice de cada 

jogador. O vencedor será aquele que obtiver o maior número de 

vértices. Em caso de empate, os jogadores empatados realizam uma 

nova rodada para decidir o vencedor. Os jogadores empatados devem 

realizar rodadas adicionais até um deles sair vitorioso. 

Bom jogo e divirta-se! 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO 

 

QUESTIONÁRIO 

 

1) O que você achou do material para reforçar ângulos? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2) Que tipo de questões acrescentaria ao jogo? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3) A aplicação da atividade sozinha em sala de aula é viável? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4) Qual a principal característica do jogo que você mais gostou? E qual menos 

gostou? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

Obrigado! 

 


