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um jogo como 
estratégia de 
aprendizagem 
para crianças  
com dislexia

uso dos princípios do 
design universal e inclusivo

propõe utilizar-se de 
recursos lúdicos e visuais 
para ensinar a identificar as 
informações necessárias 
para interpretar e resolver 
enunciados matemáticos

idealizado em vista à escassez 
de materiais destinados a este 
público no mercado

pensado em 3 formatos para ter ampla  
distribuição e ser acessível financeiramente:

jogo físico 
/maior qualidade de produção

versão online para impressão  
/disponibilizada gratuitamente 

versão em plataforma digital 
/disponibilizada gratuitamente 
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clique para acessar 
a pesquisa com o 
embasamento teórico 
do projeto

(fev - jun.2020)

destinado para o 2º ano  
do ensino fundamental

https://drive.google.com/file/d/18EqZw3_MdS0e6EnmL6HT_9XrtFD83Ci4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18EqZw3_MdS0e6EnmL6HT_9XrtFD83Ci4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18EqZw3_MdS0e6EnmL6HT_9XrtFD83Ci4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18EqZw3_MdS0e6EnmL6HT_9XrtFD83Ci4/view?usp=sharing


3 maçãs

2 laranjas

3 bananas

1 maçã

4 laranjas

5 bananas

qual jogador possui 
mais frutas ?
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Proposta de dinamica
Um cachorro muito  
sapeca chamado Pingo  
fez uma bagunça na  
vendinha da Tia Dani.  
O problema é que a Tia Dani 
nunca aprendeu a contar. 
 
Por isso, as crianças precisam 
responder corretamente às 
perguntas das cartas para  
ajudar a arrumar a vendinha 
antes que ela abra, para  
que a Tia Dani possa voltar  
a vender suas frutas.

storytelling

> jogo colaborativo que promove  
a inclusão na sala de aula

> utilizará a fonte Open Dislexic, 
desenvolvida para dislexicos e 
recomendada pela Associação 
Brasileira de Dislexia (ABD)

> as perguntas foram pensadas 
para o 2º ano do fundamental,  
com possibilidade de expansão 
para demais anos escolares

destaques

exemplos de cartas de pergunta

as cartas da pilha de “quantidades” 
são distribuídas entre os jogadores

Uma vez por turno, cada 
criança puxará uma carta  
da pilha de “perguntas”  
e tentará responder.  

A cada acerto ou erro, 
avançarão ou retornarão  
uma casa no marcador  
de rodadas. Ao chegar  
no fim, vencem o jogo! 

Em seguida, cada jogador 
pegará as peças de frutas na 
quantidade correspondente 
das cartas que recebeu
/o material manipulativo serve como 
apoio para visualizar e materializar a 
resolução dos problemas
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DE TODAS AS SUAS MAÇÃS,
SE DUAS ESTIVESSEM RUINS
E FOREM JOGADAS FORA, 
QUANTAS SOBRARIAM?
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EM UMA CAIXA CABEM 
O DOBRO DE TODAS 
AS SUAS LARANJAS. 
QUANTAS CABEM NA CAIXA?
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=COLOQUE METADE 
DE TODAS AS SUAS 
BANANAS EM UMA CAIXA. 
QUANTAS VOCÊ COLOCOU?
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SE TODAS AS SUAS 
PERAS CAÍSSEM NO CHÃO, 
QUANTAS CAIRIAM?

Pedro Sofia


