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Dedico este trabalho ao professor Germano Bruno Afonso (em
memória), pela sua linda contribuição na Astronomia e pelo seu

grande carinho e dedicação com nós, professores dos anos
iniciais da Rede Municipal de Curitiba que tivemos o grande
privilégio de nos encantarmos com o céu, por meio de suas

aulas. 



Caros(as) professores(as),

     Este produto educacional tem como objetivo guiar os
professores dos anos iniciais do ensino fundamental na
criação de jogos analógicos para o ensino da astronomia,
apresentando elementos de jogos que podem dialogar
com a natureza da temática e assim explicitar conceitos
abstratos. 

    O produto faz parte de uma pesquisa de mestrado
intitulada como  A criação e uso de jogos como
estratégia didática para o desenvolvimento do
conhecimento em astronomia  de alunos dos anos
iniciais do ensino fundamental. 

     O referencial teórico do produto, se baseia nos
estudos de Hunicke, LeBlanc e Zubek(2004), os quais
versam sobre  uma metodologia de designer de jogos. 

    Como resultado espera-se que o manual de criação de
jogos para o ensino da astronomia nos anos iniciais
revele uma ferramenta eficaz para desenvolver novos
conceitos sobre jogos, estimulando o professor criar
seus próprios jogos e consequentemente mostrar as
potencialidades do jogo para o desenvolvimento do
conhecimento científico de forma lúdica. 

 
Vanessa Simões da Silva Oliveira







Os jogos analógicos são aqueles
que não necessitam de recursos
digitais para serem jogados, como
por exemplo os jogos de
tabuleiro, de cartas, de dados e
narrativos como o RPG. 

Quanto ao seu surgimento, não
há nenhum registro que marque
a sua aparição na sociedade,
aliás, segundo Huizinga, a
ludicidade é inerente ao homem,
logo o jogo é tão antigo, senão
mais, que a humanidade, uma vez
que é possível encontrar a
ludicidade, também na interação
entre animais. 

Presente na sociedade a muitos
anos, o jogo é um elemento que
está em constante
transformação, com a capacidade
de representar um momento,
uma situação ou um fato
qualquer.

JOGOS ANALÓGICOSJOGOS ANALÓGICOS

Atualmente há mais de 100 mil
jogos analógicos, segundo o site
Board Game Geek, dentre os 
 Clássicos como o Xadrez,
Dominó, Banco Imobiliário, Uno e
etc, como  os Modernos, que são
jogos que possuem elementos e
estruturas mais elaborada. 

É a partir das novas perspectivas
dos jogos modernos, alinhados
com os jogos clássicos que esta
ferramenta de criação de jogos
tem como objetivo: apresentar
diferentes formas de criar um
jogo para o ensino da
Astronomia. 



TRILHA DA CRIAÇÃO
 

Para auxiliar na criação de seu jogo, apresento-lhes uma trilha com
alguns elementos importantes a serem pensados durante este
processo de criação, tendo como objetivos a ludicidade e a
aprendizagem, a qual delinearei cada um destes passos na
sequência. 

 

PLAYTEST 
E ANÁLISE 

DO JOGO

TEMA e 
OBJETIVO

MECÂNICA
DINÂMICA
ESTÉTICA

PÚBLICO 
ALVO

PROTÓTIPO

VERSÃO 
FINAL DO

JOGO JOGAR !



A primeira coisa a se pensar antes de
iniciar a criação de um jogo didático

pedagógico é o público alvo a quem ele
será destinado, criando um plano que

abranja questões como:

Idade dos jogadores;
 

Número de jogadores;
 

Tempo de Jogo.

PÚBLICO   ALVO



O NÚMERO DE JOGADORES, 
precisa estar em harmonia com o tempo, 

o espaço e o perfil da turma, para 
envolver todos os jogadores durantes as partidas. 

 
O tempo de espera para realização de ações entre os

jogadores não podem ser demasiadamente grande, para
que o jogador que fica a espera não perca o foco na

atividade. 
 

É possível criar jogos tanto para 1 jogador, como para 100,
porém, as mecânicas e a proposta de envolvimento
devem ser previstas por quem está criando o jogo.

 
Há várias mecânicas e didáticas que podem 

auxiliar o professor a pensar nesse fator,
o importante é ter em mente 
que o jogo precisa envolver 

a todos. 
 
 

Quanto ao 
TEMPO DE JOGO, 

é importante pensar na produção de jogos
que possam ser jogados durante o tempo

de aula, pois, ao começar a jogar, o jogador
se envolve com a dinâmica do jogo, criando

"círculo mágico", romper esse momento
durante a partida, pode ser muito

frustrante para o estudante, o qual 
poderá perder o interesse pelo 

jogo. 

A IDADE DOS JOGADORES 
é de suma importância para a 

criação de um jogo, principalmente
quando o jogo é destinado a crianças e
com a finalidade didática pedagógica. 

 
Para despertar interesse, um jogo

precisa ser desafiador, logo é necessário
pensar em seu nível de dificuldade,

procurando um equilíbrio, 
na qual o jogo não seja 

nem tão fácil e nem tão difícil 
para aquela idade.

Criar jogos que todos os alunos
Criar jogos que todos os alunospossam participar ao mesmo tempo;
possam participar ao mesmo tempo;
Fazer Estações de Aprendizagem,
Fazer Estações de Aprendizagem,dividindo a turma em pequenos
dividindo a turma em pequenosgrupos;grupos;  

JJogos em Equipes.ogos em Equipes.  

POSSIBILIDADES DE ORGANIZAÇÃO DO
POSSIBILIDADES DE ORGANIZAÇÃO DOESPAÇO TEMPO E NÚMERO DE ALUNOS:

ESPAÇO TEMPO E NÚMERO DE ALUNOS:
  

  
  
  



TEMA E OBJETIVO 

Assim como os filmes e desenhos
animados, é possível representar
qualquer tema no jogo, ficando a
critério do professor, a escolha,
diante do plano curricular que rege
a sua prática.

Quanto aos objetivos, há dois
aspectos a se pensar: Os objetivos
de aprendizagem: quais
habilidades, conceitos e saberes se
deseja atingir com o jogo.

E os objetivos do jogo, que estão
relacionados ao seus elementos, e
como vencê-lo.

Nas páginas a seguir, é apresentado
os conteúdos de Astronomia que a
Prefeitura de Curitiba propõe com
base na Base Nacional Comum
Curricular e uma tabela da
Taxonomia de Bloom que pode
auxiliar o professor na produção de
seus jogos de acordo com seus
objetivos de aprendizagem e
habilidades cognitivas que deseja
desenvolver no jogo. 

O QUE VOCÊ DESEJA
 ENSINAR PARA  O SEU

ALUNO?



MOVIMENTO APARENTE DO
SOL NO CÉU;

O SOL COMO FONTE DE
LUZ E CALOR; 

CARACTERÍSTICAS
DA TERRA; 

ESCALA DE TEMPO

CONSTELAÇÕES E
MAPAS CELESTES;

MOVIMENTO
 DE

 ROTAÇÃO
 DA 

TERRA;

PERIODICIDADE DAS
FASES DA LUA 

SISTEMA
SOLAR; 

CALENDÁRIOS, FENÔMENOS
CÍCLICOS E CULTURA;

CARACTERÍSTICAS DO CÉU
DURANTE O DIA E DURANTE A

NOITE

SOL COMO O ASTRO QUE
ILUMINA A TERRA.

OBSERVAÇÃO DO CÉU. DIREÇÕES CARDEAIS E AS
POSIÇÕES RELATIVAS DO SOL

EM RELAÇÃO À TERRA

MOVIMENTO
 DE

 TRANSLAÇÃO
 DA 

TERRA;

 ASTRONÁUTICA E O ESTUDO DO
UNIVERSO: INSTRUMENTOS ÓTICOS,

AGÊNCIAS ESPACIAIS E
ASTRONAUTAS.

CONTEÚDOS PROPOSTOS PELO PLANO CURRICULAR DO
MUNICÍPIO DE CURITIBA PARA OS ENSINO DE
ASTRONOMIA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO

FUNDAMENTAL.

FONTE: CURITIBA,2020.

https://mid-educacao.curitiba.pr.gov.br/2020/4/pdf/00272798.pdf


Nível 1: Conhecimento – 
Saiba e se lembre de

fatos e ideias. 

Nível 2: Compreensão –
Compreenda os fatos ou as

ideias; esteja apto a 
explicá-los corretamente.

Nível 3: Aplicação – Use
fatos ou ideias para

solucionar problemas ou
responder às situações.

Nível 4:  Análise –
Decomponha a informação
em partes e identifique as
causas; faça inferências e
forme generalizações com
base no exame dos fatos. 

Nível 5: Síntese- Organize e
combine informações para

formar soluções
alternativas. 

Nível 6: Avaliação - Julgue a
informação e os fatos diante
de um conjunto de critérios.
Forme opiniões e ideias com

base nesse julgamento e
esteja apto a defendê-las.

HABILIDADES
COGNITIVAS

AMOSTRA DE VERBOS PARA
OBJETIVOS DE

APRENDIZAGEM NESSE NÍVEL
(BARTON 1997)

TIPOS DE JOGOS A
CONSIDERAR

Liste, identifique,
reconheça, nomeie,

combine, selecione, recite.

Jogos de quiz, arcade (tipo
fliperama), jogos de

combinações, jogos estilo
show. 

Explique, descreva,
compare, contraste,

distinga, resuma, reformule,
diga.

Jogos de quiz, jogos de
coleção ou classificação,

jogos de exploração, jogos
de contação de história. 

Use, demonstre, escolha,
solucione, organize,

desenvolva, construa,
utilize.

Jogos de quiz baseados em
história ou cenários, jogos de

combinações, jogos de
encenação, jogos de tomada

de decisão envolvendo
cenários, jogos de simulações. 

Jogos de Estratégia.

Analise, compare, infira,
categorize, classifique,

distinga, conclua, descreva
relações. 

Compile, crie, estime,
invente, escolha, desenhe,

prediga, combine,
desenvolva. 

Jogos de Construção, 
Jogos de Simulações. 

Determine, critique,
decida, priorize, 

avalie, estime, deduza,
justifique. 

Jogos de Simulações, 
Jogos de RPG. 

FONTE: BOLLER; KAPP (2018, P. 66-67) 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E TIPOS DE JOGOS



CÍRCULO MÁGICO 
E OS OBJETIVOS DE JOGO E DE APRENDIZAGEM

 
 

Segundo Huizinga (2014), o jogo funciona
como um círculo mágico, o jogador ao
adentrar ao universo do jogo, é como se
estivesse em um "mundo paralelo" onde
suas ações naquele momento, não sofrerão
consequências reais. 

Logo é importante  que o professor ao
escolher o tema, dedique-se a um estudo
mais aprofundado sobre a temática,
atentando-se a características peculiares do
tema que podem interagir com as mecânicas
do jogo, tornando o jogo mais significativo e
com elementos científicos, que despertem a
curiosidade, o interesse e o entendimento
do aluno diante de alguns fenômenos
astronômicos.

Outro ponto importante, é a mediação entre
a ficção e o conceito científico, refletindo
com o estudante, seja antes, durante ou
depois do jogo, o que é ficção e o que é
realidade. 

De acordo com a pesquisa a respeito do uso
e criação de jogos para o ensino da
astronomia, (Oliveira, 2021). O jogo
proporciona, a dinamização das aulas,
desperta o interesse do aluno, facilita o
aprendizado e possibilita o aprendizado de
conceitos complexos e abstratos. Logo, cabe
ao professor estabelecer seus objetivos de
jogo  e os relacioná-los  aos objetivos de
aprendizagem. 



ESTÉTICA

MECÂNICA

DINÂMICA

O jogo  segundo Hunicke, LeBlanc e Zubek, 2004 é composto por três
elementos: Mecânica, Dinâmica e Estética, as quais os autores
descrevem uma metodologia, conhecida como MDA (Mechanics,
Dinamycs and Aesthetics), nos seus termos em inglês. 

“Do ponto de vista do designer, a mecânica dá
origem ao comportamento dinâmico do sistema,
que por sua vez leva a experiências estéticas
particulares. Do ponto de vista do jogador, a
estética dá o tom, que nasce na dinâmica
observável e, eventualmente, na mecânica
operável. ” (Hunicke, LeBlanc e Zubeck 2004).

A composição destes 3 elementos é utilizada por diversos
"designers" de jogos para a criação de seus jogos. E a partir do MDA,
há duas formas de se pensar, a linear e a integrada.



DINÂMICA ESTÉTICA

Já no esquema adaptado por
Duarte e Battaiollo 2017, p. 27   os
autores descrevem a metodologia
MDA de Hunicke, LeBlanc e Zubek,
2004 em um diagrama  que coloca
tanto o jogador como o criador no
centro, sentindo e produzindo o
jogo de forma integrada.
Esta configuração, permite ao
criador, compreender o jogo sob
diferentes perspectivas, tendo
como principal objetivo a
aprendizagem, associada ao
objetivo de jogo.

Ambos os esquemas metodológicos podem contribuir para criação
de um jogo. Então partindo de uma visão linear ou integradora, é
importante que se tenha a compreensão do que são estes
elementos do MDA, os quais são delineados e categorizados nas
próximas páginas. 

MECÂNICA

MECÂNICA

ESTÉTICADINÂMICA JOGADOR 
OU

DESIGNER

JOGADOR DESIGNER 

No sistema linear, Hunicke, LeBlanc e Zubek, 2004 o criador inicia
seu projeto escolhendo as mecânicas, pensando em seguida como
estas mecânicas serão dinamizadas pelos jogadores e por fim,
pensa nas estéticas do jogo. Quanto aos os jogadores, o processo
seria o inverso, o qual primeiramente é atraido pela estética, em
seguida absorvido pelas sensações expressas das dinâmicas  e por
último percebe as mecânicas do jogo.

https://www.youtube.com/watch?v=AoRq2AYcUIY&list=PLAQyvHv-YZ4ByzUS_I79s1VN4TPB_rdB4&index=3


As mecânicas são elementos que dão estrutura ao jogo,
estabelecendo as regras e propiciando a sua jogabilidade.
Estes elementos desafiam o jogador, despertando a sua
tomada de decisão. 

Um exemplo de mecânica muito conhecida nos jogos
clássicos é o "jogar e rolar", que consiste na rolagem de
dados, mas há muitas mecânicas disponíveis que podem
interagir com o objetivo do jogo e com a sua temática,
deixando-o mais desafiador e interessante. 

Os sites "Board Game Geek-BGG" e "Ludopedia", são
exemplos de alguns sites que catalogam um grande número
de mecânicas com as definições de cada uma, as quais foram  
criadas ao longo das produções de inúmeros jogos de
tabuleiro hoje existentes.

MECÂNICAS

Para trazer uma noção de mecânicas, as próximas páginas
apresentam algumas mecânicas, categorizadas em:

Observação:
É importante salientar que as mecânicas são elementos fundamentais em um
jogo, logo o acesso a uma listagem é um recurso eficaz para sua consulta, porém,
para realmente conhecer as mecânicas é recomendado jogar diferentes tipos de
jogos e assim ter uma melhor percepção sobre cada uma delas. 

Organização 
do Jogo.

Desenvolvimento
do jogo.

Finalização 
do jogo

https://boardgamegeek.com/browse/boardgamemechanic
https://www.ludopedia.com.br/mecanicas#:~:text=As%20mec%C3%A2nicas%20s%C3%A3o%20uma%20forma,mec%C3%A2nica%20de%20Rolar%20e%20Mover.


ORGANIZAÇÃO DO JOGO
 

Nessa categoria, as mecânicas têm por finalidade organizar de
forma "macro" o sistema do jogo, abrangendo desta forma as
mecânicas de Estrutura de Jogo e Ordem de Turno, que
direcionarão a interação social, a ordem das jogadas e o número de
rodadas.  

TURNO
PROGRESSIVO

quando ao final de
cada turno um novo

jogador inicia o
próximo turno,

permitindo que todos
os jogadores tenham
a possibilidade de ser
o primeiro a realizar

uma ação.  

JOGO SOLO
 quando um único

jogador joga contra
o sistema do

tabuleiro. 

JOGO
COOPERATIVO

 quando todos os
jogadores se unem
para jogar contra o

sistema do
tabuleiro. 

JOGO
COMPETITIVO  

os jogadores
jogam um contra

o outro. 

 JOGO POR
TIMES

 quando um
time joga contra

outro.

ORDEM VARIÁVEL
quando o jogo não

possui um
determinando

número de turnos. 

ORDEM DE TURNO
FIXA

quando o jogo
possui um

determinado
número de turnos,
que ao concluir o

jogo termina e é feita
a contagem de

pontos. 

PASSAR A VEZ
o jogador pode

escolher passar a 
sua vez dando a 
 sua colocação 

no jogo ao próximo
jogador.  

TEMPO REAL
não há turnos, os

jogadores procuram
realizar as suas ações

o mais rápido
possível antes que o

jogo ou fase termine.  

Fonte: Board Game Geek 2021. 
 adaptado pela autora



SEQUÊNCIA DE AÇÕES
o jogador cria uma sequência de

ações que serão tomadas ao longo
do jogo.

PONTOS 
DE AÇÃO 
quando o
jogador

 recebe um
número 

de ações que
poderá realizar 
na sua jogada.

EVENTOS
quando há uma
carta de evento

na qual o
jogador decide

em usar o
evento ou os

seus pontos de
ação.

DESENVOLVIMENTO DE JOGO. 

A etapa do desenvolvimento de jogo, consiste em mecânicas que
determinam ações, movimentos, gerenciamento de recursos,
controle de área, dentre outras mecânicas básicas, que irão
complementar as mecânicas estruturais e de ordem e estrutura de
turno. 

MOVIMENTO POR ÁREA
o tabuleiro é dividido em áreas 

de diferentes tamanhos e o
jogador pode mover suas peças

para qualquer direção desde que
as áreas 

sejam adjacentes ou ligadas.

MOVIMENTO PONTO A PONTO
o jogador se movimenta no

tabuleiro por pontos
conectados por linhas.

Fonte: Board Game Geek 2021. 
 adaptado pela autora

TABULEIRO MODULAR
Quando o tabuleiro é formado

por diferentes peças que
formam diferentes

combinações.

RECONHECIMENTO E
CONSTRUÇÃO DE PADRÕES

Quando o jogador ganha pontos por
identificar ou organizar elementos

em um determinado  padrão.
GERENCIAMENTO DE RECURSO E

GESTÃO DE MÃOS
Os jogadores precisam gerenciar

a quantidade de recursos que
possuem para efetuar uma ação

no jogo, estabelecendo estratégias
para melhor administrá-los e

vencer o jogo.

VER E ESCREVER
Os jogadores precisam fazem

marcações no jogo que
geralmente tem como base o

papel. 



ESGOTAMENTO
DE RECURSOS
o jogo acaba

quando acabam
os recursos

FINALIZAÇÃO DO JOGO.
 

As mecânicas de Desfecho e Vitória, conduzirão os desafios do
jogo e as estratégias dos jogadores para atingirem seus objetivos
e vencerem o jogo.

 

PONTOS DE VITÓRIA
COM INFORMAÇÕES 

 PÚBLICAS
o jogador vence o jogo
pelo número de pontos
que possui e todos os
jogadores têm acesso

durante o jogo.

ELIMINAÇÃO DE
JOGADORES

o jogador vence
por ter sido o

único que não foi
eliminado

CORRIDA
o jogador vence quando 

chegar ao fim de uma trilha
primeiro.

PONTOS DE VITÓRIA  
COM INFORMAÇÕES SECRETAS

o jogador vence o jogo pelo
número de pontos que possui,

mas nem todos os jogadores têm
acesso à pontuação que os demais

jogadores possuem durante o
jogo.

METAS
o jogo acaba quando um

número de metas são
concluídas

MORTE SÚBITA
o jogo acaba quando
aparece uma chance

de vitória imediata no
jogo.

Fonte: Board Game Geek 2021. 
 adaptado pela autora



DINÂMICAS
A dinâmica é a interação do jogador com o jogo. Não é possível
determinar a reação de cada jogador, uma vez que cada pessoa
tem uma percepção diferente ao jogar. 

Por esta razão, é importante realizar "playtests" antes de
produzir a versão final, identificando se as mecânicas estão
cumprindo com o seu objetivo e se atraiu o seu público alvo. 

Apesar da imprevisibilidade da reação do jogador com o jogo,
há alguns questionamentos que podem ser feitos durante o
processo de criação ou testagem, prevendo como será a
dinâmica, logo durante estes processos questione-se:

- Há jogabilidade? 

- O jogo flui? 

- Há alguma mecânica que esteja "travando" o jogo ao ponto de
causar uma sensação de mal estar e/ou desistência?

- O jogo é um sistema fechado? Ou seja, todas as regras
determinam cada passo do jogador, sem que haja "brechas"
para os jogadores interpretarem as regras de outras formas? 

- O jogo é um sistema aberto e haverá abertura para o jogador
criar regras inexistentes ou blefar no jogo? Pode parecer
estranho mas essas ações podem ser pensadas pelo criador
para causar um movimento diferente no jogo.

Que experiências pretende exprimir com o jogo? 

- O objetivo de aprendizagem está sendo alcançado?



ESTÉTICA
Todo jogo irá propiciar a expressão de algum sentimento, seja
pela interação entre os jogadores, advinda da dinâmica  seja
pela temática, ou pelas mecânicas que conduzem as ações. 

Estas expressões de sentimentos e sensações diante de um
jogo, são definidas como “estéticas” por Hunicke, LeBlanc e
Zubek,2004, os quais descrevem 8 tipos de estéticas que
podem exprimir diferentes experiências de imersão do
jogador ao jogo. 

Submissão
(abnegação) 

Jogo como passa
tempo.

Sensação 
Jogo como prazer

sensorial.

Fantasia
 Jogo como faz-

de-conta.

Narrativa  Jogo como
drama.

Desafio 
 Jogo como curso

de obstáculos.Companheirismo 
Jogo como

estrutura social.

Descoberta 
 Jogo como
território

inexplorado.

Expressão
Jogo como auto

descoberta.



Após as ideias colocadas em um papel, inicia-se o processo
de criação do protótipo com materiais de baixo custo e
acessíveis, para realizar  "playtests" e ajustes necessários
para que o jogo cumpra o seu objetivo. 

Além dos elementos como mecânicas, dinâmicas e
estética, outro fator importante a se iniciar
consecutivamente ou após as análises do jogo, é o enredo
e as regras. 

O enredo é um aspecto opcional no jogo, mas que bem
elaborado, pode envolver e atrair mais o jogador, além de
ser possível desenvolver conceitos científicos por meio
dele. 

As regras serão elaboradas ao longo do processo de
criação, principalmente durante o "playtest" e concluídas
na versão final, quando se consolida o jogo. 

PROTÓTIPO

DICA: Conheçam alguns protótipos de jogos, realizados pelos
 alunos da Kathleen Mercury, uma designer e professora norte americana

de jogos, clicando aqui, onde ela disponibiliza
 algumas pastas com jogos e relatos de seus alunos. 

https://www.kathleenmercury.com/student-game-examples.html


Houve interesse dos jogadores?
O tempo de jogo está adequado?
Há algum elemento do jogo que está impedindo a
fluidez do jogo?
Como está o nível de dificuldade dos desafios do
jogo em relação à faixa etária dos jogadores?
O jogo proporcionou momentos de aprendizagem?

O Playtest é o momento em que colocamos o
protótipo do jogo para ser jogado com diferentes
grupos. 

Ao criarmos um jogo, expressamos nele, nossas
experiências e preferências, por esta razão é
importante jogar o jogo com diferentes grupos, de
diferentes contextos e idades. 

Como nosso objetivo com os jogos neste trabalho são
os estudantes, aplicar o "playtest" com eles é um
momento de grande experiência, pois, além de
observar se os objetivos, do jogo e de aprendizagem
foram atingidos, os próprios estudantes contribuem
com a análise, fazendo reflexões quanto ao tema e as
dinâmicas do jogo,  proporcionando o seu
protagonismo e interesse pelo conteúdo proposto. 

Quanto a análise, é importante observar alguns
aspectos em forma de questionamentos:

Estes questionamentos auxiliarão na análise do jogo,
e assim o criador pode realizar ajustes e produzir
(caso ache necessário) a sua versão final do jogo. 

Outro elemento importante a se realizar nesta etapa
é a escrita das regras, observando quais são as
consignas mais importantes para descrevê-las e
haver compreensão de todos os jogadores. 



A versão final pode ser
produzida quando o criador
atingiu o seu objetivo com o
jogo, após a realização de
playtests e ajustes que julgou
necessário. 

Quanto a  produção estética,
está fica a critério do criador,
podendo utilizar materiais
diversos, como brinquedos,
botões, peças de outros jogos,
papéis, canetas, cola, tesoura,
entre outros ou enviar para
uma gráfica reproduzir.

Outra sugestão no processo de
produção do jogo final é que os
próprios estudantes colaborem
na produção deste material,
propiciando desta forma mais
interesse deles pelo próprio
jogo. 

VERSÃO
 FINAL

DO 



Escolha um jogo de
tabuleiro que você

conhece e mude
uma ou mais regras

dele. 

Pense em um jogo com
limite de 2 jogadores e
transforme-o em um

jogo possível até 3
jogadores.

Transforme um
jogo  competitivo

em um jogo
cooperativo. 

EXERCÍCIOS PARA DESENVOLVER
A CRIATIVIDADE NA PRODUÇÃO

DE JOGOS. 

Mude o tema de um
jogo de tabuleiro ou

de cartas, para algum
tema sobre

astronomia. 

Identifique quais são as
mecânicas, as
dinâmicas e as

estéticas de um jogo de
tabuleiro ou de cartas.  



VAMOS PLANEJAR!
NOME DO JOGO:

NÚMERO DE JOGADORES: TEMPO ESTIMADO DE JOGO:

TEMÁTICA: MECÂNICA PRINCIPAL:

OBJETIVO PEDAGÓGICO: COMPONENTES DO JOGO:

BRAINSTORMS (TEMPESTADE DE IDEIAS):

Escreva, desenhe, rabisque suas ideias para o protótipo do jogo.  Será um jogo de
tabuleiro? Como será o tabuleiro? Como iniciará o jogo? Qual será o conflito? Como o
jogador vence?  Quais mecânicas melhor se enquadram com a temática e com o
objetivo do jogo?



VAMOS PROTOTIPAR!
PROTOTIPANDO:
Use esse espaço para esboçar seu protótipo e depois faça um protótipo do seu jogo,
utilizando materiais simples e de fácil acesso. 



EXPLORANDO 
O ESPAÇO

DISPOSIÇÃO 
PLANETÁRIA

 



Previu-se que a dinâmica
dos jogadores fosse a 

de  cooperação pela
busca por informações a

respeito 
dos planetas, de forma que se 

integrassem a temática
se colocando no lugar
de um pesquisador da

área. 

Características dos planetas do
Sistema Solar. Com o objetivo de

Investigar os planetas que
compõem o Sistema Solar afim
de reconhecer e comparar as

características dos planetas que
compõem o Sistema Solar (por

exemplo: tamanho, presença de
anéis, posição em relação ao Sol,

temperatura, entre outros).

Estudantes do   
4° e 5° ano
do Ensino

Fundamental

-Cooperatividade
-Movimento por área

-Memória
-Gerenciamento de

Recursos.
 
 

Descoberta
Fantasia
Sensação

ANÁLISE DO
PLAYTEST Realizado a partir de

esboços a lápis em
papéis comuns, com
o uso peças feitas de
botões para simular

os elementos do
jogo. 

Realizado com os
próprios estudantes

que puderam
contribuir trazendo
outras perspectivas

e experiências.

Ao observar os alunos
jogando, foi possível

observar que algumas
dinâmicas não estavam

respondendo ao objetivo de
aprendizagem do jogo, logo

foram modificadas , para
que o jogo não se tornasse

desagradável.



MECÂNICA
MOVIMENTO POR ÁREA.
O TABULEIRO DO JOGO É

DIVIDIDO EM ÁREAS
IRREGULARES PARA

DETERMINAR ADJACÊNCIA
E MOVIMENTO.

MATERIAL :
 BASE E SOL FORAM FEITOS

COM TECIDOS, PRETO E
AMARELO E OS

CONTORNOS FORAM
FEITOS COM LINHA

BRANCA.

OS ESPAÇO DIVIDIDOS NAS
ÓRBITAS, PROMOVEM O

MOVIMENTO DE TRANSLAÇÃO
DOS PLANETAS AO FIM DE

CADA RODADA.

CADA PLANETA AO
INÍCIO DO JOGO É

COLOCADO NA SUA
ÓRBITA, RESPEITANDO
A SUA DISTÂNCIA COM
O SOL E CONFORME AS
CARTAS INDICATIVAS.

A DINÂMICA QUE OS
PLANETAS EXERCEM SOBRE O

JOGO SÃO OS SEUS
MOVIMENTOS DE

TRANSLAÇÃO, NA QUAL O
JOGADOR TEM A EXPERIÊNCIA

DE MOVIMENTÁ-LOS.

O TABULEIRO SIMULA AS
ÓRBITAS DOS 8 PLANETAS

DO SISTEMA SOLAR E A
LOCALIZAÇÃO DO SOL
ENTRE OS PLANETAS. 

CONFECCIONADOS
COM UMA BASE

ESFÉRICA E
REVESTIDOS COM

MASSINHA DE EVA.

OS PLANETAS
PROPICIAM ELEMENTOS
ESTÉTICOS DE FANTASIA,

DESCOBERTA E
SENSORIAL.

TABULEIRO

 

PLANETAS



FORMATO DE FOGUETE  
DESEMPENHA

VÁRIAS EXPRESSÕES DA
ESTÉTICA DO JOGO, COMO A

FANTASIA, A DESCOBERTA E A
SENSAÇÃO DE SE COLOCAR

NO PAPEL DE UM
ASTRONAUTA.

CARTAS INDICATIVAS

MECÂNICA DO MOVIMENTO DE
ÁREA.

 

AS CARTAS
INDICATIVAS,
INDICARÃO A

DISPOSIÇÃO DOS
PLANETAS NO

INÍCIO DO JOGO.

MECÂNICA DE
COLOCAÇÃO DE

PEÇAS.

DINÂMICA,
ORGANIZAÇÃO
DOS PLANETAS

DE ACORDO
COM SUA

POSIÇÃO EM
RELAÇÃO AO

SOL. 

PRODUZIDOS NA 
IMPRESSORA

3D. 



As cartas de informações, são colocadas com as
informações voltadas para baixo, colocando em

colunas, as cartas do mesmo planeta e alinhando-as
de acordo com a ordem dos planetas diante do Sol. 

Informações dos planetas: tempo de
translação, tempo de rotação,
composição presença de anéis,

presença de satélites naturais e a
temperatura, de acordo com os

conteúdos propostos pelo currículo. 

CARTAS INFORMATIVAS

Imagens reais disponibilizadas
pela agências espaciais. 

Mecânica: Memória

Estética: Descoberta

. . . . . .

.. ... . .



1 Tabuleiro;

6 Naves Espaciais; 

60 unidades de combustível 

60 unidades de oxigênio

8 Planetas;

 42 Cartas de características

dos  planetas;

6 Cartas de Missão;

 4 Cartas de disposição dos

planetas;

REGRAS DO JOGO

1. Abra o tabuleiro sobre a
mesa;

 
2. Selecione uma carta de
disposição dos planetas e

organize-os conforme mostra a
carta;

MONTAGEM DO JOGO

COMPONENTES DO JOGO



MISSÃO TEMPO DE
ROTAÇÃO

 

FAÇAM UMA VIAGEM ESPACIAL
PARA DESCOBRIR O TEMPO DE
ROTAÇÃO  DOS PLANETAS DO

SISTEMA SOLAR.

INFORMAÇÕES SOBRE A TERRA:
O TEMPO DE ROTAÇÃO DO

PLANETA TERRA É DE
APROXIMADAMENTE 24 HORAS

3 jogadores: 20 peças cada um.
4 jogadores: 15 peças cada um.
5 jogadores: 12 peças cada um.
6 jogadores: 10 peças cada um.

3. Embaralhem as cartas
de características dos
planetas e coloque-as

virada para baixo uma do
lado da outra enfileirando-

as por ordem dos
planetas, como na

imagem; 

4. Embaralhem 
as cartas 

de missões e escolha
uma;

5. De acordo com o
número de 

jogadores pegue 
uma quantidade de

peças de
combustível...

6. Cada jogador 
deve escolher um

foguete e colocá-lo
no mesmo local onde

estiver o planeta
Terra no 
tabuleiro.

... E também de 
peças de 
oxigênio. 



Nível Médio: As cartas viradas, mesmo se não tiverem a
informação desejas, se mantém viradas para cima. 

Nível Difícil: As cartas não desejadas, voltam a ser
viradas para baixo, sendo necessário memorizar as que
já tiverem sido viradas para um próxima jogada. 

NA VEZ DE CADA JOGADOR:
 

I. Ande de 1 á 2 espaços no tabuleiro, podendo escolher
também passar a vez;

II. Se chegar a um espaço de algum planeta, vire uma carta
de informação deste planeta. 

 

Quanto a informação obtida na carta de informação:
Se a informação obtida for a desejada, a carta se manterá

virada até o final do jogo. 
 

Caso a carta virada não revele a informação desejada, os
jogadores decidirão logo no início do jogo, o nível de
dificuldade que pretendem jogar:

Explorando o Espaço é um jogo cooperativo, o qual,
os jogadores têm como objetivo: cumprir o desafio
descrito na carta de missão e voltar para o Planeta

Terra antes de acabar o combustível e/ou o
oxigênio.  

COMO JOGAR:

INICIANDO O JOGO: 
 

1. Leiam a carta de missão
selecionada que indicará quais

informações os jogadores
precisam buscar;

 
2. O jogador mais baixo do

grupo começa o jogo e o jogo
segue em sentido anti-horário;

Todos os objetos no tabuleiro
(planetas e naves) se moverão na
órbita que se encontra, no sentido
anti-horário.

Um nível de oxigênio é descartado
de cada jogador (salvo o jogador
que estiver na Terra).

AO FINAL DE CADA TURNO:

Todos os jogadores realizarão suas
jogadas e ao fim da rodada:



●  Nas órbitas de cada planeta, no sentido anti-
horário, não há gasto de combustível. Porém, ao
voltar com a nave no sentido horário, a nave precisa
de propulsão, logo gasta-se um nível de combustível
para andar, mesmo que esteja na órbita do planeta.

●  Ao andar por órbitas diferentes é necessário a
propulsão do foguete, o que diminui o nível de
combustível por casa movimento. 

● Ao chegar ao espaço referente a um planeta e virar
uma carta que não corresponde a informação exigida
na missão, o jogador, na próxima rodada
obrigatoriamente terá que mudar de órbita, não
sendo possível continuar na mesma órbita e/ou
planeta virando a carta correspondente até
encontrar o objetivo da missão. 

●  É possível um jogador compartilhar combustível
com outro jogador se ambos estiverem no mesmo
espaço do jogo.

● Vence o jogo, se todos os jogadores retornarem ao
espaço onde estiver à Terra com a missão cumprida.

Assista ao vídeo do jogo, para entender melhor o
seu funcionamento:

OBSERVAÇÕES:

https://www.youtube.com/watch?v=tZEtlLkKXlE


A versão "imprima e jogue" está disponível
nas próximas páginas, para que você possa
imprimir e jogar com os seus estudantes.

Foram disponibilizados somente as cartas e
as regras do jogo. O tabuleiro é possível de
ser produzido com materiais comuns como
cartolinas, tecidos, dentre outros materiais
que você tiver disponível, na medida de 60
cm o diâmetro, 1 Sol ao centro e 8 órbitas
divididas em campos, como na imagem:

Os demais componentes como os pinos dos
jogadores, as peças que representam o
combustível, o oxigênio  e os planetas
podem ser produzidos com materiais
diversos e com o auxílio dos estudantes. 

Sinta-se a vontade para adaptar o jogo para
a realidade da sua sala de aula. 

Caso realize alguma adaptação, me mande
um E-mail para que eu possa conhecer as
diferentes possibilidades do Explorando o
Espaço. 

60
cm



Verso das cartas de missões, imprima a frente e o verso das cartas em folhas separadas e
posteriormente junte as duas partes. Utilize de preferência folha de gramatura  acima 120g. 



Frente das cartas de missões, imprima a frente e o verso das cartas em folhas separadas e
posteriormente junte as duas partes. Utilize de preferência folha de gramatura  acima 120g. 



Frente das cartas de disposição planetária, imprima a frente e o verso das cartas em folhas
separadas e posteriormente junte as duas partes. Utilize de preferência folha de gramatura  

acima 120g. 



Frente das cartas de disposição planetária, imprima a frente e o verso das cartas em folhas
separadas e posteriormente junte as duas partes. Utilize de preferência folha de gramatura  

acima 120g. 



Frente das cartas de informação, imprima a frente e o verso das cartas em folhas separadas e
posteriormente junte as duas partes. Utilize de preferência folha de gramatura  acima 120g. 

. . ..

. ..



Frente das cartas de informação, imprima a frente e o verso das cartas em folhas separadas e
posteriormente junte as duas partes. Utilize de preferência folha de gramatura  acima 120g. 



Frente das cartas de informação, imprima a frente e o verso das cartas em folhas separadas e
posteriormente junte as duas partes. Utilize de preferência folha de gramatura  acima 120g. 

. . .

. . .



Frente das cartas de informação, imprima a frente e o verso das cartas em folhas separadas e
posteriormente junte as duas partes. Utilize de preferência folha de gramatura  acima 120g. 

. . .

. . .



Destaco que este material apresenta algumas "noções" de criação de jogos
analógicos, caso tenha interesse em se aprofundar no assunto, indico
primeiramente, conhecer diferentes tipos de jogos analógicos com diferentes
mecânicas e dinâmicas, como também leituras mais aprofundadas a respeito
do uso e da criação de jogos. 
Abaixo, seguem algumas sugestões para que possa conhecer esse universo dos
jogos analógicos:

SUGESTÕES 

JOGOS
O mercado dos jogos de tabuleiro
tem crescido bastante nos
últimos anos, há muitos jogos
interessantes que podem ser
utilizados em sala de aula ou
como referência para a produção
de outros jogos. 

Para conhecer esse número
vasto de jogos, deixo-lhe a
indicação de dois sites, um
nacional e um internacional que
reúnem informações sobre a
diversidade de jogos de tabuleiro
existentes, como a característica
de cada jogo. 

Para acessar é só clicar na
imagem. 

LIVROS 

SITES 

Como sugestão literária, deixo:
 

A coletânea "Regras do Jogo"
de Katie Salen e Eric

Zimmerman. 
 

O livro "Jogar para Aprender"
de Sharon Boller e Karl Kapp.

 
E "Jogos para o ensino da

Astronomia" de Paulo Sérgio
Bretones. 

A JOGARTA é uma ONG que promove eventos que
envolve a aplicação de jogos em escolas na cidade de
Curitiba. 

Jogos no Tabuleiro é uma iniciativa de um
português que divulga diversos conteúdos
sobre o jogo analógico, bem como no aspecto
de sua criação como no uso do jogo em
diferentes contextos. 

Kathleen Mercury é uma game designer americana
e em sua página divulga recursos para a criação de
jogos analógicos, bem como os protótipos de seus
estudantes. Vale a pena dar uma conferida. 

Board Game Arena e Tabletopia são
plataformas que permitem os jogadores
conhecerem alguns jogos de tabuleiro no
formato online. 
No tabletopia há ainda a possibilidade de
disponibilizar o seu jogo de  na plataforma,
podendo testá-lo com amigos de forma online. 

https://boardgamegeek.com/
https://www.ludopedia.com.br/
https://www.kathleenmercury.com/
https://jogosnotabuleiro.blogspot.com/2018/02/xadrez-analise-por-micael-sousa.html
https://boardgamearena.com/


CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
 

O jogo é um recurso didático pedagógico que vai além da diversão e
do entretenimento.

Com um conhecimento mais aprofundado sobre as características
do jogo é possível representar a realidade e desenvolver conceitos
científicos utilizando suas próprias características para dinamizá-lo.

O jogo proporciona ao estudante, participação ativa e envolvente,
ao tomar decisões e estabelecer estratégias que explicam  o
funcionamento de um objeto de aprendizagem. 

Por se tratar de um recurso representativo e de caráter lúdico, o
jogo assim como outras mídias, terá alguns elementos fictícios, seja
para deixar o jogo mais dinâmico, envolvente ou pela própria
dificuldade em representar o real. Neste caso, é importante que o
professor destaque estes pontos fictícios, levantando
questionamentos e apresentando os conceitos científicos que
refutam os possíveis "erros conceituais", proporcionando  um
momento de reflexão e criticidade quanto aos assuntos científicos. 

Além do desenvolvimento da astronomia por estratégias ludicas, 
 espera-se que o processo de desenvolvimento da criação do jogo,
possa contribuir com a formação do professor ao buscar
conhecimentos científicos sobre o tema para a sua elaboração. 

Portanto, acredita-se que esta ferramenta de orientação em criação
de jogos para o ensino de astronomia nos anos iniciais, possa
contribuir com as práticas pedagógicas, ampliando o repertório
didático do professor.
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