
Oficina  Tsoro



APRESENTAÇÃO

O Festival de Matemática é um evento temático e na sua primeira edição
traz como tema: Os Jogos de diferentes partes do mundo. Nossa intenção é trazer para
discussão, a importância e a colaboração dos jogos didáticos, nas aulas de matemática
em diferentes níveis do ensino.

A partir dessa, que é uma das mais populares, tendências do para o
ensino da matemática, esperamos motivar os professores das escolas do baixo
Tocantins, assim como os alunos das licenciaturas do campus da UFPA - Abaetetuba,
para utilizarem esses recursos em suas práticas de ensino, visando a construção
significativa e divertida dos conceitos matemáticos

A Matemática é, antes de tudo uma linguagem que precisa ser
compreendida e um dos instrumentos mais eficientes para esse fim são os jogos
didáticos. Ao longo do desenvolvimento de todas as civilizações, sempre foi muito
comum a elaboração de jogos que contribuem com os processos de ensino e
aprendizagem dos conceitos matemáticos. Por isso, o LEMAT vem propor um encontro
com essas diferentes práticas de ludicidade que fazem parte das culturas do mundo.

Desejamos a todos e a todas um bom encontro!



Pronuncia-se: 

TSOH-roh YEH-mah-TAH-too

Tsoro Yematatu tem origem no Zimbábue, um país no sul da áfrica e deve

seu nome a um complexo de construções antigas chamado de Grande Zimbábue ou

“Grande Casa de Pedra” onde viviam os antigos governantes de um grande império

conhecido por suas ricas minas de ouro.

Tsoro Yematatu significa “jogo de pedra jogado com três” e era jogado pelas

crianças de Zimbábue, como o nome do jogo sugere, com pedras em tabuleiros

desenhados no chão de terra. Hoje as crianças usam tampinhas de garrafas, comuns

também por lá, mas continuam desenhando o tabuleiro no chão de terra.

HISTÓRIA

O Tsroro é jogado em um tabuleiro em forma de triângulo isósceles dividido ao

meio por uma linha vertical e outra horizontal. Cada ponta do triângulo e cada cruzamento das

linhas é uma casa do tabuleiro. Cada jogador dispõe de três peças de mesma cor que inicialmente

ficam todas fora do tabuleiro.



O Tsroro é jogado em um tabuleiro em forma de triângulo isósceles dividido ao

meio por uma linha vertical e outra horizontal. Cada ponta do triângulo e cada cruzamento das

linhas é uma casa do tabuleiro. Cada jogador dispõe de três peças de mesma cor que inicialmente

ficam todas fora do tabuleiro.

1 – O tabuleiro tem o formato de um triângulo 
isósceles (tem dois lados com a mesma 
medida). Com lápis e régua desenhe um 
triângulo isósceles no papel;

2 – Desenhe a altura que divide o triângulo ao 
meio. Depois, ligue os pontos médios dos lados 
de mesma medida;

3 – Reforce as linhas com uma caneta hidrocor
e marque os sete pontos de intersecção;

4 – Cole o papel no papelão e decore-o como 
quiser. 

Construindo o tabuleiro



Regras do jogo

Então vamos construir e jogar!

Objetivo:
Ser o  primeiro jogador a completar uma linha de três peças suas.

Regras do Jogo:
Cada jogador pega 03 peças da mesma cor.
Decide-se na sorte quem começa a partida. 
Os movimentos são alternados. 
Cada jogador, na sua vez, coloca uma peça vazia do tabuleiro. 
Depois que todas as peças tiverem sido colocadas restará apenas 1 casa vazia. 
Cada jogador, na sua vez, move uma de suas peças para uma casa ou ponto vizinho, 

vazio.
É permitido saltar sobre uma peça, sua ou do adversário. 
Este jogo pode demorar muito tempo sem que um dos jogadores consiga fazer o 

alinhamento. 
Sugerimos que façam uma regra que diz; quando e como declarar empate.

OBS: Se o jogador colocar a mão na peça, tem fazer a jogada com a mesma!

Os jogadores revezam-se, cada um colocando suas peças nos pontos vazios do

tabuleiro. Depois que tiverem sido colocadas, restará um ponto vazio. Então, um jogador por vez

movimenta uma de suas peças até o ponto vazio do tabuleiro. É permitido saltar sobre uma peça.

Cada jogador tenta fazer uma linha de três. Há cinco maneiras diferentes de fazê-lo.

O vencedor é o primeiro que completar uma linha de três. Este jogo pode durar muito tempo sem

que haja um vencedor. Nesse caso os jogadores deveriam decidir por um empate.



Anotações
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