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Tecnologia Utilizada: 
Computadores

 Conhecendo esta tecnologia:

− Primeiramente os alunos tem contato com os 
componentes dos computadores(mouse, teclado...);

− Na sequência os alunos aprendem a utilizar o 
teclado , e qual a função de cada uma de suas 
teclas;

− Então é hora de conhecer o Tuxmath.



Tuxmath

 Localização:

− Menu Iniciar 

− Jogos

− Jogos Para Crianças

− Tuxmath

Obs1.:Este descritivo é para o linux educacional(instalar 
caso ainda não tenha, ver orientação no final do arquivo), 
pode ser instalado no Windows, verifique na sua escola.

Obs2.: em algumas máquinas você terá que ir primeiro em 
programas educacionais.





Quando aberto você deve ir em comandos matemáticos, este jogo 
trabalha com o cálculo mental.



Neste ponto você vai escolher a atividade/nível conforme o 
conhecimento de conhecimento da turma. 



Tela Inicial



Teclas Utilizadas

 O aluno digita o resultado no teclado numérico 
e tecla enter.

 Caso o resultado esteja errado ele apaga 
utilizando a tecla Backspace e digita 
novamente.

Obs.: Não esquecer de ligar o Num Lock.



As operações começam a “cair” e o aluno tem um determinado 
tempo para efetuá-las.



Quando o aluno digita o resultado e tecla enter o pinguim dispara 
um raio contra a operação, se estiver certa ela some, caso contrário 

ela continua descendo.



Se o aluno não resolver a operação ele vai soltando os pingüins e 
quando não houver mais pingüins o jogo acaba.





Colocando em Prática













Orientações para instalação do 
tuxmath no linux.

 Ir no menu iniciar
− Adept



Orientações para instalação do 
tuxmath no linux.

Abrirá uma caixa de dialogo, digite a senha do 
administrador + ok



Em busca digite “tuxmath”



Clique no software, selecione “ 
solicitar instalação” e clique em 

“aplicar mudanças”.



O software começará a instalação, 
terminado este processo ele poderá ser 
acessado conforme explicação anterior. 



"A mente que se abre a uma nova 
ideia jamais voltará ao seu 

tamanho original."

Albert Einstein

OBRIGADO
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