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Atividade do jogo Hannibal
Carga horária sugerida: 2 horas (tempo para leitura dos textos, realização das atividades propostas e 
momentos de jogo em família).
 
1. Contextualização

2. Que tal estudar métodos de pensamento?

Método das Aves Migratórias

Vamos relembrar como funciona esse método? Aves migratórias 
simbolizam o trabalho em equipe, um ajudando o outro, sempre 
pensando no que será melhor para o grupo. E como o trabalho é feito 
com união, tanto os acertos como os erros são do grupo, ou seja, 
trabalhar como aves migratórias significa dividir as responsabilidades, 
sejam elas boas ou ruins.

No jogo Hannibal, trabalhamos como oponentes, mas as nossas peças (as barreiras e o rei), por 
exemplo, podem trabalhar juntas. Porque nesse jogo, dificilmente, nós conseguimos impedir a 
passagem do nosso oponente somente com o rei e um bloqueio. Então nada melhor que nossas peças 
unirem forças, não é mesmo? Podemos aprender muito sobre o trabalho em equipe com as aves 
migratórias, que para percorrerem longas distâncias dividem as tarefas e estão sempre juntas 
protegendo e apoiando umas às outras.

Habilidades priorizadas: Considerar várias fontes de informação simultaneamente; perceber 
alterações nas condições da situação-problema e levá-las em conta para promover mudanças 
de planejamento.

Objetivos de ensino: Destacar as características do ambiente e a qualidade da relação 
com o oponente como fontes de informação para a elaboração de planos flexíveis; salien-
tar a importância da análise do ambiente no processo de replanejamento.

VÍDEO DO MÉTODO

mlbr.com.br/avesmetc
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3. É HORA DE JOGAR!

Agora que você já conhece o método das aves migratórias que tal colocar em prática? Chame 
alguém para jogar com você! Lembre-se que o Método das Aves Migratórias pode ser de grande 
ajuda na hora de jogar bem! 

Objetivo do jogo: Prender o rei do oponente de modo que ele não possa mais se mover. 
O rei será representado pela coroa construída.
Posição inicial: Cada jogador tem um rei de uma cor, que deve ser colocada em 
qualquer casa do tabuleiro antes do início da partida.

Exercícios – Reflita e responda 

Com sua família, leia as perguntas, reflita sobre elas e responda em seu caderno:

1. Observe a história em quadrinhos. O que os personagens estavam fazendo?
2. Os personagens da história trabalharam como aves migratórias? Por quê?
3. Por que você acha que a menina da história disse “eu não te conheço!”? Você achou certa a 
atitude dela? Por quê?
4. Depois que a pipa caiu, o que os personagens poderiam ter feito? 

mlbr.com.br/hannreg

VÍDEO DA REGRA

2. Os bloqueios servirão como barreiras para os dois reis e não podem ser saltados.

Como jogar:
1. Cada jogada consiste em duas ações: 
Primeira ação - Andar uma casa com o rei para qualquer direção: frente, trás, lados e diagonais.
Segunda ação - Colocar um bloqueio em qualquer casa vazia para servir como barreira. Eles não poderão 
ser retirados até o final do jogo. 
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4. Refletindo sobre o jogo

Com sua família, leia as perguntas, reflita sobre elas e responda em 
seu caderno:

1. Pensando no Método das Aves Migratórias, observe o jogo abaixo e 
responda como o rei dourado pode vencer. Indique com um seta o 
movimento do rei e com um círculo a peça.
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b c d e f g h

Observação: As casas em torno do rei são aquelas que estão adjacentes ou são diagonais a casa em 
que o rei se encontra. Na situação a seguir, as casas em torno do rei amarelo estão indicadas pelo X 
amarelo e as casas em torno do rei azul estão indicadas pelo X azul: 

3. O rei não pode ocupar as casas em torno do rei do oponente. Na situação a seguir, os reis não 
podem se mover para as casas indicadas pelo X.

2. Agora é a vez do jogador azul. Quantas opções de movimento ele 
tem? Qual é o melhor movimento para ele nesse momento? Por quê?
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5. Reflexões em família

Com sua família, leia as perguntas, reflita sobre elas e responda em seu caderno:

1. Se você fosse ensinar o Método das Aves Migratórias para alguém, como faria?
2. Em casa, como podemos usar a estratégia das aves migratórias para organizar os afazeres?
3. Você aprendeu como o planejamento pode ajudar a vencer o jogo. E na hora de fazer um trabalho 
da escola, como o planejamento pode ser útil?
4. No jogo Hannibal, vimos que é importante planejar para atingir os objetivos. O que você acha de 
planejar, com a sua família, atividades para um final de semana? Descreva as atividades que vocês 
podem fazer (brincadeiras, assistir a um filme juntos, desenho etc.).

COMPARTILHE CONOSCO SUAS ATIVIDADES EM FAMÍLIA!

POSTE EM SUAS REDES SOCIAIS COM #MLEMFAMÍLIA OU NOS MANDE WHATSAPP.
MLBR.COM.BR / WHATS (11 96447-0332) E NÓS REPOSTAREMOS NOS CANAIS OFICIAIS DA MIND LAB!

3. Observe o jogo abaixo. É a vez do jogador azul. Ele pode vencer o 
jogo? Como? Indique com uma seta o movimento do rei e com um 
círculo a peça.
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