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Apresentação

Este trabalho surgiu com o intuito inicial de simplesmente cumprir uma exigência de meu curso 

de mestrado profissional em ensino de ciências, realizado no IFRJ – Campus Nilópolis. Eu precisava 

confeccionar algum produto relacionado a minha dissertação. Como minha pesquisa se insere no 

tema “Jogos para o Ensino de Química”, a primeira proposta foi a criação de um jogo didático. Várias 

propostas de jogos foram surgindo, porém, constantemente, eu verificava que estas ideias já haviam 

sido postas em prática, em trabalhos já expostos na literatura. Neste contexto, surgiu a ideia de pro-

duzir um catálogo com jogos para ensino de química, aplicados no Programa Institucional de Bolsas 

de Iniciação à Docência (PIBID) do IFRJ.

Este catálogo não tem a pretensão de discutir as estratégias metodológicas utilizadas nos jogos 

com base em teorias e metodologias de ensino e aprendizagem. Este tipo de discussão, de suma 

importância, está posto em minha dissertação, que deu origem a este produto. Aqui, a finalidade é 

apresentar os jogos para o ensino de química elaborados pelos licenciandos e seus orientadores do 

PIBID – Química do IFRJ. Além de apresentá-los, objetiva-se que este produto seja uma importante 

ferramenta auxiliar ao corpo docente que se sentir atraído por esta estratégia metodológica, seja 

na aplicação dos jogos aqui apresentados, ou até mesmo na criação de novos jogos didáticos e 

atividades lúdicas.

Neste catálogo, o leitor encontrará os jogos produzidos no PIBID – Química do IFRJ até o fim 

do ano de 2012. Para cada jogo serão apontados seus autores, o local de aplicação do mesmo e 

uma breve introdução sobre sua relação com o ensino, baseada em dados coletados dos próprios 

autores. Além disso, os conteúdos programáticos de química trabalhados nos jogos e os materiais 

utilizados para sua confecção também serão apresentados. Por fim, a forma de aplicação (incluindo 

as regras) dos jogos será exposta, acrescida de uma análise sucinta dos autores sobre a aplicação 

de cada atividade. Ao final destes itens apresentados para cada jogo, as referências bibliográficas 

utilizadas pelos autores para a criação de suas propostas também serão apontadas.

Este tipo de atividade tem se mostrado ainda mais interessante de ser aplicada na escola contem-
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porânea. Atualmente, vivemos numa era em que a tecnologia encontra-se num patamar bastante 

desenvolvido. Com isso, o mundo tem se mostrado cada vez mais interativo. Acessar a internet, em 

especial as redes sociais, com o celular tem sido um atrativo bem mais interessante que as aulas 

tradicionais. Estas aulas não podem ser deixadas de lado, mas mesclá-las com atividades que fujam 

da rotina escolar é um bom caminho para despertar o interesse do aluno pelo conteúdo estudado. 

Muitos são os caminhos possíveis e interessantes, mas este trabalho vem apontar um: o uso de jo-

gos e atividades lúdicas no ensino.

Este caminho se mostra eficaz não apenas no aprendizado dos conceitos científicos, mas tam-

bém na formação do cidadão. O estudante pratica o exercício do trabalho em equipe, da convi-

vência em grupo, da divisão de tarefas, do respeitar regras, etc. Pratica até mesmo o exercício da 

solidariedade, pois os próprios alunos se ajudam durante as atividades, ensinando os conceitos 

aprendidos para que o outro entenda as respostas e ações tomadas durante o jogo. Neste contexto, 

jogar para aprender melhora inclusive as relações interpessoais aluno-aluno e professor-aluno. A 

segunda em especial, pois o professor se desprende do papel muitas vezes encarado pelos alunos 

de ditador da sala de aula.

Jogar para iniciar o aprendizado, durante o mesmo ou até para avaliá-lo é uma estratégia me-

todológica simples, viável, independente das condições físicas e financeiras do local, e geralmente 

barata. Por isso minhas pesquisas e também este catálogo defendem a utilização desta prática. O 

PIBID pode ser apontado como exemplo de ação neste sentido, e convido o leitor para conhecê-lo 

melhor em minha dissertação.

A educação é um substantivo abstrato que, pelo menos em palavras, recebe o respeito e admi-

ração geral da sociedade. Precisamos trabalhar de modo que este valor seja efetivamente atribuído 

a ela. Que ela passe do abstrato ao concreto. Este passo costuma ser iniciado pelos professores, mas 

é importante que toda a sociedade acompanhe estas ações. Enquanto professor, inicio minha con-

tribuição na sala de aula, nas atividades extra classe que desenvolvo com meus alunos e também 

tentando servir de exemplo positivo para eles. Enquanto pesquisador, considero um diferencial o 

fato de eu estudar sobre o ensino. Neste caminho, tenho a constante intenção de melhorar a edu-

cação a partir de trabalhos como este.

Portanto, este catálogo visa contribuir com o trabalho docente apresentando uma estratégia 

metodológica que vai além do tradicional. Para isso, jogos para o ensino de química serão apresen-

tados, de modo que o professor possa utilizá-los e, o mais interessante, adaptá-los a sua realidade 

escolar. Com isso, acredito que o acesso aos alunos será mais facilitado, a interação entre os envolvi-

dos no processo ensino-aprendizagem será aumentada e a qualidade na educação do microssiste-

ma trabalhado estará passando do abstrato ao concreto. Espero que a difusão de ideias e pesquisas 

como esta alcance o macro. Divirtam-se, leitores!
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Tabuleiro Periódico

Autores
Thiago Rodrigues de Sá Alves 

Caroline Ferreira Santos 

Camila da Silva Cunha Campelo 

Local
Colégio Estadual Presidente Castelo Branco

Introdução
No ensino de química tradicional o aluno é induzido a memorizar e repetir nomes, fórmulas e 

cálculos que muitas das vezes não se associam em nada com o seu cotidiano. Tais características 

do ensino tradicional tornam a química uma ciência abstrata e distante da realidade do aprendiz. 

Nessa perspectiva, os jogos podem atuar como instrumentos facilitadores para a compreensão de 

conceitos diversos.1 Segundo Silveira (2008), “[...] os jogos podem ser empregados em uma varieda-

de de propósitos dentro do contexto de aprendizado. Até mesmo o mais simplório dos jogos pode 

ser empregado para proporcionar informações factuais e praticar habilidades, conferindo destreza 

e competência”. Outro fator positivo a ser levado em consideração está na contribuição que as ati-

vidades lúdicas proporcionam, motivando o estudante no processo de aquisição do conhecimento 

científico. Com esse propósito o jogo “Tabuleiro Periódico” foi desenvolvido com o intuito de traba-

lhar conceitos relacionados à Tabela Periódica e as propriedades desta.

Fundamentação Teórica 
Durante o jogo, conteúdos como raio atômico, eletronegatividade, elétrons de valência e configu-

ração eletrônica podem ser trabalhados pelo professor.
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Material 
• Tabuleiro em PVC (feito em gráfica);

•  Fita adesiva com o layout produzido pelos licenciandos;  

autores do jogo para a colagem no tabuleiro;

• Tabuleiro em PVC (feito em gráfica);

• Pinos (comprados em papelaria);

• Dados (comprados em papelaria);

• Cartas do jogo criadas e confeccionadas pelos licenciandos.

Procedimento Experimental
O presente jogo tem como fundamentos as regras básicas de um jogo de tabuleiro comum e 

pode ser executado por até 8 alunos, sendo 4 duplas em cada grupo, ficando a critério dos jogadores 

decidir quem deve começar. Para iniciar o jogo, deve-se jogar os dados (2) e o número sorteado será 

o de casas que o jogador deve percorrer. O tabuleiro é disposto na mesma organização da tabela pe-

riódica (ocultando-se o 7º período e a série dos Lantanídeos), totalizando 71 elementos. As casas do 

tabuleiro correspondem aos elementos químicos com seus números atômicos em ordem crescente, 

exatamente como é a tabela periódica. Dessa forma o jogo segue em ordem crescente de número 

atômico. Em cada casa o jogador deve responder a uma pergunta (pertinente à característica dos 

elementos ou as propriedades gerais da tabela) para, só assim, permanecer nesta casa. Do contrário o 

jogador deverá retornar a posição na qual se encontrava anteriormente. Foram selecionados aleato-

riamente 33 elementos para que o jogador sofra uma penalidade ou receba um bônus. Dentre estes, 

os 6 Gases Nobres servem como bônus informativo. Ao todo são 162 cartões, sendo 100 contendo 

questionamentos em relação aos elementos químicos, a aplicação destes no cotidiano dos alunos 

e sobre as propriedades periódicas. Os outros 62 cartões possuem penalidades ou bônus, além de 

apresentarem mais informações sobre a tabela periódica. O jogo foi criado para aplicação em turmas 

de ensino médio.

Análise da Prática Experimental
O jogo tem como objetivo avaliar a possibilidade de desenvolver conceitos químicos através de 

uma atividade lúdica por meio da abordagem de conceitos sobre tabela periódica e as propriedades 

dos elementos químicos. O jogo foi aplicado a três turmas de ensino médio de uma escola na baixada 

fluminense do estado do Rio de Janeiro. Ao final deste processo, um questionário foi aplicado aos 

alunos envolvidos. Como resultado, observou-se o interesse por parte dos estudantes em participar 

de uma atividade desvinculada do ensino tradicional. Além dos questionários, o envolvimento deles 

durante a atividade demonstrou que, de fato, o trabalho foi agradável.

Considerações Finais
O jogo tornou-se um instrumento de grande valia para o aprendizado dos estudantes, pois, de 

acordo com a coleta dos dados, identificamos que os alunos afirmaram que conseguiram compre-

ender melhor alguns dos conceitos químicos trabalhados através deste jogo, como, por exemplo: a 
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utilização de alguns elementos no cotidiano, os nomes de alguns elementos, a organização da tabela 

quanto aos períodos e famílias, dentre outros. Observamos que a atividade lúdica pode ser educativa, 

proporcionando aos alunos uma aprendizagem mais atrativa.

Referências
SANTANA, E.M. A Influência de atividades lúdicas na aprendizagem de conceitos químicos. In: SE-

MINÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA, 2008, Belo Horizonte. Anais do 

Seminário Nacional de Educação profissional e tecnologia. Belo Horizonte: SENEPT, 2008. Disponível 

em: <http://www.senept.cefetmg.br/galerias/Arquivos_senept/anaisterca_tema1/TerxaTema1Arti-

go4.pdf>. Acesso em: 02/mar/2013.

SILVEIRA, R. S.; BARONE, D. A. C. Jogos Educativos computadorizados utilizando a abordagem de 

algoritmos genéticos. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Instituto de Informática. Curso de 

Pós-Graduação em Ciências da Computação. 1998.

Bingo Químico

Autores
Jônatas Vicente Milato

Thiago Rodrigues de Sá Alves

Local
Escola Municipal Prof.ª Edyr Ribeiro

Introdução
Os alunos do curso de Licenciatura em Química do IFRJ desenvolvem suas atividades referentes ao 

PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência) em escolas da Baixada Fluminense. 

Este programa tem como objetivos estimular a atividade docente destes licenciandos e contribuir 

com a melhoria da educação básica. Neste trabalho procuram-se desenvolver atividades atrativas e 

experimentais, buscando a participação ativa dos alunos e a utilização de materiais alternativos e de 

baixo custo. Nesta perspectiva, foi desenvolvido e aplicado um Bingo Químico, com o objetivo de 

familiarizar os alunos com os conteúdos relativos à Tabela Periódica, os símbolos dos elementos quí-

micos, suas posições na Tabela Periódica e a nomenclatura dos mesmos. A ideia foi inspirada no artigo 

de Cunha1 e foi adaptada para aplicação ao nível dos alunos do nono ano do Ensino Fundamental.

Fundamentação Teórica
Os conteúdos que podem ser trabalhados no jogo são os relativos à Tabela Periódica, seus sím-

bolos, posições dos elementos e nomenclatura dos mesmos. Porém, a utilização deste modelo de 

atividade pode ser adaptada para outros temas, a critério do professor.

Material
Utilizou-se para a confecção das cartelas: cartolina para servir de base, papel ofício ou cartão 

para imprimir as cartelas, fita dupla-face (para fixar as cartelas em sua respectiva base), papel Con-
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tact® transparente para plastificar as cartelas, tesoura, computador e impressora. 

Foi necessária a confecção de 50 peças dos elementos químicos para serem sorteadas no bingo, 

onde se fez uso dos seguintes materiais: emborrachado, papel, tesoura e fita dupla-face. Nestas 

peças, existem os nomes e símbolos dos elementos. Em um saco plástico, uma caixa ou num globo 

(para bingo de brinquedo), que pode adquirido em lojas de brinquedos, guardam-se as peças para 

a realização do sorteio.

 Procedimento Experimental
Para a montagem do jogo selecionaram-se 50 elementos da tabela periódica para serem utilizados 

no bingo. Cada cartela, na forma de tabela periódica, possui 40 elementos químicos escolhidos de 

forma aleatória. O “Bingo Químico” foi preparado para ser aplicado em uma turma de 40 alunos, onde 

cada cartela será compartilhada por uma dupla de estudantes. Para dar início ao jogo é distribuída 

uma cartela para cada dupla de alunos. À medida que os elementos são sorteados, é lida uma pro-

priedade deste elemento e em seguida é dito o seu nome. Os participantes realizam a marcação com 

botões coloridos (ou simplesmente grãos de feijão) em suas cartelas. O jogo é finalizado quando a 

primeira dupla completar toda a cartela com os 40 elementos.

Análise da Prática Experimental
O Bingo Químico tem como o objetivo a familiarização dos alunos com os conteúdos relativos à 

Tabela Periódica, assim a fixação dos mesmos. O jogo foi aplicado a duas turmas do nono ano do Ensi-

no Fundamental, que já haviam estudado o conteúdo de Tabela Periódica envolvido no jogo. Pode-se 

destacar como aspecto positivo toda a preparação para a aplicação do jogo, que contou com grande 

participação e envolvimento por parte das turmas. A atividade lúdica é um método facilitador do 

aprendizado, mobilizando esquemas mentais e estimulando o pensamento (KISHIMOTO, 1996).

Considerações Finais
De uma maneira geral, os jogos são um importante recurso para as aulas de Química, pois tornam 

a aula mais dinâmica e aproximam os conteúdos da química da realidade dos alunos. O uso dos jogos 

e atividades lúdicas em sala de aula é um recurso que permite a facilitação do processo de ensino-

-aprendizagem dos conceitos da Química. Neste trabalho, a atividade permitiu um maior envolvimen-

to e atenção dos alunos para os conceitos envolvidos no tópico Tabela Periódica. O jogo estimulou a 

curiosidade dos alunos e familiarizou-os com os símbolos, nomenclaturas e a posição dos elementos 

na tabela, ligados as suas propriedades periódicas.

Referências
  CUNHA, M. B. Jogos de Química: Desenvolvendo habilidades e socializando o grupo.  Eneq 028- 

2004. – Acesso em 08/Jan/2013.

2 KISHIMOTO, Tizuco Morchida. O jogo e a Educação infantil. São Paulo: Pioneira, 1996.
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“Cara a cara” com a química

Autores
Jônatas Vicente Milato

Thiago Rodrigues de Sá Alves

Local
Colégio Estadual Presidente Castelo Branco

Introdução
Um dos grandes desafios atuais do ensino de ciências nas escolas de nível fundamental e mé-

dio é construir uma ponte entre o conhecimento ensinado e o mundo cotidiano dos alunos. O 

PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência) tem como objetivos estimular a 

atividade docente dos licenciandos e contribuir com a melhoria da educação básica. A utilização 

de jogos é uma ferramenta de grande valia para que os conceitos que são enxergados como 

abstratos pelos estudantes possam ser visualizados, portanto, como presentes em seu cotidiano. 

Além disso, os mesmos podem facilitar a aprendizagem, introduzir conceitos de compreensão 

ditos difíceis, desenvolver a criatividade e melhorar o trabalho em equipe (KISHIMOTO, 1996 e 

GRANDO, 2000).

Fundamentação Teórica
 Os temas que podem ser trabalhados dentro dessa proposta são as funções inorgânicas, fun-

ções orgânicas e as propriedades periódicas. Contudo, como na maioria das atividades lúdicas, é pos-

sível adaptá-la para outros temas de interesse.

Material
Papel cartão, folhas de ofício, cola, tesoura, impressora e dados.

Procedimento Experimental
Participantes: duas duplas.

Cada dupla deverá sortear uma ficha azul sem que o adversário identifique a carta sorteada.  As 

duplas deverão descobrir o “conteúdo” sorteado pela dupla adversária. Inicia o jogo a dupla que lançar 

o maior número do dado. Cada dupla somente poderá, por vez, fazer uma única pergunta. A dupla 

adversária somente poderá responder com SIM ou NÃO. Conforme os participantes forem limitando 

suas possibilidades, as cartas no tabuleiro devem ser desviradas. Os participantes que perguntarem 

não podem responder na mesma oportunidade. Se uma tentativa de acerto ocorrer durante o jogo e 

os participantes errarem os mesmos, perdem o jogo e estarão eliminados.

Análise da Prática Experimental
O objetivo deste jogo visa familiarizar o aluno com os conteúdos de Química trabalhados no Ensino 

Médio, assim como o seu cotidiano. Além disso, quando ele realiza as perguntas para descobrir o con-

teúdo da carta adversária, ele está praticando seus conhecimentos acerca desta disciplina.

Considerações Finais
Pretende-se identificar os possíveis conceitos que os alunos possuem de Química, além de verificar 

se o jogo está compreendido dentro de dois aspectos elucidados por Cunha (2012): “o motivacional 

– ligado ao interesse do aluno pela atividade (equilíbrio entre a função lúdica e função educativa); e o 

de coerência – ligado à totalidade de regras, dos objetivos pedagógicos e materiais utilizados para o 

seu desenvolvimento em sala de aula”.

Referências
VALADARES, E. C.: “Propostas de experimentos de baixo custo centradas no aluno e na comunida-

de”, in: Química Nova na Escola, n.º 13, pp. 38-40, 2001. 

CUNHA, M.B. Jogos no Ensino de Química: Considerações Teóricas para sua Utilização em Sala de 

Aula. Química Nova na Escola. v.34, n.2, p.92-98, 2012

GRANDO, R.C. O conhecimento matemático e o uso de jogos na sala de aula. Tese de Doutorado, 

Faculdade de Educação, UNICAMP, Campinas, São Paulo, 2000.

KISHIMOTO, T.M. Jogo, Brinquedo, Brincadeira e a Educação. São Paulo: Cortez, 183p, 1996.
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Descobrindo Energias

Autores
Geovani Aristeu Lima Silva 

Taís Cristina de Lima 

Marco Aurélio Correa 

Luiz Carlos Reis da Silva Filho 

Carina Costa Santos 

Maria Eduarda Correa Sampaio 

Local
Escola Estadual Gilberto Freire

Introdução
Atualmente, o mundo está à procura de energias renováveis. Energias limpas, que não agridam 

ao meio ambiente, defendendo cada vez mais a ideia de sustentabilidade. Crescer sem poluir. A ideia 

de sustentabilidade propõe-se a ser um meio de configurar a sociedade e suas atividades, de tal for-

ma que a civilização, os seus membros e as suas economias possam atender as suas necessidades 

e expressar o seu maior potencial no presente, e ao mesmo tempo preservar a biodiversidade e os 

ecossistemas naturais, planejando e agindo de forma a atingir a manutenção indefinida desses ideais.

O ano de 2012 foi marcado por uma grande conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimen-

to Sustentável, conhecida também como Rio+20. Foi uma conferência realizada em junho de 2012, 

na cidade do Rio de Janeiro, cujo objetivo era discutir  a renovação do compromisso político com o 

desenvolvimento sustentável.

A Light, uma empresa brasileira de distribuição de energia elétrica, criou um projeto chamado 

“Light nas escolas”, em parceria com a Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Cada 

escola estadual recebeu uma coletânea com cinco livros sobre a utilização racional de energia, ela-

borados de acordo com a faixa etária e o ano de escolaridade, e ilustrados pelo cartunista Ziraldo.

Unindo as temáticas em destaque com a ideia de uma feira das ciências sobre sustentabili-

dade, um grupo do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), que atua no 

Ensino Fundamental da Escola Estadual Gilberto Freire, elaborou um jogo voltado para a identifi-

cação de energias renováveis e não renováveis através de dicas e observação em um mapa polí-

tico do Brasil. O jogo pedagógico ou didático é aquele fabricado com o objetivo de proporcionar 

determinadas aprendizagens e que contém o aspecto lúdico (Cunha, 1988). É utilizado para atin-

gir determinados objetivos pedagógicos, sendo uma alternativa para se melhorar o desempenho 

dos estudantes em alguns conteúdos de difícil aprendizagem (Gomes et al, 2001).

Fundamentação Teórica
 A escola em que o grupo do PIBID atua, trabalha apenas com o Ensino Fundamental, em dois 

turnos, manhã e tarde. O jogo surgiu como uma atividade para a feira das ciências que os bolsistas 

desenvolveram. Ele consiste em descobrir, através de dicas, uma cidade no mapa político e a energia, 

renovável ou não renovável, que está presente na cidade destacada. 

 As dicas utilizadas no jogo são de conhecimentos gerais sobre os tipos de energia existentes em 

nosso país. Dicas que são obtidas através dos estudos sobre o tema nas aulas de Geografia e nas aulas 

de Ciências (segundo o currículo mínimo do estado, energia é conteúdo do 9º ano, que é o ano de intro-

dução à Química e à Física). A junção entre as duas disciplinas fez o jogo surgir. O jogo é um produto da 

interdisciplinaridade que os bolsistas atuantes no colégio estavam trabalhando durante o ano.

O conceito de interdisciplinaridade fica mais claro quando se considera o 

fato trivial de que todo conhecimento mantém um diálogo permanente como 

os outros conhecimentos, que pode ser de questionamento, de confirmação, 

de complementação, de negação, de ampliação, [...]. (BRASIL, 1999, p.88)

Material
O tabuleiro do jogo intitulado “Descobrindo Energias” foi confeccionado com um adesivo de 

impressão e posteriormente colado em papel Paraná número 60. O jogo é composto por um tabu-

leiro, dez envelopes (cada um com uma carta e suas respectivas dicas) e 10 pinos. As cartas foram 

impressas em papel A4, recortadas e coladas em papel cartão vermelho (representa energias não 

renováveis) e em papel cartão verde (representa energias renováveis).
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tabuleiro do jogo “Descobrindo Energias”

Procedimento Experimental
Os jogadores devem se esforçar para reconhecer o mapa, analisar suas características, ouvir as dicas 

e procurar no mapa e em seus conhecimentos indícios que o levem à resposta correta.

Sugerimos que os jogadores estejam sempre atentos à cor da carta que contém as dicas para 

facilitar a associação de ideias durante o jogo. As cartas estão divididas em duas categorias, da se-

guinte forma: 

1ª categoria – Cartas de cor verde: têm como característica dicas que levam a pessoa ao caminho 

das energias renováveis, energia limpa (também conhecida como energia verde) e sua respectiva 

cidade fonte.

2ª categoria – Cartas com a cor vermelha: têm como característica dicas que levam o jogador ao 

caminho das energias não renováveis, energia que polui o meio ambiente e grande produtora de GEEs 

(Gases do Efeito Estufa) e sua respectiva cidade fonte.

Os envelopes com dicas deverão ser embaralhados e colocados sobre a mesa. Os mesmos deverão 

estar ao lado do tabuleiro para que a pessoa, no momento certo, possa escolher seu envelope. Cada 

jogador/equipe escolherá a cor de seu pino. Quando o mesmo acertar o tipo de energia que a cidade 

é mais propícia a utilizar, ele colocará o pino de sua cor escolhida. 

Primeiramente, os jogadores escolherão a cor de seu pino. Em seguida, os jogadores entre si de-

cidirão quem irá começar o jogo. Depois de escolhido, o jogador deverá escolher um dos envelopes. 

Assim que escolher, o mediador do jogo abrirá o envelope. Em voz alta, o mediador lê a primeira dica 

da carta que está no envelope escolhido pelo jogador.

Após a primeira dica, o jogador tem o direito de dar um palpite sobre o tipo de energia e a cidade 

que a carta traz como resposta. Se o jogador errar o palpite, passa a vez para o colega ao lado. Ele, 

então, escolherá um envelope novo ou optará por continuar com aquele. Ou então, se o jogador já 

identificou que não sabe a resposta, pode passar a vez. O palpite é a resposta final. Erros não são ad-

mitidos, não podendo voltar atrás de seu palpite.

O jogador que acerta o palpite põe o envelope em um local separado, pois já foi utilizado, e 

põe seu pino em cima da cidade que desvendou com seu respectivo tipo de energia. Pelo fato 

de ter acertado, ele pode começar uma nova rodada. O jogador que erra o palpite, passa sua vez 

ao colega do lado, que fará a mesma coisa do anterior, escolher uma carta, ouvir atentamente a 

dica e pensar. Pode pedir outra dica da carta e continuar em sua vez ou dar o palpite. Se o palpite 

estiver errado, passa a vez. 

Em relação à pontuação, cada carta vale 20 pontos ao total. Cada uma conterá quatro dicas. 

Cada dica conterá uma pequena dica sobre a energia e uma pequena dica para a cidade. Se, na 

primeira dica revelada, o jogador acertar a energia e a cidade, ele ganha 20 pontos. Se ele pedir 

outra dica, ele perde cinco pontos e a segunda valerá 15 pontos. Se ele pedir mais uma dica, ele 

perde mais cinco pontos e a terceira dica valerá 10 pontos. Assim, sucessivamente o jogo vai se 

desenvolvendo até o jogador chegar à última dica, que valerá apenas cinco pontos.
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Análise da Prática Experimental
O objetivo do jogo, além de apresentar os tipos de energia e suas diferenças, é passar para os alu-

nos um maior conhecimento sobre as formas em que estão dispostas no território brasileiro. Em nível 

de um jogo de tabuleiro, o objetivo é fazer com que uma equipe obtenha o maior número de acertos 

com o auxílio do menor número de dicas.

 O jogo foi aplicado em uma turma de 7º ano, durante uma aula de Ciências. Poucos alunos 

estavam presentes (apenas 9). Eles foram divididos em três trios, a fim de estimular a competição e 

raciocínio entre eles.

 Antes de mostrar o jogo, aplicou-se um questionário com quatro questões, para verificar o co-

nhecimento prévio dos alunos sobre o tema que o jogo traz: os tipos de energias renováveis e as não 

renováveis. Assim que os alunos terminaram de responder ao questionário, os conceitos do jogo lhes 

foram explicados. Durante o início das movimentações ao redor do tabuleiro, as regras foram apresen-

tadas para um bom andamento da atividade.

 Como primeira avaliação, em termos qualitativos, o jogo despertou interesse e raciocínio ló-

gico entre os alunos. A aplicação da atividade ocorreu de forma natural. Os trios separados erraram 

em dar seus palpites, mas o erro faz parte de um processo de ensino-aprendizagem. A partir do erro 

se trabalha o acerto, para que haja um conhecimento mais compacto. Ao término das atividades, o 

mesmo questionário inicial foi aplicado aos alunos.

 A finalidade da aplicação dos dois questionários (um antes da aplicação do jogo e um depois) 

foi comparar os números de acertos e medir as evoluções ou retrocessos dos estudantes. Analisando 

os questionários, o gráfico abaixo foi desenvolvido com base nas médias de acertos dos alunos. O 

número 1, no eixo horizontal, representa aplicação do questionário antes do jogo. O número 2 repre-

senta a aplicação do mesmo após a referida atividade.

 

Considerações Finais
Com base no gráfico, pode-se notar que a média de acertos dos alunos no questionário pratica-

mente dobrou após a aplicação do jogo. De aproximadamente 1,5, a média de acertos passou a 3. 

Houveram casos de alunos que tiveram apenas um acerto na primeira aplicação e quatro acertos 

(máximo) na segunda. Em termos quantitativos, pode-se notar que o jogo resultou em um maior co-

nhecimento sobre o assunto por parte dos alunos.

Referências
CUNHA, N. Brinquedo, desafio e descoberta. Rio de Janeiro: FAE. 1988.

GOMES, R. R.; FRIEDRICH, M. A Contribuição dos jogos didáticos na aprendizagem de conteúdos de 

Ciências e Biologia. In: EREBIO,1, Rio de Janeiro, 2001, Anais..., Rio de Janeiro, 2001, p.389-92.

BRASIL, Ministério da Educação e do Desporto. Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio, Brasília: Secretaria de Ensino Médio, 1999.
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Dominó Químico

Autores
Jônatas Vicente Milato

Thiago Rodrigues de Sá Alves

Local
Escola Municipal Darcilio Ayres Raunheitti

Introdução
A utilização de jogos no ensino tem trazido boas contribuições nas relações aluno-professor e alu-

no-aluno por meio de diferentes enfoques e aplicações. Como consequência, acaba tornando a quí-

mica mais interessante e lúdica aos olhos dos estudantes (CUNHA, 2000). A atividade lúdica torna-se, 

portanto, um método facilitador do aprendizado, viabilizando a construção de habilidades cognitivas 

e estimulando o pensamento lógico (KISHIMOTO, 1996). Este trabalho tem como objetivo assistir ao 

professor na abordagem dos conceitos envolvidos no estudo da tabela periódica.

Fundamentação Teórica
O conteúdo programático principal deste jogo é a Tabela Periódica, onde assuntos como a organi-

zação da tabela e as propriedades periódicas podem ser trabalhados pelo professor.

Material
O jogo “Dominó Químico” utiliza materiais do nosso cotidiano para identificar as peças, como papel 

impresso, cola, tesoura e plástico adesivo (contact®). Todas as peças devem ser encapadas.

Procedimento Experimental
As regras do jogo foram elaboradas com base no trabalho de Fialho (2008), que propõe as seguin-

tes normas: o jogo pode ser executado por quatro participantes; é necessário que a parte escrita das 

peças esteja voltada para baixo, onde cada participante pega sete peças, não deixando que os outros 

participantes as vejam. O jogo inicia-se a cargo do aluno que tiver o dominó com o nome e símbolo 

do hidrogênio (H) e após, cada aluno vai colocando uma peça que se encaixe em uma das pontas da 

formação do jogo. Cabe ressaltar que se o aluno não tem uma peça que se encaixe, perde a vez. Por 

fim, o participante que descarregar todas as peças vence o jogo. Caso acontecer de todos passarem a 

vez, vence o participante que tiver a menor soma dos números atômicos dos elementos que estive-

rem em suas mãos.

Análise da Prática Experimental
Um dos objetivos deste jogo é familiarizar os estudantes com a Tabela Periódica, ensinando o que é 

número atômico, o que são isótopos, isóbaros e isótonos. Além disso, a aplicação deste jogo auxiliará 

os alunos a praticarem a convivência em grupo e a estimularem a aquisição de novos conhecimentos.

Considerações Finais
Espera-se que o jogo proposto possa ser um instrumento que ofereça a contextualização da disci-

plina Química, de modo que uma correlação com o cotidiano do estudante e o conhecimento cientí-

fico adquirido pelo mesmo seja realizada.

Referências
FIALHO, N. Os Jogos Pedagógicos como Ferramentas de Ensino. In: CONGRESSO NACIONAL DE 

EDUCAÇÃO, 8., 2008, Curitiba, e CONGRESSO IBERO-AMERICANO DE VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS, 3., 

2008, Curitiba. Anais...

CUNHA, M.B. Jogos didáticos de Química. Santa Maria: Grafos, 2000.

KISHIMOTO, Tizuco Morchida. O jogo e a Educação infantil. São Paulo: Pioneira, 1996.
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Jogo da Memória - Tabela Periódica

Autores
Alice Silva Brito 

Carolina de Medeiros Strunkis

Local
Colégio Estadual Nuta Bartlet James – Julio Martins 

Introdução
 O jogo da memória é um clássico que perpassa por gerações. Sua explicação praticamente 

não se faz necessária, pois é difícil encontrar alguém (inclusive crianças) que não o conheça. O Jogo 

da Memória da tabela periódica, porém, possui uma diferença em relação ao clássico em questão. No 

original, existem sempre pares de cartas idênticas que se complementam para que o jogador pontue. 

Já no criado para o ensino do tema Tabela Periódica, uma das cartas complementares é o símbolo do 

elemento químico (oriundo de seu nome em latim) e a outra é seu nome em português. Esta atividade 

facilita a memorização dos nomes dos elementos químicos.

Fundamentação Teórica
O jogo foi desenvolvido para se trabalhar o tema Tabela Periódica, auxiliando na memorização dos 

nomes e símbolos dos elementos químicos.

Vale ressaltar que esta atividade, que é bem simples, pode ser adaptada para a criação de jogos da 

memória com temas diversos, que requeiram justamente a memorização de conceitos. Por exemplo: 

regras de nomenclatura de compostos orgânicos e inorgânicos, funções orgânicas e inorgânicas, etc.

Material
O jogo é constituído de 40 cartas, adesivos impressos para identificar estas cartas, papel cartão, 

cola, tesoura e plástico adesivo (contact®). Todas as cartas devem ser encapadas.

Procedimento Experimental
As cartas estarão voltadas para baixo e bem misturadas. Cada participante desvira duas de cada vez, 

deixando que os outros participantes as vejam; tendo que ser descoberto o elemento químico e seu 

respectivo nome; se errares, mostras e depois revire os elementos errados; se acertares, guarda as cartas 

e podes escolher mais duas. E assim sucessivamente. Durante o jogo, em certas cartas são feitos comen-

tários a respeito de suas propriedades e onde aquele elemento pode ser encontrado no dia a dia.
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Análise da Prática Experimental
Trata-se de um jogo desenvolvido para se trabalhar o tema Tabela Periódica numa abordagem 

descontraída.

A memorização dos nomes dos elementos químicos torna-se mais difícil nos casos de elementos 

que possuem seu nome em latim bem distinto da sua nomenclatura em português, o que faz com 

que seu símbolo não possua similaridade com seu nome em nosso idioma. Exemplos: ouro (Au), prata 

(Ag) e chumbo (Pb). Saber estes nomes não requer a compreensão de conceitos, mas sim a memori-

zação dos mesmos. Assim, o jogo da memória se mostrou como uma boa ferramenta para o ensino do 

tema, tendo em vista o envolvimento dos alunos com o jogo e a consequente memorização de boa 

parte dos dados estudados/jogados.

Considerações Finais
 O jogo foi estimulante ao aprendizado do tema. Os alunos se mostraram estimulados e envol-

vidos com as atividades e, ao término da mesma, sinalizaram a aquisição do conhecimento trabalhado 

durante a aplicação do jogo.

Referências
PERUZZO. F.M.; CANTO. E.L., Química na abordagem do cotidiano, volume 1, 4ª edição, ed moderna, 

São Paulo, 2006

Jogo dominó – funções orgânicas

Autores
Alice Silva Brito 

Carolina de Medeiros Strunkis

Local
Colégio Estadual Nuta Bartlet James – Julio Martins 

Introdução
O dominó é um jogo clássico que comumente possui 28 peças retangulares divididas em dois qua-

drantes, cada um com um número de pontos variando de 0 a 6, conforme indicado na figura a seguir.

 

Peças de um jogo de dominó clássico (fonte: google imagens).

Neste jogo, as peças são divididas igualmente entre os participantes. Quando há sobras, estas ficam 

para ser compradas pelos jogadores que necessitarem durante o jogo. A jogabilidade da maneira clás-
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sica basicamente se resume em ligar pontas iguais das pedras (chamadas dominós). Exemplo: 3 com 

3, 5 com 5, e assim por diante. Vence o jogador que ficar sem dominós primeiro.

No jogo elaborado para o ensino do conteúdo programático Funções Orgânicas, utiliza-se o mes-

mo princípio do jogo original, porém as peças terão numa de suas extremidades o nome de uma 

função orgânica e na outra uma molécula (sua estrutura ou sua nomenclatura).

Este produto de simples confecção foi elaborado com intuito de ser uma ferramenta auxiliar ao 

ensino de química, com ênfase no tema em questão. Os jogos, em geral, podem ser considerados 

ferramentas ideais para a aprendizagem, na medida em que promovam o estímulo ao interesse por 

parte do corpo discente (ANTUNES, 2007, p. 36). Julga-se, portanto, que este simples trabalho pode 

contribuir efetivamente com o ensino de química.

Fundamentação Teórica
É um jogo desenvolvido para se trabalhar o tema Funções Orgânicas. Porém, da mesma forma, 

ele pode ser confeccionado para ministrar aulas sobre funções inorgânicas, tabela periódica, ligações 

químicas, nomenclatura de compostos orgânicos e inorgânicos, dentre outros. Para tal, bastam os 

professores (e por que não os alunos?) terem sua criatividade estimulada.

Material
O jogo é constituído de 28 peças, adesivos impressos para identificar estas peças, papelão, cola, 

tesoura e plástico adesivo (contact®). Todas as peças devem ser encapadas. Este jogo também conta 

com uma tabela com as funções e grupos funcionais para auxiliar os alunos.

 

Procedimento Experimental
O jogo poderá conter no máximo 5 participantes. Seguem as regras:

a) distribui-se 5 peças para cada participante.

b) Inicia o jogo o participante que primeiro achar o “gabão” de qualquer função. O gabão, nesse 

jogo, será a peça que tiver o nome da função e a molécula dessa função (ex. álcool / etanol).

c) Rodando para a direita, o próximo jogador coloca uma peça que tenha o mesmo nome da função 

ou a mesma estrutura da peça que está na ponta. Se ele não tiver, e houver peças a comprar, compra-se 

uma. Se ela servir pode utilizá-la. Se não, passa a vez (caso não hajam mais peças para comprar).

d) Ganha a mão quem conseguir acabar primeiro com as peças.

Análise da Prática Experimental
Objetiva-se que o jogo seja uma alternativa para o ensino-aprendizagem do tema funções orgâ-

nicas. Existem muitos conceitos, envolvidos com o tema, que requerem reorganização da estrutura 

cognitiva mental do aluno (aprendizagem). Porém, identificar um grupo funcional e relacioná-lo com 

o nome da função que o mesmo representa (álcool, amina, éter, etc.) está mais relacionado à memori-

zação de signos. A aplicação desta atividade mostrou que os alunos fixam os conteúdos cada vez mais 

enquanto jogam.

Considerações Finais
O jogo contribuiu para que a aula fosse divertida e fora dos padrões de uma aula tradicional. Os 

alunos se envolveram naturalmente com as atividades e indicaram facilidade na compreensão do 

conteúdo trabalhado durante a aula.

Referências
ANTUNES, Celso. Jogos para estimulação das múltiplas inteligências. 14. ed. – Petrópolis, RJ: Vozes, 2007

PERUZZO. F.M.; CANTO. E.L., Química na abordagem do cotidiano, volume 3, 4ª edição, ed moderna, 

São Paulo, 2006
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Química em ação

Autores
Camila da Silva Cunha Campelo 

Caroline Ferreira Santos 

Thiago Rodrigues de Sá Alves

Local
Colégio Estadual Presidente Castelo Branco

Introdução
A fim de viabilizar a vivência no cotidiano escolar, auxiliando no exercício da prática docente de 

licenciandos em química, dentre outras áreas, o programa PIBID foi desenvolvido. Através deste, 

alunos licenciandos do IFRJ têm desenvolvido atividades interdisciplinares entre as áreas da quími-

ca, física e matemática em escolas da baixada fluminense do estado do Rio de Janeiro. O foco das 

atividades citadas está nas práticas experimentais e lúdicas. Nesta perspectiva, o jogo “Química em 

Ação” foi criado com a finalidade de se trabalhar a nomenclatura de alguns compostos orgânicos e 

inorgânicos por meio de mímicas ou desenhos. Segundo Silveira1, “[...] os jogos podem ser empre-

gados em uma variedade de propósitos dentro do contexto de aprendizado. Estes proporcionam 

informações factuais e estimulam a prática de habilidades, conferindo destreza e competência”. Ou-

tro fator a ser levado em consideração está na contribuição que as atividades lúdicas proporcionam, 

motivando o estudante no processo de aquisição do conhecimento científico.

Fundamentação Teórica
O presente jogo pode ser utilizado como um mediador nas aulas de química, no ensino médio, 

no que se refere ao estudo das nomenclaturas de compostos orgânicos e inorgânicos, facilitando a 

assimilação das regras utilizadas para tal com os nomes oficiais e usuais desses compostos.

Material
Para confeccionar os cartões utilizaram-se: folhas de papel A4 para impressão comum, papel con-

tact® para plastificá-las e também uma tesoura. Foi necessária a confecção de 50 cartões. O tabuleiro 

foi impresso em adesivo aderido a uma placa de PVC, e seu layout definido através do software Micro-

soft PowerPoint. 

Para sequenciar as jogadas, utilizam-se dados comuns (de seis lados) e pinos para correr o tabuleiro, 

que podem ser de materiais variados, inclusive aproveitados de outros jogos. Para o presente trabalho, 

foram utilizados peões de plástico coloridos (uma cor para cada equipe). Para que os jogadores trans-

mitam a mensagem do cartão, utiliza-se quadro e giz ou caneta para quadro branco.

 Tabuleiro do jogo (impresso em adesivo aderido a uma placa de PVC, 

e seu layout definido através do software Microsoft PowerPoint.)

Procedimento Experimental
Os jogadores devem ser divididos em equipes, no mínimo duas, no máximo quatro. Não há limite 

de jogadores para cada equipe. As cartas devem ser embaralhadas e colocadas no centro da mesa.

Cada equipe escolhe um peão e o coloca na primeira casa do tabuleiro, marcada com uma seta. Em 

seguida, segundo critério pré-estabelecido, as equipes devem decidir quais os seus jogadores que serão 

os primeiros “desenhistas” e qual a ordem de rodízio, para que a cada vez de jogar cada equipe vá alter-

nando seus jogadores na posição de desenhista. Então, o seu “desenhista” pega a primeira carta e, sem 

que ninguém veja o seu conteúdo, lê a palavra e transmite para os colegas da equipe entender através 

de desenhos e mímicas. As cartas contêm como tema as funções orgânicas e inorgânicas, mostrando 
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fórmula estrutural ou bastão, nome comercial ou usual, além do nome IUPAC. O “desenhista” tem dez 

segundos para examinar a palavra ou expressão. Então, o cronômetro é ativado e ele começa a desenhar 

para os membros da sua equipe, tentando fazer com que eles adivinhem qual a palavra em questão. O 

desenhista não pode usar comunicação física ou verbal, por menor que seja. Também não é permitido 

usar letras ou números. Ele continua desenhando e seus parceiros continuam propondo palavras até que 

alguém diga a palavra, ou até que se esgote o tempo de dois minutos.

Se a equipe conseguir adivinhar o nome comercial da função, anda uma casa. Caso consiga acertar 

o nome oficial (IUPAC) anda mais duas casas. Os peões são movimentados quando os jogadores con-

seguem se fazer entender através de desenhos e mímicas,  transmitindo expressões para os colegas 

de equipe. Caso o peão caia na parte “dado surpresa” (indicado no tabuleiro com uma interrogação), o 

grupo joga o dado e confere, através do respectivo número, a surpresa em questão, correspondente 

às cartas de bonificação.

Análise da Prática Experimental
O jogo “Química em Ação” foi criado com o intuito de facilitar a familiarização entre os nomes ofi-

ciais e os nomes usuais, ou seja, utilizados no cotidiano, de alguns compostos orgânicos e inorgânicos 

por parte dos alunos. Para tanto, o jogo foi aplicado a três turmas do 3º ano do ensino médio, onde 

os alunos possuíam os conhecimentos prévios referentes às nomenclaturas necessários à participa-

ção no jogo. Os alunos se mostraram receptivos à atividade, demonstrando empatia com o jogo. 

Dessa forma, o jogo pode servir como um estímulo à aprendizagem de tais conteúdos. Dentro desta 

perspectiva, KISHIMOTO2 (1996) defende o uso do jogo na escola, justificando que o jogo favorece o 

aprendizado pelo erro e estimula a exploração e resolução de problemas, pois como é livre de pres-

sões e avaliações, cria um clima adequado para a investigação e a busca de soluções.

Considerações Finais
O jogo permitiu uma assimilação de forma dissolvida do conteúdo de funções orgânicas e inorgâni-

cas. Sabe-se que a química é citada e vista como uma ciência abstrata, sem estímulos visuais, táteis, ou 

outro incentivo que desperte a curiosidade dos alunos. Esta disciplina continuará sendo considerada de 

difícil compreensão, tediosa, desinteressante, e etc. se as aulas ficarem restritas às metodologias de ensi-

no tradicionais. De maneira geral, jogos didáticos favorecem ao interesse por parte dos alunos. Aborda-

dos de maneira correta, caminhando junto à teoria, gerarão os resultados de aprendizagem esperados.

Referências
  SILVEIRA, R. S.; BARONE, D. A. C. Jogos Educativos computadorizados utilizando a abordagem de 

algoritmos genéticos. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Instituto de Informática. Curso de 

Pós-Graduação em Ciências da Computação. 1998.

2 KISHIMOTO. T. M. O Jogo e a Educação Infantil. IN: Jogo, Brinquedo, Brincadeira e a Educação. 

KISHIMOTO, T. M. (org). São Paulo: Cortez Editora, 1996.
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Dominó das Fórmulas Iônicas

Autores
Thaís Petizero Dionízio 

Camila Vieira de Oliveira Monteiro 

Roseday Santos do Nascimento

Local
Instituto de Educação Rangel Pestana

Introdução
Na natureza, os átomos tendem a buscar um nível de energia mais baixo e, consequentemente, 

uma estabilidade. Quando um metal liga-se a um não-metal, temos uma ligação iônica e, como resul-

tado, obtemos a formação de um composto iônico. Este jogo tem a intenção de clarificar estes enten-

dimentos e ampliá-los durante sua aplicação, juntamente com a mediação do professor.

Fundamentação Teórica 
Conteúdo de química: Íons e ligações iônicas.

Para um átomo ser eletricamente neutro, ele precisa ter a mesma quantidade de prótons e elé-

trons. Porém, nas substâncias existentes na natureza, nem sempre isso ocorre, pois diferentes áto-

mos estão associados entre si. Os átomos que possuem o número de prótons diferente do número 

de elétrons, para formar novas substâncias, são formadores dos compostos iônicos (formados por 

íons). Íons são átomos que perderam ou ganharam elétrons em razão de reações. Eles se classificam 

em ânions (íons negativos) e cátions (íons positivos). Quando ocorrem ligações entre íons positivos 

e negativos, denominamos de Ligações Iônicas. Um exemplo prático de ligação iônica é a que ocor-

re na formação de cloreto de sódio (NaCl), o sal de cozinha.

Material
Papel A4, papel cartão, cola, tesoura, computador e impressora.

  

Algumas peças do Dominó das Fórmulas Iônicas

Procedimento Experimental
O jogo, que contém 35 peças, terá cinco participantes. As peças são “embaralhadas” na mesa, e cada 

jogador pega 7 peças para jogar. Sortear o primeiro a iniciar. O iniciante coloca uma peça no centro da 

mesa. A partir daí, joga-se no sentido horário. Cada jogador deve tentar encaixar alguma peça sua nas 

peças que estão na extremidade do jogo, uma por vez. Quando um jogador consegue encaixar uma 

peça, a vez é passada para o próximo jogador. Caso o jogador não tenha nenhuma peça que encaixe 

em qualquer lado, ele deve passar a vez, sem jogar peça nenhuma. A partir da primeira peça, observar 

os cátions e ânions e relacionar com o produto formado e vice-versa. Observar a nomenclatura. A par-

tida pode terminar em duas circunstâncias: quando um jogador consegue bater o jogo, ou quando 
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o jogo fica trancado. Se algum jogador bater o jogo ele será o ganhador da rodada, caso o jogo seja 

trancado o ganhador será o que tiver menos peças na mão. 

Análise da Prática Experimental
O jogo tem o objetivo de construir a fórmula iônica, observando as cargas (valências). Ao escrever 

uma fórmula iônica devem-se identificar duas partes: a eletropositiva, que são os cátions e a eletrone-

gativa, que são os ânions. Inicialmente os alunos sentiram uma dificuldade na montagem das fórmu-

las, mas após um tempo de jogo, onde puderam praticar a construção das mesmas, passaram a ter 

simpatia pelo jogo. Embora o dominó das fórmulas iônicas tivesse um enfoque (didático) diferente do 

tradicional jogo de dominó, um fato relevante e contribuinte para o desenvolvimento do jogo foi o 

conhecimento de suas regras. Com isso, pode ser notado maior interesse inicial por parte dos alunos. 

A avaliação da turma foi feita segundo observação do mediador (autores) e foi analisada a facilidade 

do aluno em desenvolver a atividade e também o seu interesse.

Considerações Finais
Esta proposta de atividade manteve a atenção do aluno voltada à química; as combinações feitas 

para as ligações foram de fundamental importância para o bom andamento do jogo. Os alunos se 

divertiram e compreenderam os conceitos de ligação iônica ao mesmo tempo.

Referências
ROBAINA, José Vicente Lima. Química através do lúdico: brincando e aprendendo. Canoas: Ed. UL-

BRA, 2008. 286 p.

PERUZZO, F. M., CANTO, E. L. Química na abordagem do cotidiano. 4. ed. São Paulo: Editora Moder-

na, 2010. 408 p.

ALVES, L. Íons. Equipe Brasil Escola. Disponível em: <http://www.brasilescola.com/quimica/ions.

htm>. Acesso em: 27 jun. 2013.

 

Bingo dos Elementos Químicos

Autores
Thaís Petizero Dionízio 

Camila Vieira de Oliveira Monteiro 

Roseday Santos do Nascimento

Local
Instituto de Educação Rangel Pestana

Introdução
Os elementos químicos são classificados de diversas formas na tabela periódica, tendo cada um 

características, um nome e um símbolo particular. Embora os alunos achem que a tabela periódica 

deve ser decorada, e por isso acabam tendo uma antipatia pela mesma, o jogo tem o objetivo de 

contribuir para que os alunos se tornem familiarizados com a tabela e os símbolos dos elementos 

químicos, levando-os a desenvolver uma relação entre os nomes e os símbolos. Vale ressaltar que 

a tabela periódica é uma fonte de consulta e que o importante é compreender sua periodicidade 

e não decorá-la.

Fundamentação Teórica 
Conteúdo de química: Elementos químicos e suas características.

A tabela periódica dos elementos químicos é a disposição sistemática dos elementos em função de 

suas propriedades. Em posse de uma tabela, podemos prever o comportamento de átomos, ou com-

preender porque certos átomos são extremamente reativos enquanto outros são praticamente inertes.

 

Material
Papel cartão (para impressão das cartelas), tesoura, papel adesivo (contact®), globo de bingo, grãos 

de feijão, computador e impressora.
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 Procedimento Experimental
Cada aluno recebe uma cartela do jogo juntamente com alguns grãos de feijão ou outro material 

para marcar na cartela. O mediador sorteia um número no globo, que será o número atômico do ele-

mento químico. O mediador canta as características do elemento sorteado e os participantes terão de 

adivinhar de qual elemento se trata e, se tiverem o mesmo em sua cartela farão a marcação. 

As cartelas, que são no formato da tabela periódica, foram distribuídas para todos os alunos. Os 

números sorteados no globo são os números atômicos dos elementos. O mediador sorteia o número, 

verifica qual é o elemento e em seguida fala aos alunos características do elemento (como utilidades, 

estruturas e posição na tabela) e os alunos, por sua vez, tentam adivinhar de que elemento se trata. Em 

seguida o mediador confirma o elemento, explicando sua posição na tabela e mostrando seu símbolo. 

Vence o jogo quem conseguir preencher a cartela antes.

Análise da Prática Experimental
Com o objetivo de identificar o nome dos elementos químicos, relacionar o nome ao símbolo e co-

nhecer algumas de suas características foi criado e aplicado o jogo “Bingo dos Elementos Químicos”. Os 

alunos se identificaram com o jogo e puderam conhecer a estrutura da tabela e as características de 

diversos elementos químicos, juntamente com seus símbolos. A avaliação foi feita através da observação 

do desenvolvimento de cada aluno, tendo em vista sua participação e assimilação do conteúdo.

 

Considerações Finais
O Bingo dos Elementos Químicos mostrou ser um jogo atrativo e didático ao mesmo tempo, pois 

garantiu a atenção e diversão dos alunos e serviu para que os mesmos conhecessem e fixassem pro-

priedades de alguns elementos químicos. Os alunos puderam assimilar bem o conceito abordado e 

a atividade contribuiu para diminuir a resistência que alguns alunos tinham de estudar química e, em 

especial, tabela periódica.

Referências
ROBAINA, José Vicente Lima. Química através do lúdico: brincando e aprendendo. Canoas: Ed. UL-

BRA, 2008. 286 p.

PERUZZO, F. M., CANTO, E. L. Química na abordagem do cotidiano. 4. ed. São Paulo: Editora Moder-

na, 2010. 408 p.
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Pif-Paf da Química

Autores
Thaís Petizero Dionízio

Camila Vieira de Oliveira Monteiro

Roseday Santos do Nascimento

Local
Instituto de Educação Rangel Pestana

Introdução
Uma forma de tratarmos os elementos da tabela periódica é agrupando-os de acordo com as 

suas propriedades físicas e químicas. Dessa forma, eles podem ser classificados em: metais, ametais, 

hidrogênio e gases nobres. O presente jogo foi elaborado com intuito de abordar estes conheci-

mentos, destacando e elucidando as características dos elementos químicos.

Fundamentação Teórica 
Conteúdo de química: Classificação dos elementos.

Os elementos químicos podem ser classificados em: 

Metais – Elementos que conduzem eletricidade e calor; são maleáveis, dúcteis e usados em moe-

das e joias.

Ametais – Elementos que não dispõe de brilhos, não conduzem corrente elétrica, fragmentam-

-se; são utilizados na produção de pólvora e na fabricação de pneus.

Gases Nobres – Elementos que, nas condições ambientes, apresentam-se no estado gasoso. Sua 

principal característica química é a estabilidade, ou seja, possuem pequena capacidade de se combi-

nar com outros elementos.

Hidrogênio – É um elemento atípico, possuindo a propriedade de se combinar com metais e 

ametais. Nas condições ambientes é um gás extremamente inflamável. O hidrogênio liquefeito é 

utilizado como combustível de foguetes.

Material
Dois baralhos comuns, papel A4 para impressão das cartas com os elementos (nome e símbolo), 

papel adesivo (contact®), tesoura, cola, computador e impressora.

Procedimento Experimental
O jogo será composto por 4 participantes. Os dois jogos de baralho são colocados na mesa. Um 

dos alunos deverá embaralhar os dois baralhos juntos e distribuir 9 cartas para cada participante. De 

posse das cartas, cada participante observa se já tem formação para o inicio do jogo, colocando os 

metais lado a lado, fazendo o mesmo com ametais e gases nobres. Inicia a jogada o participante ime-

diatamente à direita do carteador. O iniciante do jogo compra uma carta do monte, o qual estará vol-

tado para baixo. Se a carta lhe servir, ele ficará com ela e descartará a que não lhe favorece. O próximo 

jogador pode comprar a carta que foi descartada pelo iniciante ou, se não lhe servir, comprará uma do 

monte e assim sucessivamente corre o jogo.

O jogo consta da seguinte formação: 3 metais (trinca), 4 metais (quadra), 5 metais (quina), a mesma 

formação serve para ametais e gases nobres. Ganha a rodada o participante que formar: 3 trincas, ou 

1 quadra e 1 quina. Por exemplo: 9 metais, ou 6 metais e 3 gases nobres, ou 4 metais e 5 ametais etc. 

Podem-se combinar metais com ametais, e/ou gases nobres, mas sempre na formação das trincas, 

quadras ou quinas.

Para saber a classificação do elemento, lhes foi apresentada a tabela periódica e como os elemen-

tos estão dispostos nesta classificação. Com a tabela em mãos, os alunos tinham que consultá-la para 

saber se o elemento era um metal, ametal ou gás nobre.
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Cada participante inicia o jogo com 10 pontos. O participante que bater com 9 cartas permanece 

com a pontuação atual, e os demais perdem um ponto cada um. O participante que bater com as 10 

cartas permanece com a pontuação atual e os demais perdem 2 pontos cada um. Vence o jogo quem 

fizer o maior número de pontos.

Análise da Prática Experimental
Este jogo tem por objetivo facilitar a aprendizagem, integrar e socializar os alunos, aumentar o ra-

ciocínio lógico, aperfeiçoar a capacidade de concentração, expressar ideias e sentimentos e exercitar 

a memória. Como jogar cartas é uma atividade divertida e conhecida pela maioria dos alunos, o jogo 

pode atrair os alunos possibilitando momentos prazerosos, de aprendizagem e socialização. Os alu-

nos puderam aprender brincando, visto que eles tinham que consultar direto a tabela periódica para 

formar suas trincas, quadras e/ou quinas no jogo, podendo conhecer esta classificação dos elementos. 

Os alunos foram avaliados conforme a participação no jogo e a assimilação do conteúdo apresentado. 

Posteriormente, uma atividade de pesquisa lhes foi apresentada para que eles entregassem na aula seguinte.

Atividade de pesquisa:

1. Escolha três metais e pesquise pelo menos três de suas características.

2. Escolha 3 ametais e pesquise a utilidade deles.

3. Qual a principal característica dos gases nobres? Pesquise como os gases nobres são usados no dia-a-dia.

4. Alguns elementos, denominados microelementos, são encontrados em nosso corpo em quantida-

des muito pequenas. Sua ausência ou deficiência pode provocar sérias alterações nos processos biológi-

cos. Pesquise os elementos Ferro (Fe), Cobre (Cu), Iodo (I) e o Zinco (Zn) e para cada um diga sua função 

biológica, seus sintomas de ausência, em que alimentos são encontrados e suas necessidades diárias.

Considerações Finais
O jogo prendeu a atenção dos alunos, proporcionando uma aprendizagem mais facilitada. Na bus-

ca por alternativas para vencer o jogo, o aluno usou o raciocínio para desenvolver suas estratégias. 

Com isso, ele acabou refazendo conceitos, memorizando conteúdos e, sem perceber, aprendendo. 

Claro que atividades com jogos não são recomendadas para todas as aulas. Entretanto, são um incen-

tivo a mais, uma forma diferenciada de reforçar conteúdos saindo da rotina do método tradicional.

Referências
FIALHO, Neusa Nogueira. Metodologia do Ensino de Biologia e Química: Jogos no Ensino de Quími-

ca e Biologia. Curitiba: Ibpex, 2007. 152 p.

PERUZZO, F. M., CANTO, E. L. Química na abordagem do cotidiano. 4. ed. São Paulo: Editora Moder-

na, 2010. 408 p.
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Argola na Garrafa

Autores
Thaís Petizero Dionízio

Camila Vieira de Oliveira Monteiro

Roseday Santos do Nascimento

Local
Instituto de Educação Rangel Pestana

Introdução
A química que é ministrada na educação básica é uma oportunidade privilegiada para que estu-

dantes compreendam alguns aspectos do mundo sob o ponto de vista da Química e aprendam os 

conceitos básicos relevantes. 

Fundamentação Teórica 
Conteúdos de química: Estrutura atômica, tabela periódica, substâncias simples e misturas e balan-

ceamento das reações. 

Os temas abordados neste jogo são os iniciais de química geral, ministrados do 1º ano do Ensino 

Médio. O jogo foi criado na intenção de reforçar aos alunos alguns assuntos de química de modo que 

eles possam fixar/relembrar/aprender conteúdos importantes. 

Material 
Quatro garrafas PET, canudos plásticos coloridos (para confecção das argolas), emborrachado (para 

numerá-las), envelopes, papel A4, tesoura, cola, canetinha, 2 tabelas periódicas (para consulta dos gru-

pos), água (para colocar dentro das garrafas de modo a firmá-las durante o lançamento das argolas), 

corantes (para tingir a água dentro das garrafas) , computador e impressora.

Procedimento Experimental
O jogo consiste no lançamento de argolas em garrafas representadas, cada uma, por uma letra 

da palavra QUIZ. Cada letra corresponde a um conjunto de questões. São 4 envelopes, cada um con-

tendo 10 questões de diferentes assuntos (vide conteúdo no item Fundamentação Teórica). A turma 

deve ser dividida em 2 grupos. Um aluno de cada grupo, que será escolhido em cada oportunidade 

de jogada, arremessará argolas sobre as garrafas até que acerte alguma. O grupo todo poderá ajudar 

o aluno a responder a questão e, caso não a responda corretamente em um determinado tempo, a 

questão passará para o próximo grupo. Se o grupo no qual a questão for passada também não respon-

der, caberá ao professor explicar a questão. A questão a ser respondida terá duas informações, uma 

será o valor, que varia entre 5 – 20 pontos (dependendo do nível de dificuldade) e a outra será o tempo 

para a resposta, que pode ser de 30 ou 60s. O jogo possui uma tabela periódica para consulta. Ganha 

o grupo que fizer mais pontos ao final das rodadas.
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Análise da Prática Experimental
Esta atividade lúdica consiste em responder perguntas referentes ao conteúdo aprendido no pri-

meiro ano do ensino médio e realizar tarefas ligadas ao conteúdo, que exigem rapidez de raciocínio. 

Seu objetivo é o desenvolvimento em caráter pessoal do aluno e a atuação cooperativa do mesmo 

em sociedade, incentivando o trabalho em equipe. Os grupos de alunos ficaram bem animados e 

foi garantida a participação de todos no jogo. É um jogo dinâmico, que envolve movimento e téc-

nicas no lançamento de argolas na garrafa. Cada aluno criou sua melhor maneira (individualmente) 

para fazer isto. Embora um aluno do grupo fosse lançar as argolas, a pergunta era feita para todo o 

grupo, que ganhava um tempo para discussão e depois dava a resposta. Os alunos foram avaliados 

conforme a participação no jogo e a assimilação do conteúdo apresentado.

Considerações Finais 
Com o jogo, pode-se motivar, atrair e estimular o processo de construção do conhecimento 

relativo aos conceitos químicos envolvidos na atividade. Podemos concluir que a atividade foi 

eficaz no processo de aprendizagem do aluno, pois cumpriu seu papel educativo, visto que o 

aluno não apenas testou o conhecimento adquirido anteriormente, como também aprendeu 

novos conceitos.

Referências
VYGOTSKY, L.S. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1989. 

PERUZZO, F. M., CANTO, E. L. Química na abordagem do cotidiano. 4. ed. São Paulo: Editora Moder-

na, 2010. 408 p.

Moléculas de jujuba

Autores
Thaís Petizero Dionízio

Camila Vieira de Oliveira Monteiro

Roseday Santos do Nascimento

Local
Instituto de Educação Rangel Pestana

Introdução
Os compostos orgânicos estão presentes em todos os seres vivos. Em nosso organismo, desconsi-

derando-se a água, há mais de 60% em massa de compostos orgânicos, na forma de proteínas, lipíde-

os e carboidratos. No nosso dia-a-dia entramos em contato com vários compostos, mas nem sempre 

há uma correlação dos mesmos com os compostos que estudamos em aula.

A química estudada na educação básica, muitas vezes, se apresenta distante da realidade do estu-

dante. A Química Orgânica tem muito a contribuir e mostrar aos alunos que esta ciência está mais que 

presente em suas vidas. A presente atividade se mostra um facilitador desta ação.

Fundamentação Teórica 
Conteúdos: cadeias carbônicas, moléculas orgânicas, funções orgânicas, geometria molecular, fór-

mulas moleculares e ligações químicas. 

Os temas abordados neste jogo são os referentes à Química Orgânica. Com a confecção de mode-

los moleculares, o aluno conseguirá visualizar os modelos propostos pela ciência e assuntos diversos 

acerca do tema poderão ser discutidos pelo professor.

Material
 Jujubas com cores distintas (cada cor corresponderá a um elemento químico) e palitos de 

dente (para simular as ligações químicas).
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Procedimento Experimental
A turma é dividida em 4 grupos. A estes, são distribuídas jujubas em diversas cores, que poderão 

representar oxigênios, hidrogênios, carbonos e nitrogênios, de acordo com a preferência de cada gru-

po. O professor dita a molécula a ser formada e todos os grupos, ao mesmo tempo, tentam montá-la.

O grupo que o fizer primeiro, corretamente, ganha o ponto. Em seguida, o professor explica a 

utilidade da substância no cotidiano. Cada molécula tem uma pontuação, de acordo com o nível de 

dificuldade, podendo variar entre 5 e 20 pontos. O jogo continua e o professor sorteia outra molécula. 

Ao final, vence o grupo que tiver mais pontos.
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Análise da Prática Experimental
Este jogo tem o objetivo de promover conhecimento científico através de modelos de moléculas 

orgânicas. É uma atividade que gera bastante entusiasmo por parte dos alunos. Eles se interessam por 

conhecer a estrutura das moléculas e acabam aprendendo muito. Durante a confecção das estruturas, 

geralmente os alunos que têm mais facilidade tomam frente à montagem, mas como os outros tam-

bém se interessam, acabam sendo ensinados pelo montador.

Durante esta dinâmica, os alunos começam a dar seus palpites e apontar correções aos erros ocor-

ridos na montagem da molécula, naturais durante um processo ensino-aprendizagem e também pela 

pressa para ganhar o ponto no jogo.

Além de tudo, o fato de os modelos serem comestíveis e saborosos também são um atrativo para 

o sucesso da atividade.

Considerações Finais 
O jogo foi estimulante a atraente aos olhos discentes. Deste modo, se mostrou um facilitador à 

construção dos conhecimentos químicos envolvidos na atividade por parte dos alunos. Deste modo, 

pode-se concluir que a atividade foi eficiente no processo de difusão de conhecimentos científicos 

aos estudantes, cumprindo seu papel educativo.

Referências
http://www.pucrs.br/quimica/professores/arigony/super_jogo3.swf

 

Super Trunfo Químico

Autores
Thaís Petizero Dionízio

Camila Vieira de Oliveira Monteiro

Roseday Santos do Nascimento

Local
Instituto de Educação Rangel Pestana

Introdução
Se pararmos para observar, os elementos químicos estão muito presentes em nosso cotidiano. 

Nossa higiene bucal é feita com pasta de dentes que contém flúor. Nas frutas e verduras que come-

mos diariamente há diversos metais, como potássio, magnésio, sódio, ferro. No ar que respiramos, há 

predominantemente oxigênio e nitrogênio. Os chips de computador contêm silício em sua compo-

sição. As moedas possuem frequentemente cobre, ferro, níquel e estanho. Apesar disso, grande parte 

dos alunos do ensino médio não consegue perceber a utilidade prática da química. Com o Super 

Trunfo Químico, o aluno poderá conhecer e comparar as principais características de alguns elemen-

tos químicos.

Fundamentação Teórica 
Conteúdos de química: Tabela periódica, elementos químicos, propriedades dos elementos.

Na busca de uma metodologia eficiente e também lúdica de ensino, este jogo foi criado envolven-

do os elementos químicos e algumas de suas propriedades periódicas e aperiódicas, de modo que 

o aluno tenha mais contato com a tabela periódica, adquira mais conhecimento sobre ela e com-

preenda como as propriedades estão dispostas na mesma. A tabela periódica, por ser uma fonte de 

consulta primordial para um estudante de química e para o químico, deve ter suas características e 

bem entendidas.
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Material 
O material utilizado foi retirado do site Inbox Studio e impresso. Foram utilizados papel cartão, te-

soura, papel adesivo (contact®), cola, computador e impressora.

Procedimento Experimental
Antes de iniciar a jogada, devem ser dadas explicações aos alunos sobre as propriedades abordadas 

nas cartas, para que eles tenham o conhecimento necessário para as estratégias de jogo. Em seguida, 

as cartas são divididas entre um mínimo de dois participantes e um máximo de oito. Cada carta traz 

seis características daquele elemento: densidade, raio covalente, ponto de fusão, primeira energia de 

ionização, eletronegatividade e abundância no corpo humano. O jogador deve escolher uma das ca-

racterísticas e comparar com a dos adversários. Quem tiver o maior valor ganha as cartas da rodada. 

Vence quem possuir mais cartas no fim da rodada.

Análise da Prática Experimental 
A proposta desta atividade é abordar de forma lúdica algumas informações sobre os elementos 

químicos e suas propriedades, de forma a despertar a curiosidade nos alunos e agregar conhecimen-

to. Este jogo foi aplicado numa feira de ciências e chamou bastante atenção por seu layout colorido. 

Conforme os estudantes iam se aproximando, o jogo era apresentado e o convite de jogá-lo era feito. 

Muitas pessoas participaram da atividade e gostaram de, segundo eles, aprender brincando, conhe-

cendo e comparando as propriedades dos elementos químicos. Os jogadores tinham instruções antes 

do início da jogada sobre as propriedades dispostas nas cartas e com este conhecimento eles tinham 

de julgar em qual das propriedades o elemento poderia ter o maior valor. Os alunos foram avaliados 

conforme a participação no jogo e a assimilação do conteúdo apresentado.

Considerações Finais
A aplicação do jogo estimulou os estudantes a aprenderem mais da tabela periódica e das proprie-

dades de alguns elementos e desenvolverem habilidades sobre o assunto abordado. Os participantes 

consideraram o jogo uma forma eficiente de ensino de química, o que foi um ponto positivo para a 

pesquisa realizada.

Referências
Fundação Cecierj, Faperj e Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro. Super Trun-

fo. Disponível em: <http://www.inboxstudio.com.br/databr/SuperTrunfo/#>. Acesso em: 23/10/12.

ZEPEDA, V. Química também se aprende brincando. Disponível em <http://www.faperj.br/bole-

tim_interna.phtml?obj_id=6724>. Acesso em: 23 out. 2012.)

PERUZZO, F. M., CANTO, E. L. Química na abordagem do cotidiano. 4. ed. São Paulo: Editora Moder-

na, 2010. 408 p.
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Twister da Química

Autores
Thaís Petizero Dionízio

Camila Vieira de Oliveira Monteiro

Roseday Santos do Nascimento

Local
Instituto de Educação Rangel Pestana

Introdução
Os docentes devem contribuir para que os alunos se tornem familiarizados (na consulta) com a ta-

bela periódica e os símbolos dos elementos químicos, como também levar o aluno a desenvolver uma 

relação entre os nomes e seus símbolos, além das propriedades semelhantes que apresentam. Segun-

do, Tito e Canto (2003), credita-se a Dimitri Ivanovitch Mendeleev o mérito de ter elaborado a ideia que 

conduziu à tabela periódica dos elementos, um dos instrumentos de consulta mais utilizados pelos 

químicos (e pelos estudantes de Química) em todo o mundo. A compreensão do seu significado e dos 

dados nela contidos é fundamental no Ensino de Química. A utilização de meios que facilitem o seu 

conhecimento, ou que de alguma forma colabore nesta compreensão, auxilia sempre na abordagem 

dessa componente curricular, principalmente para alunos de ensino médio.

Fundamentação Teórica
Conteúdos de química: Elementos químicos e suas propriedades.

O jogo é uma boa opção de recurso didático para auxiliar na ampliação do raciocínio, no desen-

volvimento da capacidade e na interação professor-aluno, buscando facilitar o aprendizado através 

da ludicidade e do prazer pela diversão aliada ao conhecimento. Apresentar para os alunos algumas 

características de elementos químicos através de um jogo leva o aluno a não somente fixar os con-

teúdos, mas principalmente à reflexão e ao senso crítico.

Material 
Napa (para a confecção do tapete), cartolinas com 4 cores diferentes, papel adesivo (contact®), 

emborrachado, tesoura, pistola de cola quente, cola quente, caneta piloto preta, 1 CD (para con-

fecção da roleta), 1 bola de gude, 4 envelopes coloridos (nas cores das cartolinas) , computador e 

impressora.
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Procedimento Experimental
O jogo é composto por um tapete que possui quatro linhas de grandes formadas por círculos 

com elementos químicos diferentes. Cada linha com uma cor diferente: vermelho, amarelo, azul e 

verde. Há também uma roleta que é dividida em quatro seções, rotuladas: pé direito, mão esquerda, 

pé esquerdo e mão direita. Cada uma dessas quatro partes é dividida em quatro cores (vermelho, 

amarelo, azul e verde). Com um mínimo de 2 e um máximo de 4 jogadores, escolhe-se quem irá co-

meçar a rodada e a ordem dos próximos jogadores. Gira-se a roleta e vê-se a combinação seleciona-

da. Por exemplo, se parar na mão direita e na cor amarela, o mediador deve retirar uma carta do en-

velope amarelo, que contém uma adivinha de algum elemento químico, no qual o jogador deverá 

apontar de qual deles (dos que estão dispostos na linha de círculos amarela) se trata. Em seguida ele 

deve posicionar a mão direita sobre o símbolo do elemento. Devido à escassez de círculos coloridos, 

os jogadores vão muitas vezes ser obrigados a se colocarem em posições precárias, eventualmente 

fazendo alguém cair. Uma pessoa é eliminada quando cai ou quando toca o cotovelo ou do joelho 

no tabuleiro (tapete). A aplicação deste jogo pode ser feita nos ensinos fundamental e médio.

Análise da Prática Experimental
O jogo tem por finalidade identificar e se familiarizar com os elementos químicos da tabela periódi-

ca, conhecendo algumas de suas características. O jogo foi aplicado numa feira de ciências no Instituto 

de Educação Rangel Pestana, onde vários visitantes, ao verem o tapete, logo voltaram a atenção ao 

jogo. Os visitantes gostaram muito da forma lúdica e do conhecimento contido no jogo. Segundo 

eles, os professores deveriam usar mais de recursos lúdicos na sala de aula, para assimilarem melhor os 

conceitos químicos abordados. Os participantes foram avaliados conforme a participação no jogo e a 

assimilação do conteúdo apresentado.

Considerações Finais
Esta atividade foi desenvolvida com intuito de contribuir para a aprendizagem dos alunos, mas, 

sobretudo inserir o ensino de química de forma divertida, prazerosa e agradável, na expectativa de 

tornar o ensino de química cada vez mais presente nas séries iniciais.  

Referências
PAIVA, J. RAMOS, I. Adivinhas: Quem é quem na tabela periódica. Química e Ensino. Disponível em: 

<http://www.jcpaiva.net/getfile.php?cwd=curriculum/09Publicacoes/0904ArtigosRevNac/090411Ad

ivinhastabperiodica&f=7b3c8>. Acesso em: 25 out. 2012.

TITO E CANTO.  Química na Abordagem do Cotidiano. Editora: Moderna, 2003.

Quimica_Final.indd   60-61 13/01/14   23:04



62 63

A Caminho da Sustentabilidade

Autores
Thaís Petizero Dionízio

Camila Vieira de Oliveira Monteiro

Roseday Santos do Nascimento

Local
Instituto de Educação Rangel Pestana

Introdução
Devido à escassez de informações sobre o entendimento do que seria “um futuro sustentável” por 

parte alunos de Ensino Fundamental e Médio de algumas escolas públicas, foi desenvolvida uma ativi-

dade para abordar esta temática. Na expectativa de tornar o ensino de química cada vez mais presente 

nas séries iniciais, o jogo contém apenas informações e não perguntas.

Fundamentação Teórica
Conteúdos: Meio ambiente, poluição, preservação, energia e sustentabilidade.

A Sustentabilidade defende que o ser humano deve satisfazer suas necessidades, mas sem com-

prometer as das gerações futuras. Partindo desta premissa, o jogo foi desenvolvido na busca por um 

melhor processo de ensino-aprendizagem (de forma lúdica), de modo a auxiliar na conscientização 

das pessoas sobre a necessidade de práticas sustentáveis. As temáticas abordadas são energia, re-

ciclagem, tratamento de resíduos por empresas, economia, desperdício etc. O jogo é indicado para 

alunos de ensino fundamental e médio, propondo atitudes sustentáveis de maneira preventiva.

Material
Os materiais utilizados para compor este jogo foram papel A4, papel A3 (para impressão do tabu-

leiro), papel adesivo (contact®), tesoura, cola, tampinhas de garrafa PET e bolinhas de enfeite de arvore 

de natal (para confecção dos peões), computador e impressora.

Procedimento Experimental
O jogo será composto por 4 alunos que serão posicionados ao redor do tabuleiro. Cada aluno es-

colhe sua peça de peão e, para iniciar, cada um deles joga o dado uma vez, quem obtiver o maior nu-

mero no lançamento do dado inicia a jogada. O aluno à esquerda do jogador iniciante será o segundo 

a jogar, e assim sucessivamente. O participante lança o dado, anda o número de casas e, de acordo 

com a cor da casa que ele parar, ele tirará uma carta verde, amarela ou vermelha, onde conterá uma 

informação (não pergunta) e uma multa ou recompensa. As cartas tratam de assuntos como energia 

(economia), atitudes sustentáveis (ou não) das empresas e das pessoas, buscando conscientizá-los do 

que é sustentável. Vence o jogo quem percorrer primeiro todo o tabuleiro. 

Análise da Prática Experimental
O jogo tem por objetivo conscientizar as gerações atuais acerca da preservação do meio ambien-

te e da necessidade de se repensar o consumo. O jogo foi aplicado no Instituto de Educação Rangel 

Pestana, durante uma feira de ciências e também em uma turma de alunos com necessidades espe-

cíficas. O jogo, pelo seu layout, logo chamou a atenção de alunos e visitantes da feira. Os alunos com 

necessidades específicas também gostaram muito, devido à simplicidade do jogo e à possibilidade de 

eles jogarem com relativa facilidade. As pessoas que participaram do jogo apreciaram a criatividade 

e as informações contidas nele. A partir de alguns relatos, pôde-se verificar que alguns participantes 

nunca tinham ouvido falar de algumas das informações expostas pelo jogo. Outros já tinham ouvido, 
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mas nunca dado relevância a tal fato. Os jogadores se divertiram e aprenderam muito. Além disso, fi-

caram admirados com a abordagem da temática, dizendo que não é comum estudarem este assunto 

e tampouco sua abordagem através de um método lúdico.

Considerações Finais
Esta proposta de ensino estimulou a curiosidade, o conhecimento e reconhecimento da importância de 

diferentes aspectos da sustentabilidade por parte dos alunos. Também foi envolvente tratar da abordagem 

adotada pelas empresas sobre o tema e das novas fontes de energia renováveis, mesclando desperdícios e 

economias. Houve, segundo os alunos participantes do jogo, uma conscientização em relação aos prós e 

aos contras, contribuindo assim para a mudanças de atitude em relação ao meio ambiente.

Referências
BRITES, V. O. Atitudes sustentáveis para um futuro melhor. Unifesco. Disponível em: <http://www.

cchsvirtual.bem-vindo.net/node/1367>. Acesso em 17 out. 2012.

MENDES, T. Desenvolvimento Sustentável. InfoEscola: Navegando e Aprendendo. Disponível em: 

<http://www.infoescola.com/geografia/desenvolvimento-sustentavel/>. Acesso em: 18 out. 2012.
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Escolas onde os jogos foram aplicados

CIEP Nelson Rodrigues

Rodovia Presidente Dutra km 182 – Comendador Soares – Nova Iguaçu / (21) 3766 1139

Colégio Estadual Antonio Figueira de Almeida

Avenida Mirandela nº 402 – Centro – Nilópolis / (21) 2791 1590

Colégio Estadual Nutha Barlet James

Rua Senador Salgado Filho, s/n – Cabral – Nilópolis / (21) 2691 8959 / (21) 2792 2347

Colégio Estadual Pierre Plancher

Rua Abel de Alvarenga s/n – Chatuba – Mesquita / (21) 2796 1538

Colégio Estadual Presidente Castelo Branco

Praça Porto Alegre s/n – Presidente Juscelino – Mesquita / (21) 2796 2551

Escola Estadual Gilberto Freire

Endereço: Rua Itu, s/nº, Sarapuí, Duque de Caxias.

Escola Estadual Mario Campos

Rua Marques Canário nº 295 – Centro – Nilópolis / (21) 2691 2216

Escola Municipal Deoclécio Dias Machado Filho

Rua Carlos Frahia, n° 101 – Cosmorama – Mesquita / (21) 2796 8367

Escola Municipal Professor Edyr Ribeiro

Rua João da Mata Peixoto n.579 – Novo Horizonte – Nilópolis (CIEP Novo Horizonte 186) / (21) 3760 2057

Instituto de Educação Rangel Pestana

Rua Dr Luis Guimarães nº 218 – Centro – Nova Iguaçu / (21) 2767 2202
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