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Introdução 
Na preocupação com ensino de química para inclusão de alunos com TEA, o presente trabalho busca salientar o uso 
da ludicidade através de recursos tecnológicos para alunos com transtorno do espectro autista (TEA), sendo extensivo 
a toda a turma, tendo como um objetivo no ensino a ampliação do conhecimento e compreensão da química, em 
especial a Tabela Periódica, saindo do tradicionalismo e avançando no entendimento do universo ele que faz parte. 
Partindo do princípio que o ensino–aprendizagem é muito além do quatro magnético. Segundo Sassaki (2010, p.17) 
“O conceito e a prática da inclusão são, portanto, muito recentes. Mas partes ou aspectos dessa prática já vinham 
ocorrendo na fase da integração social simultaneamente com o lento surgimento da inclusão.” Diante de tal 
metodologia proposta para a execução do trabalho, foi feito o uso do recurso tecnológico de dois jogos em plataforma 
online “Quiz da Tabela Periódica e o Jogo nome teste (elementos químicos e tabela periódica)”, aplicativos (APP), 
com ferramenta didática para o ensino de química, visando que os alunos TEA em sua maioria optam pela tecnologia. 
Assim traçando uma linha de habilidade e conhecimento individual objetivando unir ensino e prática de uma forma 
divertida e inclusiva podendo ser usada para toda a turma. 

 

Metodologia 
Tal metodologia tem como presuposto alcançar os alunos TEA, e a turma como todo, com uso da tecnologia no ensino 
de química para alunos da 1° série do ensino médio das turmas de redes e alimentos do IFAP, os dois jogos online 
utilizados são correspondente ao conteúdo da 1° série o “Quiz da Tabela Periódica e o Jogo nome teste (elementos 
químicos e tabela periódica)”, aplicativos (APP). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura. 1a 

Apresentou-se o conteúdo correspondente ao ensino da tabela período, 
explicando os períodos e grupos dos elementos e seus nomes 
respectivos e um prevê levantamento história da tabela período até os 
dias atuais, para que os alunos tenho passe para jogar os dois jogos. 
Na figura 1a, demonstram o momento da aula. A aprendizagem é uma 
capacidade natural, inerente á vida dos homens e de outras espécies 
animais. Isto pode ser observado, analisando o desenvolvimento 
intelectual que experimenta o homem desde o nascimento (SOARES, 
2008). 

 
Figura 1b 

 
A aplicação dos jogos ocorreu no laboratório de informática do IFAP, 
Fig. 1b, um ambiente confortável possível para todos os alunos, 
inclusive os TEA, havendo interatividade entre todos. Para a coletar 
dados foi aplicado um questionário aos alunos com perguntar sobre as 
atividades desenvolvidas. Segundo Freire (1975), a educação não 
apenas inserir o homem no mundo, mas com o mundo, de uma forma 
crítica e autônoma. Então, atualmente, esse homem deve ser capaz de 
participar desse mundo que, cada vez mais, se compõe de ambientes 
informalizados. 

 Resultados e Discussão 
Para analisar os dados, usou-se um questionário nas duas turmas analisadas que os alunos TEA pertenciam, afim de 
mensurar um diagnóstico da metodologia de ensino alternativa mediante aos jogos aplicados “ Quiz da Tabela Periódica 
e o Jogo nome teste (elementos químicos e tabela periódica) ”. Assim os dados apresentados abaixo são respectivos 
a coleta adquirida no processo de aplicação. Para preservar a imagem dos alunos com TEA em questão, usamos 
nomes fictícios, de João para turma de alimentos e José para a turma de redes. As perguntas a serem analisadas. Os 
gráficos abaixo demonstram os dados coletados. 

1. Entre os dois jogos utilizado quais eles mais se identificaram? 
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2. Se o recurso tecnológico alternativo auxiliou no ensino? 
 
 

Os dois gráficos mensurados 
demonstram as porcentagens de 
todas as duas turmas analisadas de 
uma forma geral e a opinião individual 
dos alunos TEA João e José. Assim 
traçando opiniões divergentes 
mediante aos jogos. Onde o nome 
teste dos elementos foi o mais aceito 
que o Quis na turma de alimentos, já 
na turma de redes o Quis da tabela 
periódica de resultando contrário com 
mais aceitação. O gráfico mensurado 
demonstra a porcentagem. 

 
 

O gráfico representa se o método utilizado 
foi suficiente para contribuir no ensino, 
notando que, o recurso tecnológico a 
aceitação da metodologia foi satisfatória 
em ambas as turmas com uma margem de 
4% de alunos que adiaram que não é 
importante ressaltar que né toda 
metodologia usada consegue atingir 100% 
uma turma, por isso, a necessidade da 
pesquisa e a busca incessante de 
metodologia alternativas que auxiliam no 
ensino. 

 
 

Considerações Finais 
Mediante os dados coletados obtidos, foi possível trabalhar a metodologia alternativa com um bom aproveitamento, em 
ambas as turmas, pois possibilitou estratégia de ensino-aprendizagem de forma igualitária e inclusiva para todos os 
alunos; fez repensar de forma eficaz o uso da tecnologia de maneira lúdica e instrutiva para a compreensão do universo 
que nos rodeia. 
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