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A abordagem sobre a Tabela Periódica (TP) no Ensino Fundamental 
geralmente ocorre apenas no último ano deste nível educacional e de forma 
superficial, podendo na sequência, comprometer o desempenho escolar dos 
alunos na componente de Química do Ensino Médio. Diante dessa premissa, 
por meio do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID, 
foi realizada uma atividade sobre a Tabela Periódica, contemplando alunos de 
menor nível escolar. Os objetivos foram: compreender a organização dos 
grupos e períodos e classificar os elementos químicos conforme sua posição 
na TP. Metodologicamente, a atividade foi desenvolvida pelos bolsistas do 
PIBID em uma turma de 6º ano de uma escola de Ensino Fundamental de 
Uruguaiana (RS). Utilizou-se uma TP medindo 2,5 m x 2 m, com 120 lacunas, 
sendo 118 delas a serem preenchidas por meio de placas contendo o nome do 
elemento químico e um desenho que o representasse e duas, a serem 
preenchidas com placas referentes à série dos Lantanídios e Actinídeos. Houve 
a participação de 19 alunos, os quais foram divididos em grupos de cinco e 
quatro alunos. No primeiro momento, as 118 placas com o nome dos 
elementos químicos foram dispostas sobre uma mesa para que o 
representante de cada grupo escolhesse uma, e após mostrar à professora, 
preenchesse uma das lacunas da TP. Os grupos receberam uma TP impressa 
para servir como material de consulta. A professora foi responsável por anotar 
qual placa o grupo escolheu e os alunos do PIBID ficaram com a função de 
alertar se o preenchimento da lacuna da TP estava inadequado. Na sequência, 
placas contendo os símbolos dos elementos foram dispostas em cima de uma 
mesa, cada representante escolheu uma delas e junto ao grupo, decidiram a 
qual elemento o símbolo pertencia. Após, o representante dirigiu-se até a 
tabela e retirou a placa do elemento e entregou a um colega junto com o 
símbolo. Os pibidianos conferiram se as placas com os elementos 
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correspondiam ao símbolo indicado, para atribuir a pontuação a cada grupo. 
Por fim, os alunos responderam a um questionário sobre o desenvolvimento da 
atividade. O instrumento foi composto por três questões que buscaram 
conhecer a percepção dos alunos sobre a dinâmica realizada. Como 
resultados, evidenciou-se que apesar da menor faixa etária e nível escolar, os 
alunos, de modo geral, conseguiram assimilar como ocorre a organização da 
TP, além de demonstrar interesse sobre a atividade. No entanto, por meio das 
respostas do questionário, constatou-se que oito alunos tiveram dificuldades 
para identificar a localização do elemento na TP, mas a maioria (10) considerou 
fácil essa identificação e um aluno se absteve. Quando perguntados sobre que 
o acharam de trabalhar em grupo, 18 alunos responderam que acharam bom e 
uma pessoa achou ruim. A partir da realização da atividade descrita, conclui-se 
que o uso do lúdico é essencial à aprendizagem dos alunos pois faz com que 
eles adquiram gosto pelo tema de estudo, favorecendo a compreensão do 
conteúdo abordado. Destaca-se ainda, a relevância das interações do trabalho 
em grupo para a construção do conhecimento científico. 
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