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Introdução: Os jogos didáticos têm se destacado como metodologias que facilitam 
a participação ativa dos estudantes na construção do conhecimento. O estudo da 
tabela periódica, como matéria fundamental no ensino da química, demonstra-se 
desestimulante devido ao seu denso conteúdo. Nesse sentido, a didática lúdica 
apresenta-se como um instrumento que facilita a aprendizagem, aumentando o 
dinamismo e a atração pelas aulas. Objetivo: Empregar o uso dos jogos didáticos, 
em construção com os alunos, nos conceitos envolvendo a tabela periódica, como 
alternativa eficaz de apreensão do conteúdo. Metodologia: A atividade apresentada 
foi proposta para uma turma de 28 alunos do 9º ano do ensino fundamental, de uma 
escola particular do município de Petrópolis-RJ. Os educandos foram incentivados 
a criar jogos de tabuleiro ou cartas, em que fossem abordados aspectos ligados à 
tabela periódica. Eles foram divididos em grupos, rendendo a produção de sete 
diferentes jogos. Durante o desenvolvimento da proposta apresentada, foi utilizado 
um questionário com perguntas fechadas que avaliassem o processo de criação dos 
jogos por parte dos alunos, bem como uma avaliação, com notas de um a cinco, 
fornecida por cada estudante. Cabe ressaltar que as atividades foram 
confeccionadas com materiais de baixo custo, pensando na facilidade de serem 
desenvolvidos e aplicados por qualquer professor em suas respectivas aulas. 
Resultados: Os resultados foram apresentados em gráficos que demonstravam o 
nível de dificuldade dos jogos, o grau de entretenimento, a criatividade, eficácia da 
aprendizagem entre outros.  
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As avaliações positivas atribuídas ao questionário constituíram mais de 80% das 
respostas dos educandos, indicando que a metodologia utilizada, de fato, assegurou 
maior aquisição dos conceitos abordados. A participação ativa do aluno também 
demonstrou-se ser papel fundamental na assimilação, integração e estruturação do 
conhecimento. Conclusão: Diante do cenário exposto, pôde-se observar que o 
emprego dos jogos didáticos, juntamente com a confecção dos alunos, mostrou-se 
uma ferramenta eficaz para o entendimento dos conteúdos da química. Podemos 
observar também que estes atuaram como facilitadores no processo de ensino-
aprendizagem, tanto através da socialização em um contexto formativo, como por 
fortalecer o trabalho em equipe, a criatividade e as interações sociais entre os alunos 
e o professor. 
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