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Introdução: O presente trabalho tem por finalidade refletir e discutir sobre a 
importância da utilização de atividades práticas e lúdicas no ensino de 
Química. Objetivos: No processo de ensino aprendizagem a realização destas 
atividades que aproximam o conteúdo teórico ao cotidiano dos discentes, 
visando proporcionar uma melhor compreensão do conteúdo por meio de aulas 
mais dinâmicas. Metodologia: Como se sabe existe um desinteresse dos 
discentes pelos conteúdos de ensino de química imagina-se que isso ocorre 
pela dificuldade em relacionar estes conteúdos ao cotidiano dos alunos, ou 
seja, a contextualização e problematização em seu ensino estão falhando. Com 
isso, estas atividades práticas e lúdicas têm enorme potencial de incentivo no 
processo de ensino aprendizagem, apresentando como resultado um 
aprendizado significativo, que por meio destas atividades podemos despertar o 
interesse, a curiosidade, a criticidade, a reflexão e a troca de saberes dos 

alunos. Tornando mais agradável e prazeroso o seu ensino, o que muitas 

vezes é de difícil compreensão. Resultados: Os docentes têm muita 
preocupação com o conteúdo, esquecendo que as metodologias de ensino 
devem ser variadas, para que o seu objetivo, de que os alunos aprendam seja 
alcançado. A utilização de aulas práticas e lúdicas contribui para os discentes 
de modo que apresentem de uma participação ativa na sala de aula, seja 
criando, elaborando, praticando, aplicando e desenvolvendo tornando os 
mesmos os protagonistas da construção e reconstrução do conhecimento. A 
realidade das instituições de ensino nem sempre apresentam infraestruturas 
adequadas, tornando impossível desenvolver as atividades mais elaboradas. O 
docente pode ajustar a sua aula de acordo com a sua realidade. Não necessita 
de grandes materiais para propor atividades práticas que se contextualizadas 
em química podem ser realizadas no refeitório, no pátio e na sala de aula. 
Quando aliamos os conhecimentos prévios dos alunos junto da 
contextualização de sua realidade a uma metodologia lúdica ou atividade 
experimental fora do laboratório de ciências torna a aula mais atrativa aos 
discentes. Pois os mesmos têm a visão que a química é utilizada em 
laboratórios e não em seu cotidiano. No ensino de química o objetivo é 
desenvolver nos alunos a capacidade de interpretar e compreender os 
fenômenos químicos que fazem parte do seu dia-a-dia. Ao propor atividades 
que utilizem materiais mais simples e já conhecidos por eles, estimula o 
aprender. O lúdico deve ser introduzido nas aulas de química, assim como as 



atividades práticas como complemento da aula dialógica, para que os alunos 
aprimorem o seu conhecimento teórico.  Reflexões Finais: A diversificação de 
metodologias de ensino apresenta vários benefícios ao docente e aos 
discentes. Consideramos que através da utilização das metodologias de ensino 
lúdico e de atividades experimentais incentivem os discentes a ampliar o seu 
conhecimento teórico e cientifico, como também as suas habilidades e 
competências que devem ser desenvolvidas em sala de aula aliadas a 
contextualização do conteúdo no ensino de química. 
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