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RESUMO   

A Embriologia, disciplina do ciclo básico dos cursos das áreas de Ciências Biológicas e da 
Saúde, é essencial para alicerçar as bases do conhecimento dos estudantes. Nesse 
contexto, as metodologias ativas são instrumentos que auxiliam o processo de 
ensinoaprendizagem, enriquecendo a construção do conhecimento científico e estimulando 
o interesse nos conteúdos, participação e empenho por parte dos discentes. Assim, este 
trabalho constitui um relato de experiência acerca da criação e aplicação de jogos para a 
aprendizagem da disciplina de embriologia. Uma turma (BIOL 008 - matéria de Embriologia e 
Histologia) de licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal de Alagoas foi 
dividida em 5 grupos contendo entre 4 a 6 membros. Temas da disciplina de embriologia 
como Gametogênese Humana, Fertilização e Clivagem, Implantação, Gastrulação Humana 
e Neurulação, foram sorteados entre os grupos. Cada equipe elaborou um jogo de acordo 
com seu respectivo tema, levando em consideração critérios como layout, conteúdo, 
apresentação oral e referências. Uma apresentação teórica sobre o jogo e seu conteúdo foi 
requisitada previamente durante um período de 10 minutos, e em seguida todos os jogos 
foram aplicados em turma. Como resultado, observou-se na turma uma maior interação 
entre os discentes durante a atividade, onde a leitura prévia do conteúdo permitiu que os 
temas fossem discutidos entre os discentes, e não apenas exposto pelo docente. Sendo o 
objetivo desta abordagem a introdução de metodologias ativas no processo de 
ensinoaprendizagem de embriologia, a escolha dos métodos foi dada pela necessidade de 
estimular e fixar a atenção dos estudantes, contribuindo para a sua formação crítica, 
científica e comportamental, além de fazê-los avaliar o possível uso de ferramentas 
pedagógicas em sala de aula como futuros professores. Com isso, concluiu-se que o 
incentivo do uso de atividades alternas por meio de metodologias ativas como jogos, ou  
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outras ferramentas, são fundamentais para uma eficiência no processo de formação do 
conhecimento científico.  
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