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RESUMO  

A disciplina de Química segundo os estudantes do ensino médio, é umas das mais 
complexas. Para desmistificar está disciplina educadores optam por uma metodologia 
inovadora para facilitar esta aprendizagem. Em busca de solucionar está problemática 
elaboramos uma prática pedagógica voltada para a aprendizagem da Química Geral. O uso 
de tecnologias digitais da informação e comunicação (TDICs) surgem para melhorar este 
ensino, ao pensar na sala de aula e nas dificuldades dos educandos, buscamos um 
aplicativo que levassem os alunos a refletir sobre sua aprendizagem e se auto avaliarem em 
relação a esta aprendizagem. Neste trabalho, apresenta um estudo qualitativo relacionado 
ao uso da tecnologia em sala de aula, visando facilitar a aprendizagem significativa dos 
estudantes. Porém na data da realização desta proposta nos deparamos com um enorme 
desafio mundial, onde a população enfrenta uma grave pandemia, neste cenário, não pode 
ter encontros presenciais o que torna mais fundamental o uso de tecnologias no ensino 
aprendizagem. Então através da utilização de um Quiz online foi criado um jogo no 
aplicativo Kahoot com perguntas e respostas sobre a Química, com o objetivo de 
proporcionar companheirismo, competição amigável e confiança em seus próprios 
conhecimentos, ao proporcionar um ambiente seguro o aluno tende a aprender mais e a 
confiar mais em seu potencial refletindo diretamente em sua aprendizagem. A disciplina de 
química, necessita de um professor criativo e inovador em suas metodologias, sempre em 
busca de dinamizar o processo de ensino aprendizagem. Neste aspecto, o jogo online 
viabiliza uma alternativa para que os educandos possam compreender melhor o conteúdo 
de química geral e estabelecer relações do cotidiano. A busca por metodologias alternativas 
e diferenciadas facilitará o processo de aprendizagem, tendo um aspecto positivo na vida 
dos alunos. O aplicativo utilizado nesta pesquisa é gratuito, sendo de fácil acessibilidade, 
pois o mesmo é compatível com todos tipos de softwares, viabilizando aulas mais at
práticas onde cada participante interage de sua própria casa. Para que a aprendizagem seja 
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efetiva deve levar em consideração o público alvo e a sua demanda, adequando os 
conteúdos de acordo com o desenvolvimento do indivíduo. O jogo pode criar u
de aprendizagem inovadora e criativa, viabilizando oportunidades para a construção do 
conhecimento. A plataforma kahoot possibilita ao professor criar jogos adequado às 
necessidades dos alunos que, proporciona a interação de seus educandos, tend
que a aprendizagem baseada em jogos está crescendo significativamente, precisamos nos 
adequar a esta situação e buscar meios de interagir com qualidade, para que o aprendizado 
venha acontecer de fato no processo de ensino e aprendizagem. Este tr
com base teórica dos autores sendo os principais: 
(2016) e Cicero Ernandes de Melo Santos (2019). 
e a educação precisa acompanhar esta tecnologia, o momento social que vivemos mostra 
como esta tecnologia é vital no processo de aprendizagem pois sem ela, nesta pandemia 
que se instalou mundialmente a educação estar
de ensino.  
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conhecimento. A plataforma kahoot possibilita ao professor criar jogos adequado às 
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