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Introdução 
Os projetos e eventos de extensões estão ganhando espaço no meio universitário e tem sido um dos meios com os 
quais licenciandos tem adquirido experiencia profissional durante os cursos de licenciatura conforme (PAZ, et al (2014, 
p. 1) “Os eventos científicos vêm se consolidando como um importante espaço de dinamização de discussões e 
avanços de pesquisas de uma determinada especialidade, promovendo a integração do ensino e o desenvolvimento 
cultural e científico na sociedade”. O ensino de ciências tem sido considerado por muitos uma tarefa difícil, tanto de 
ensinar, quanto de aprender, levando assim, os alunos à terem dificuldades de compreensão dos conteúdos. E 
concordando com o autor acima, a maratona de química tem buscado apresentar aos alunos do ensino médio o 
conhecer cientifico que acontece dentro do curso de licenciatura em química do IFMS, de uma forma dinâmica e lúdica. 
Desde o ano de 2017, o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, por meio de editais tem disponibilizado bolsas de 
Iniciação á docência com o intuito de aproximar os acadêmicos da licenciatura em química às atividades docentes, 
dessa forma os mesmos podem formular e preparar o evento de maior público do IFMS que é a Maratona de Química. 
Nesta perspectiva, o presente trabalho objetiva-se em ressaltar discussões e reflexões sobre o desafio de ocasionar 
curiosidades de aprendizagem sobre a Química aos estudantes das escolas Estaduais de Ensino médio de Coxim e 
região, por meio das atividades propostas no evento de extensão IV maratona de química.  

Metodologia 
A terceira edição da Maratona de química, realizada em 2019, teve como tema central os 150 anos da tabela periódica. 
Assim, os licenciandos autores deste trabalho, propuseram e produziram a prova denominada, TWISTERBELAÓDICA, 
uma atividade lúdica envolveu os alunos e os fizeram demonstrar seus conhecimentos sobre a Química, os discentes 
em montaram uma tabela periódica em painel de lona medindo aproximadamente 6 metros de largura e 3 metros de 
altura. Para o desenvolvimento da dinâmica foram necessários uma equipe de alunos com 10 participantes ou mais, 
para utilizar essa ferramenta os alunos precisavam de conhecimentos prévios sobre elementos químicos. Na dinâmica 
poderia ser usado apenas a mão e o pé para indicar os elementos referentes às dicas lidas pelo discente narrador da 
prova, as mesmas foram elaboradas considerando o uso da química no cotidiano. Durante toda a prova os jogadores 
deveriam se equilibrar e manter a opção marcada, até que se acabassem as rodadas de perguntas. Caso os mesmos 
errassem não avançavam sua pontuação no jogo e se optassem por elementos que não correspondia a dica perdiam 
uma pontuação. Nessa dinâmica os estudantes tinham cerca de 20 segundos para escolher a opção que lhes pareciam 
correta.  

Resultados e Discussão 
Durante a elaboração da prova, buscamos compreender a partir de pesquisas realizadas anteriormente, as percepções 
dos estudantes que participaram de outras edições, afim de propor uma dinâmica/jogo que pudessem atender o 
interesse dos alunos. Nessa busca, o twisterbelaódica pode proporcionar uma experiencia diferenciada aos 
participantes. Pois, a mesma exigiu dos alunos conhecimentos prévios sobre a tabela periódica, bem como o trabalho 
em equipe, já que a pontuação era por grupo. Uma pesquisa feita pela professora Mariane Ocanha, após o evento em 
2019, buscando identificar o sucesso da aplicação das dinâmicas e atividades lúdicas para ensino de química, apontou 
que 53% dos alunos que participaram do evento, gostaram ou tiveram mais afinidade com a prova twisterbelaódica. O 
resultado apontado nessa pesquisa, mostra o quanto o trabalho desenvolvido pelos organizadores do evento precisa 
ser sempre pensado para os participantes, de modo que os estudantes do ensino médio possam utilizar o conhecimento 
adquirido em sala de aula durante o ano letivo, bem como aprender e assimilar novos conhecimentos com a pratica 
lúdica. 

Considerações Finais 
Portanto, ressaltamos que dentro desse projeto é possível que os licenciandos coloquem em prática os conhecimentos 
obtidos em disciplinas pedagógicas, que são apresentadas no decorrer do curso. Dentre os benefícios, podemos citar 
ainda a divulgação de ações do IFMS, promovendo maior visibilidade de seus cursos, maior aprendizado aos 
acadêmicos envolvidos, e alunos do Ensino Médio que puderam experimentar uma metodologia diferenciada para o 
Ensino de Ciências, principalmente aos conteúdos de Química.  
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