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Introdução 
No ensino de Química, um dos problemas que tem contribuído para gerar desmotivação nos alunos, são as dificuldades 
de aprendizagem. Segundo Costa (2018), os alunos podem apresentar dificuldades de aprendizagem, por usarem 
muitas regras e macetes de memorização que é apresentado a eles em aulas que exige o uso de fórmulas matemáticas 
e de explicações muito abstratas. Mas, esse contexto pode ser modificado caso, os professores, apresentem situações 
problematizadoras presentes no contexto sociocultural do aluno. De acordo com, pesquisas realizadas no decorrer dos 
anos sobre o ensino e aprendizagem de química ou do ensino de ciências no geral, a maioria dos alunos declaram que 
os conteúdos são maçantes, as aulas tradicionais e centradas apenas na memorização de conteúdos, principalmente 
aqueles que envolvem cálculos. Os jogos didáticos podem contribuir para a aprendizagem, pois este é um recurso que 
provoca o interesse do aluno pelo conhecimento, e ainda atua como um recurso auxiliador nas aulas dos professores 
de Química. Dessa forma, entende-se que através da utilização de jogos didáticos em sala de aula, haverá um 
progresso no processo de ensino-aprendizagem. O objetivo desse trabalho é relatar sobre o uso de jogos na sequência 
didática, para introdução ao estudo da Cinética Química no ensino médio da escola pública estadual Padre Nunes, na 
cidade de Coxim-MS. 

Metodologia 
Este jogo foi montado por alunas do curso de Licenciatura em Química, do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, no 
programa de Iniciação Científica (Pibid) e Residência Pedagógica, para auxiliar os alunos do ensino fundamental e 
médio de Escola Pública de Coxim- MS, com o conteúdo de Cinética Química- Fatores que influenciam a velocidade 
das reações. É um jogo de trilha que, contém um tabuleiro com imagens ilustrativas, dados para ser lançados, cartas 
com perguntas de cinética química e peões para representar cada jogador. Para confecção dos jogos, foram utilizados 
os seguintes materiais: isopor de 50 cm por 50 cm; dados; cones ou peão para representar os jogadores; papel cartão; 
folha sulfite A4; cola quente; tesoura; e montagem em 3D da imagem da trilha, em seguida na folha sulfite imprima 
perguntas de múltipla escolha relacionadas ao conteúdo de Cinética Química e cole no papel cartão formando assim 
as cartas de perguntas do jogo. Segundo as regras os participantes iniciariam o jogo lançando um dado, aquele que 
tirar o maior número inicia a partida. O dado também servirá para indicar o número de casas que o aluno deverá 
percorrer isso se ele acertar a pergunta, respondendo errado o aluno permanece no mesmo lugar e passa a vez para 
o próximo participante. No decorrer do jogo terão casas surpresas, onde o aluno poderá ser recompensado ao 
responder à questão corretamente avançando casas ou retornando. Enfim ganha o jogo aquele que cruzar a linha de 
chegada primeira. 

Resultados e Discussão 
O jogo foi aplicado nas turmas de 1° Ano A, B e C do Ensino médio da Escola Estadual Padre Nunes. Observou-se 
que, durante a aplicação do jogo houve muita interação entre alunos e principalmente com os professores. No geral os 
alunos aceitaram a proposta de aprender jogando e envolveram-se participando ativamente em cada rodada do jogo. 
Os alunos manifestaram suas dúvidas em relação ao conteúdo e foram nesses momentos que, o professor juntamente 
com as discentes, puderam responder as perguntas dos alunos. Com isso, foi possível perceber que os estudantes 
obtiveram uma aprendizagem significativa. Pois, o jogo trazia questões relacionadas ao cotidiano do aluno, buscando 
assim auxiliar a aprendizagem de cada educando, partindo do prazer em jogar e aprender. 

Considerações Finais 
Portanto, após a aplicação desse jogo junto aos estudantes do ensino médio, observou-se que os jogos lúdicos não 
substituem os conteúdos ou nenhum método de ensino nas salas de aula. Estes apenas, contribuem no auxílio das 
aulas, principalmente quando o conteúdo é de difícil compreensão por parte dos alunos. Os jogos também ajudam 
melhorar a autoestima do aluno, fazendo com que ele se relacione da melhor forma possível com seus colegas para 
que as regras do jogo aplicado sejam cumpridas, melhorando assim o comportamento do mesmo. Consideramos que, 
os projetos envolvidos Pibid e Residência Pedagógica, contribuiu de forma significativa para elaboração e aplicação do 
jogo.  
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