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O presente trabalho refere-se ao resultado da proposta da disciplina de Prática 
Pedagógica IV do curso de Licenciatura de Ciências da Natureza, Unipampa 
Campus Uruguaiana. A respeito de a construção e aplicação de um jogo 
didático com a temática dos ácidos carboxílicos. Objetivos: Apresentar uma 
alternativa lúdica para o ensino de química, em uma aula do terceiro ano do 
Ensino Médio referente ao conteúdo da química orgânica.  Descrição da 
Experiência: Realizaram-se três observações nas aulas de química em uma 
turma do terceiro ano em uma escola pública, e posteriormente houve a criação 
e aplicação do jogo didático intitulado “A casa dos ácidos carboxílicos”, sendo 
um jogo de trilha. Através das observações das aulas, constatamos que 
utilizam o livro didático para realização de exercícios, e copiam o conteúdo do 
quadro, sendo uma aula bem tradicional, mas contextualizada. Resultados: O 
jogo se apresentou como uma ferramenta motivacional para os alunos que 
apresentavam pouco interesse em estudar química. Na atividade proposta, os 
alunos formaram trios, pois havia presentes nove alunos, e todos participaram 
de modo ativo. A turma apresenta no total doze alunos. Houve a troca de 
conhecimento entre os alunos, gerando uma reconstrução do conhecimento 
através de um aprendizado significativo. A atividade lúdica teve a intenção de 
revisão de conteúdo para a avaliação que seria realizada na próxima aula. Ao 
aplicar o jogo, agimos como mediadoras, auxiliando quando havia dúvidas na 
pronuncia das palavras. Os alunos expressassem seus conhecimentos, 
trocando ideias, e auxiliando uns aos outros nas respostas. A professora 
regente de classe adorou a iniciativa dos alunos em aprender. A professora 
relata que não realiza aulas práticas por ter uma aluna grávida e outra 
amamentando. Enquanto futuros docentes a visita escola se demonstra muito 
significativa, pois possibilita o contato com a escola e com a realidade do 
sistema educacional nos proporcionando um conhecimento da realidade 
escolar, gerando uma reflexão sobre a importância das metodologias de ensino 
na prática docente e o impacto que elas apresentam para os alunos. Reflexões 
Finais: O jogo didático é uma ferramenta muito valiosa se aliado ao 
planejamento do professor. Através dele várias áreas como as relacionadas à 
cognição, afeição, motivação e criatividade são estimuladas quando aliadas a 
construção do saber. Através do jogo “A casa dos ácidos carboxílicos” 
vivenciamos a prática escolar, sobre a utilização do lúdico, como metodologia 
didática de fixação de conteúdo. Os alunos foram receptivos, interagiram e 



demonstraram interesse em química. A professora também apresentou 
sentimentos de felicidade e realização ao ver toda a turma empenhada na 
atividade. Desde modo, acreditamos que uma atividade simples, mas planejada 
consegue alcançar os seus objetivos. Devemos refletir mais sobre as 
metodologias de ensino, e planejar de modo que utilize das ferramentas 
existentes para auxiliar os alunos na construção do saber. 
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