
 

 

 

 

Título do Produto: Oficina Nomenclatura dos Hidrocarbonetos 

Objetivo: Propor a aplicação de um jogo pedagógico como ferramenta de 

auxílio a aprendizagem dos alunos no ensino da Química Orgânica. 

• Apresentar o instrumento “jogo” como um recurso didático para tornar o 

processo de aprendizagem uma atividade prazerosa; 

•  Motivar e estimular os alunos; 

• Incentivar uma maior interação entre professor e alunos, acerca do 

assunto abordado, aumentando a participação destes durante as aulas.  

 

Descrição da Atividade: Primeiramente foi distribuído um resumo do conteúdo 

hidrocarbonetos aos bolsistas, para que os mesmos tivessem uma maior 

compreensão do que seria abordado, logo após foi explicado de que forma 

seria trabalhado o jogo lúdico proposto. Os alunos se juntaram em grupos de 

seis alunos onde cada grupo recebeu um “kit” (4C, 4CH,4CH2, 4CH3); foram 

propostas 6 estruturas, cada estrutura apresentada ao professor corretamente 

era acrescentada um ponto; se a estrutura apresentada estivesse incorreta o 

aluno deveria fazê-la até acertar, ou partia para montar outra. A equipe 

vencedora recebeu uma caixa de bis e os demais participantes balas.  

 

Análise dos Resultados e Reflexão: Durante a aplicação do jogo, 

percebemos sua influência na motivação dos alunos. O divertimento e o 

desafio presentes no jogo despertaram seu interesse pela aula e pelo assunto 

discutido. O jogo é uma atividade voluntária, obrigar o aluno a participar dele 

acarreta a perda de sua natureza lúdica, por isso é preciso estimular a 

participação de todos e esperar que ela aconteça. Durante a pesquisa isso 

ocorreu de maneira gradativa e ao final todos os alunos participaram do jogo.  
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