
 
OS JOGOS DIDÁTICOS NO ENSINO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA: UMA 

PROPOSTA METODOLÓGICA DE AUXÍLIO À APRENDIZAGEM 
 

THE EDUCATIONAL GAMES IN TEACHING SCIENCE OF NATURE: A 
METHODOLOGICAL PROPOSAL FOR AID TO LEARNING 

 
 

Yuri Silva dos Santos ¹ - Unipampa  
Pâmela Ribeiro Bueno ² - Unipampa  

Ticiane da Rosa Osório ³ - Unipampa  
Márcia Garcez de Ávila – Supervisora PIBID  

José Vicente Lima Robaina – Coordenador PIBID  
*yurii_santos15@hotmail.com¹ 

  
EIXO 6: Formação de Professores 

  
INTRODUÇÃO  
 
Este trabalho foi desenvolvido juntamente com o apoio do programa 
institucional de bolsa de Iniciação à docência – PIBID, tendo como objetivo 
trazer sugestões de aprendizagens eficientes, criativas e agradáveis de 
Ciências da Natureza, pois o ensino de Biologia, Química e Física são 
basicamente realizadas por livros e de maneira fragmentada e repetitiva, 
visando à memorização de regras, leis e teorias muitas vezes de difícil 
compreensão para a maioria dos alunos. A utilização dos jogos como ensino 
didático, em geral, pode ser caracterizada como um apoio ao ensino de 
conceitos e representações, pois além de proporcionar aos alunos experiências 
significativas no campo do conhecimento, também exploram o lado social e 
afetivo do aluno. Os jogos de Ciências propiciam experiências bem próximas a 
realidade e com isso auxiliam nas trocas cognitivas e afetivas entres os 
estudantes, ao mesmo tempo, permitem que o professor atue como mediador 
do processo de aprendizagem. Além disso, a prática dos jogos proporciona um 
caráter lúdico, onde o aluno passa a ver e encarar os conteúdos abordados na 
sala de aula como algo mais prazeroso e instigante. No entanto, é preciso ter 
cautela quando se trabalha conjuntamente com os jogos didáticos em sala de 
aula, para que esses não sejam vistos somente como uma brincadeira, embora 
o lado lúdico seja importante, mas que também possam ser vistos como uma 
maneira diferenciada de no processo de construção do conhecimento. Os jogos 
didáticos lúdicos apresentam uma finalidade que perpassam os da brincadeira, 
ou seja, são instrumentos produzidos de modo a desenvolver o raciocínio 
lógico dos alunos contribuindo para uma aprendizagem mais significativa dos 
conceitos das Ciências da Natureza, sendo assim é de extrema importância 
que os alunos compreendam que os jogos lúdicos são utilizados como 
ferramenta de ensino-aprendizagem.  



A história da Educação foi durante anos, desenvolvida pela repetição, e que os 
alunos que não conseguiam acompanhar o desenvolvimento do ensino eram 
os únicos responsáveis pelo fracasso. Contudo, hoje o insucesso de um aluno 
também é fruto do trabalho do profissional da educação. A idéia de despertar o 
interesse pelo ensino passou a ser um desafio à competência do professor. O 
interesse do aluno passou a ser a energia motora no processo da 
aprendizagem e o professor que atua como gerador de situações 
estimuladoras para de ensino. Baseados nessas primícias, o jogo didático 
abrange o território como o instrumento que produz a motivação na 
aprendizagem dos conhecimentos Biológicos, Químicos e Físicos. O jogo 
auxilia o aluno a construir novas idéias e estimula o seu senso crítico quanto às 
leis e teorias já existentes, desenvolvendo e enriquecendo sua personalidade a 
partir disso. Para o professor o jogo proporciona um status de condutor e 
estimulador, além de uma avaliação conceitual mais profunda da 
aprendizagem. O uso dos jogos didáticos não está restrito somente ao ensino 
de Ciências da Natureza, os professores podem utilizar o jogo como material 
de apoio na construção do conhecimento em qualquer disciplina da área do 
ensino. No caso das Ciências da Natureza, é comum ver professores de 
Biologia fazendo o uso dos jogos com mais frequência. Na Química e na 
Física, porém esse recurso ainda é pouco explorado, sendo difícil, inclusive 
encontrar jogos didáticos já elaborados para o ensino de ambas. Talvez, isso 
deva ao fato de que a Química e a Física somente entra como disciplina na 
matriz curricular do aluno nos últimos anos do ensino fundamental, e com mais 
profundidade no ensino médio, onde os alunos se encontram na faixa etária 
igual ou superior aos quatorze anos. Nesse nível de ensino, os professores 
esperam que os alunos já tenham adquirido uma experiência de abstração 
maior dos conteúdos abordados na sala de aula, dispensando desse modo o 
uso de recursos mais concretos como é o caso dos jogos didáticos. Contudo, 
para essa faixa etária os jogos são muito interessantes e despertam igualmente 
um grande interesse por parte do aluno, já que a atividade de jogar, dentro de 
um sentido amplo, não é privilégio somente das crianças, pois tantos os 
adolescente quantos os adultos também gostam de jogar.  
 
 
RESULTADOS  
 
Nosso trabalho apresentará alguns modelos de jogos didáticos que foram 
elaborados para o ensino de Ciências da Natureza. Os jogos que serão 
mostrados foram testados por professores e alunos das séries finais do ensino 
fundamental e nas turmas de primeiro e segundo ano do ensino médio, nas 
escolas da cidade de Dom Pedrito/RS. De modo geral, os jogos didáticos 
tiveram uma boa aceitação por parte dos alunos e dos professores. Cada 
modelo de jogo, apresentado no trabalho seguirá uma sequência de itens que 
tem como função orientar o professor na hora de construir seu material e 
desenvolvê-lo em sala de aula. Os itens consistem em: Estrutura geral do jogo 
didático; objetivo do jogo; conteúdo abordado durante a realização do jogo; 
número de jogadores; tempo médio de duração do jogo; regras do jogo; 
sugestões para o aprofundamento do jogo em sala de aula. Um dos jogos que 
usamos foi o da Tabela Periódica que está descrito logo abaixo:  



JOGO DA TABELA PERIÓDICA  
 
1. Estrutura:  
 
O jogo da tabela periódica é composto por 21 fichas contendo, de um lado, o 
nome e símbolo de elementos químicos com o seu respectivo número atômico 
e massa molar e no outro lado das fichas as propriedades de cada um dos 
elementos. É preciso, também que cada grupo tenha uma tabela periódica no 
final da atividade.  
 
2. Objetivo:  
 
Construir uma pequena tabela periódica através das semelhanças entre as 
propriedades dos elementos químicos.  
 
3. Conteúdos:  
Tabela Periódica Propriedades dos elementos  
 
4. Número de jogadores:  
Dois ou três alunos  
 
5. Tempo médio:  
45 minutos  
 
6. Regras:  
 
1. Vire todas as cartas de modo que as propriedades fiquem viradas para cima.  
 
2. Organize as cartas de modo a formar grupos com os elementos que tem 
propriedades semelhantes.  
 
3. Organize os diferentes grupos dos elementos em colunas paralelas, 
colocando o elemento mais leve em cima de cada grupo.  
 
4. Dispõe os diferentes grupos de modo a que os elementos de maior caráter 
metálico fiquem do lado esquerdo.  
 
5. Agora sem alterar a ordem das cartas vire as cartas e observe.  
 
6. Distribua uma tabela periódica para cada grupo e compare a disposição que 
obtiveste com a do quadro periódico. Marca um ponto por cada elemento na 
posição correta.  
 
20-21 Muito bom  
17-19 Bom  



14-16 Satisfatório  
OBS: Menos de 14 deve ser repetida a atividade  
 
7. Sugestões:  
 
Faça uma análise geral das propriedades de cada elemento no final do jogo. 
Discuta a estrutura atual da tabela periódica em relação às primeiras tentativas 
de estruturação da tabela.  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
Com base nas nossas experiências vivenciadas no PIBID até o presente 
momento com os jogos didáticos, nos levam a concluir que esse recurso pode 
e deve ser utilizado no ensino de Ciências da Natureza, pois serve como uma 
ferramenta de auxilio ao professor que permite transpor as barreiras da sala de 
aula, quando se analisa o aspecto social e ampliam os limites imaginários da 
ciência como um todo. Ainda assim, proporciona ao aluno o aprofundamento 
de conceitos aparentemente abstratos e de difícil compreensão. Entretanto, é 
preciso considerar que os jogos didáticos são recursos auxiliares ao trabalho 
de sala de aula e devem ser cuidadosamente avaliados e adequados as 
situações de ensino, pois toda a atividade dessa modalidade deve ter sua 
finalidade especifica. A mera utilização de um jogo didático não garante a 
aprendizagem do aluno, mas sim uma opção para que o mesmo realize a 
construção de seu próprio conhecimento. O jogo deve ter uma boa qualidade e, 
sobretudo deve ser utilizado no momento propício. Em síntese, jamais se deve 
fazer uso de qualquer recurso didático sem um planejamento cuidadoso. 
Deseja-se que as sugestões de jogos que foram apresentadas no trabalho, 
possam contribuir para o aumento do interesse dos estudantes na construção 
do conhecimento das disciplinas que compõem as Ciências da Natureza como 
Biologia, Química e Física.  
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