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CONTEXTUALIZAÇÃO 

Oreino  monera  é  formado  por bactérias, cianobactérias e arqueobactérias (também  chamadas
arqueas),  todos  os  seres  muito  simples,  unicelulares  e  com  célula  procariótica  (sem  núcleo
diferenciado). 

As bactérias são encontradas em todos os ecossistemas da Terra e são de grande importância para a
saúde, para o ambiente e a economia. As bactérias são encontradas em qualquer tipo de meio: mar,
água doce, solo, ar e, inclusive, no interior de muitos seres vivos.

Com o propósito de facilitar aprendizagem ensino-aprendizagem dos alunos, foi elaborado

um jogo no qual  abordou os  conceitos  sobre o tema  de forma simples  e  prática  para a  ampla

compreensão da turma. 

HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

- Entender de forma lúdica as características gerais do sistema solar;

- Identificar as características gerais do reino monera;

- Associar imagens com textos de cada tipo de bactéria, bem como as doenças causas por elas;

CONHECIMENTOS MOBILIZADOS

- Noções básicas sobre o reino monera;

- Disciplina ao respeitar as regras do jogo;

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para iniciar a turma será dividida em dois grupos e serão expostas as regras do jogo,

bem como o funcionamento deste.  A partir  disto,  será distribuído um kit  de dominó para cada

grupo. Neste kit constam cartelas com imagens e cartelas com textos referentes à cada imagem.

No jogo “Dominó do reino monera” o grupo de jogadores tem que associar corretamente

cada imagem com o texto referente a situação representada na cartela que contém a gravura. O

grupo ganhador será o que obtiver mais respostas corretas.  
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Imagem 1.  Dominó do reino monera.

Imagem 2.  Bolsista ID desenvolvendo o jogo com os grupos.



Imagem 3.  Alunos participando do jogo de dominó.

AVALIAÇÃO

A avaliação será baseada através do desenvolvimento do jogo, partindo da disciplina dos grupos em

cumprir as regras do jogo e principalmente no maior número de respostas corretas.
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