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• Coordenação: 

• Prof. Ricardo Machado Ellensohn 

• Prof.ª Mara Jappe Goi 

 

• Supervisão: 

• Elisa Rodrigues 2016/01 

• Fabiane Borba 2016/02  

 

• Bolsista: 

• Stephanie da Silva Trindade  

IDENTIFICAÇÃO 



• Leitura dos 32 artigos retirados da revisão bibliográfica sobre jogos, nos 

eventos ENEQ, EDEQ, ENPEC e ENDIPE.  

• Inicio das oficinas: 

• Oficina de ToonDoo orientada pelo Prof. Ricardo, sendo esta 

ferramenta utilizada por nós para a construção de HQ. 

JANEIRO 2016/01 



• Continuação da oficina de ToonDoo 

• Elaboração de um roteiro em grupo, sobre uma HQ que envolvesse a 

História da Radioatividade 

 

• Elaboração do artigos de revisão literária sobre jogos, intitulado como 

„Revisão de literatura sobre a implementação de Jogos didáticos na Educação Básica: 

Revisão de literatura’ 

FEVEREIRO 2016/01 



• Término do artigo „Revisão de literatura sobre a implementação de Jogos didáticos 

na Educação Básica: Revisão de literatura’ 

• Desenvolvimento e confecção da HQ no ToonDoo 

• HQ intitulada „A Ida ao Médico de Martinho’ 

MARÇO 2016/01 



• HQ: 

 

MARÇO 2016/01 



MARÇO 2016/01 



MARÇO 2016/01 



MARÇO 2016/01 



• Aprimoramento do jogo „Batalha química‟, baseado no jogo War  

• Reformulamos o tabuleiro 

• Confeccionamos novas cartas  

 

• Planejamento de intervenções com a utilização de atividades experimentais, 

a qual foi escolhida como Teste de Chamas 

 

ABRIL 2016/01 



• Desenvolvimento das atividades experimentais (teste de chamas) nas 

turmas de 1ºano da Escola Dinarte Ribeiro, turmas ministradas pela 

supervisora Elisa Rodrigues. 

 

• Continuação das oficinas: 

• Oficina de ChemSketch 

• Ferramenta que permite o desenho e manipulação de estruturas, 

identificação de propriedades de compostos, otimização e visualização 

3D de estruturas químicas e atribuição de nomenclatura segundo 

normas IUPAC. Logo, construímos e manipulamos estruturas, 

ferramentas e utensílios laboratoriais, entre outros. 

 

MAIO 2016/01 



• Elabora de artigos sobre os relatos de experiência das atividades 

experimentais nas escolas 

 

• Aprimoramento do artigo já elaborado sobre jogos, para submissão ao 

EDEQ. 

JUNHO 2016/01 



• Elaboração de resumo e artigo sobre a experimentação Teste de Chama 

nas Escolas de Educação Básica. 

 

• "Implementação de atividade experimental na Educação Básica” e o resumo 

“Atividade experimental na Educação Básica: Teste da Chamas” sobre a aplicação 

do teste da chama foram enviado ao EDEQ.  

 

• Foi elaborado ainda, o resumo “Jogos Didáticos: uma breve revisão” sobre 

a revisão bibliográfica de uso de jogos didáticos, o qual também foi 

apresentado no EDEQ. 

 

JULHO  



• Escolha dos jogos didáticos para aplicação no Ensino Médio, na escola 

Nossa Senhora da Assunção. 

AGOSTO 



• Aplicação dos jogos no Ensino Médio. 

 

• Elaboração do artigo para envio ao SIEPE 

SETEMBRO 2016/02 



• Participação no EDEQ, em Pelotas. 

 

• Revisão das cartas e regras do Batalha Química. 

 

• Confecção de questões envolvendo sistemas respiratório e digestivo com a 

química, para aplicação do Oricalco no 8º ano. 

OUTUBRO 2016/02 



• Aplicação do Oricalco no Ensino Fundamental 

 

• Início da análise de livros didáticos do 9º ano conforme dispostos no 

PNLD de 2015, sobre experimentação. 

NOVEMBRO 2016/02 


