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O LÚDICO COMO AÇÃO MOTIVADORA NO ENSINO DA TABELA 

PERIÓDICA 

 

Autor: Gisele Furlan Fiurini1 

Orientador: Marcelo de Carvalho2 
 

Resumo 

Este artigo relata o resultado do trabalho de intervenção pedagógica no ano final do Ensino 

Fundamental II (9º Ano),realizado na Escola Estadual do Conjunto Habitacional Virgínio Seco, em 

2015, no município de São Pedro do Ivaí. Partindo do pressuposto de que existe a complexidade na 

compreensão da disciplina de Química, faz-se necessário o uso de propostas que permitam uma 

dinamização do conteúdo. A fim de torná-lo atrativo, dinâmico e claro aos educandos. Para tanto, o 

presente apresentará uma proposta de atividade que foram trabalhadas para abordar a Tabela 

Periódica, de maneira lúdica – confecção de uma tabela e jogos didáticos.  

 

Palavras chave: lúdico / tabela periódica / contextualização 

 

Abstract 

This paper reports the results of pedagogical intervention work  realized in 9th grade of  Virgínio  Seco  

Housing  Estate  State School, in 2015, in São Pedro do Ivai, Paraná State. On the assumption that 

there is a complexity in understanding the chemistry subject, it is necessary to use proposals that 

allow a stimulation of the contents. In order to make it attractive, dynamic and clear to the students. 

Thus, this paper  presents a proposal of activities that were worked to broach the Periodic Table, in a 

playful way -  making a periodic table and learnig games. 

Key-words: playful / periodic table / contextualization 
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1-Introdução 

O estudo da Tabela Periódica é imprescindível no ensino da Química nos anos 

correntes do Ensino Médio, para tanto no ano final do Ensino Fundamental (9º Ano) 

é dado o embasamento desta disciplina de maneira explícita e formal, sendo que os 

conteúdos trabalhados são elencados a partir da Tabela Periódica. No entanto esta 

aprendizagem envolve certo grau de abstração tomada por conceitos de uma 

linguagem científica. 

Observa-se que os alunos carregam consigo muitas dificuldades e desinteresse 

no conteúdo em questão, deixando lacunas que tendem a agravar nos anos 

posteriores. Como afirma Arroio et al (2006, apud Lima e Leite 2015),  

 

O que se observa em ambos os níveis de ensino é uma 

completa falta de interesse dos estudantes pelos conteúdos 

explorados na Química. Além disso, eles adquirirem uma 

imagem completamente distorcida sobre a mesma, chegando 

ao ponto de considerá-la não fazer parte de seu cotidiano. 

 

Diante dessa realidade, o presente artigo apresenta possíveis estratégias que 

visam contribuir na dinamização da aprendizagem, recorrendo ao lúdico, a fim de 

promover um ensino contextualizado e significativo. Pois, é visto que o aluno 

aprende melhor quando se estabelece conexão entre teoria e prática, principalmente 

quando este interage diretamente no processo, nas atividades proposta, 

influenciando na apreensão de conceitos científicos para adaptação de sua 

linguagem, além da interação com os demais colegas de forma prazerosa.  

Segundo Cabrera (2007, apud Castro e Costa 2011) aponta que: 

 

O lúdico pode ser utilizado como estratégia instrucional 

eficaz, pois encaixa-se nos pressupostos da aprendizagem 

significativa, estimulando no aprendiz uma predisposição para 

aprender, além de favorecer a imaginação e o simbolismo 

como criação de significados, que facilitam a aprendizagem. 

 

Desta forma, ao trabalhar com ênfase no lúdico, outras habilidades acabam 

por ser explorada na construção da aprendizagem. Consolidando a concepção de 

David Joseph Ausubel, na qual conceituou a Teoria da aprendizagem significativa, 



que aprender significativamente é ampliar e reconfigurar idéias já existentes levando 

em conta o contexto na qual está inserido e o uso social do objeto a ser estudado e 

relacionar a novos conteúdos, ampliando assim este conhecimento no decorrer de 

seus estudos. 

 

 

2- Revisão de Literatura 

 

O ensino de Ciências se dá a partir da reconstrução do conhecimento formal com 

o referencial que o aluno apresenta e no percurso dos conteúdos de química o aluno 

deve estabelecer relação com os significados micro e macro dos conceitos 

científicos, no sentido de desenvolver uma linguagem que seja capaz de assimilar tal 

conhecimento, para que não reproduza informações isoladas. Consolidando tal 

afirmação Cavicchioli e Rocha (2005, apud Lima et al, 2010) ressalta uma barreira a 

ser transposta no ensino dessas relações,  pelo “fato que a maioria dos alunos se 

negam a aceitar que alguns acontecimentos no nível macroscópico têm explicação 

no nível microscópico”. À este ensino teórico frequente nos conceitos básicos de 

Química, no ensino fundamental, é legítimo que seja bem orientado e que possa 

ilustrar e apresentar-se de modo significativo a partir da observação da realidade 

dos alunos, enfocando a contextualização destes conteúdos. 

Contudo Santos e Schnetzler (2003) afirmam a necessidade que o ensino de 

química tenha ligação com o cotidiano das pessoas, e que essa abordagem tenha 

uma responsabilidade social dentro da escola, com o compromisso de formar 

cidadãos mais participativos, com informação cultural que possa ser usado para 

entender e resolver problemas sociais que o afeta direta e indiretamente.. 

Nesta etapa, muitas vezes justifica-se a dificuldade de compreensão em 

decorrência da abstração de conceitos que utiliza de linguagem simbólica e 

introdutória de questões a serem aprofundadas em outro nível de ensino 

desvinculado de situações cotidianas, acarretando ainda mais dificuldade.  

Para Oliveira (apud Siqueira e Mello, 2010) estudos e pesquisas declaram o 

ensino de química sendo comum a recorrência de conceitos por memorização 

separado da prática do educando, tornando-se enfastiante e questionável seu 

conhecimento, indicando sua descontextualização. Compatibilizando, Mariscal 

(2009, p.31), acentua que “a memorização dos nomes e símbolos dos elementos 

químicos sempre foi uma tarefa aborrecida para o estudante, por tratar-se de um 



grande número de termos sem aplicação prática na sua vida cotidiana”. Porém, é 

essencial sua instrução no entendimento da estrutura periódica. 

No que se refere ao conteúdo da tabela periódica, Atkins (1996) afirma ser o 

ponto alto da química, pois ela fornece subsídios para a vida dos estudantes, novos 

horizontes na esfera profissional e a disposição de toda química através da 

interpretação de sua simbologia. Seu entendimento é notório para todos que 

queiram conhecer o mundo sob a ótica científica.  

Fundamentando esta proposta, a ludicidade vem contribuir como instrumento de 

compreensão da aprendizagem no processo de construção do conhecimento, 

habilidades e valores, interagindo com a realidade de forma dinâmica, eficiente e 

prazerosa.  

Com relação ao lúdico no ensino de Ciências, as DCE (2008) defendem que se 

trata de uma estratégia a ser explorada de variadas formas, permitindo interação e 

uma reorganização cognitiva em diferentes níveis, adequando à linguagem e a faixa 

etária dos educandos. 

Segundo Soares (2008), o professor ao utilizar jogos e atividades lúdicas acaba 

por estimular e favorecer o entendimento e ao mesmo tempo posiciona-se à 

condição do educando. A partir do momento que se sugere o uso de jogos e 

atividades lúdicas, envolvemos o entretenimento e a aprendizagem – o ensinar 

brincando. SOARES (2008, p.24) enfatiza que o interesse é despertado no indivíduo 

e se revela como resultado de uma carência de conhecimento, promovendo 

essencialmente o aprendizado.  

Na aplicação do lúdico no ensino de química, Santana (2008) conclui à 

capacidade de exprimir as capacidades dos discentes pela motivação e incorporar a 

percepção cognitiva e social no desenvolvimento desta prática nas aulas. As 

atividades lúdicas favorecem no desenvolvimento de vários aspectos, sendo uma 

vertente na aprendizagem, além de ser uma ferramenta interessante e facilitadora 

que utiliza de uma linguagem atraente na construção do conhecimento, a partir do 

momento que se propicia um ambiente motivador, descontraído e de socialização 

por meio de discussões e regras.  

De acordo com a DCE (2008), por intermédio do professor de Ciências o 

conhecimento científico será traduzido pelos recursos metodológicos, possibilitando 

a aprendizagem significativa dos conceitos científicos de forma integradora. 



Com base em Ausubel (apud Gomes, et. al. 2009) a aprendizagem significativa, 

apresenta uma viabilidade de estruturação dos conhecimentos a partir de uma 

aprendizagem de associação de informações mais legítima, promovendo a 

participação dos sujeitos nesta contextualização com a capacidade de relacionar a 

novos conteúdos e cada vez mais abrangente.  

Por todo o descrito, a utilização do lúdico na escola é de suma importância, pois 

tem se revelado como aliado na prática pedagógica, porque com ele aspira-se o 

desenvolvimento cognitivo, afetivo, moral e social do educando, bem como a 

construção de uma aprendizagem significativa, efetivando a verdadeira relação entre 

teoria e prática.  

 

 

2- Ações desenvolvidas 

 

A implementação do projeto foi desenvolvido na Escola Estadual do Conjunto 

Habitacional Virgínio Seco, com o 9º Ano A, período matutino, carga horária de 32 

horas, no período de fevereiro a julho de 2015.    

As atividades desenvolvidas foram circunscritas em 3 módulos:  

 

Módulo 1 – Conhecimento Químico 

Verifica a dimensão da visão dos alunos em relação à química, com aspecto de 

sondagem. 

Aula 1: Sondagem 

Objetivo: 

- Identificar as informações que os alunos apresentam da química, procurando 

restringir a concepção popular de associação e os  aspectos negativos. 

Conteúdo:  

Introdução ao estudo da Química 

Duração: 2 aulas (fev./2015) 

Estratégia:  

Iniciou a aula indagando os alunos a respeito do que pensavam sobre a 

“Química” e a relação com cotidiano. Logo, solicitando que ilustrassem esse 

pensamento. 

 Muitos alunos inicialmente ficaram sem ação para a atividade, alegando não 

saberem o significado de tal questionamento. Porém no desenvolvimento da aula, 



mesmo sobre dúvidas foram estimulados à produção, refletindo sobre “o que já 

ouviu a respeito de...” e que não tivesse receio em errar, pois era um exercício de 

diagnóstico. Assim, todos realizaram as atividades; alguns com um pouco mais de 

dificuldades, e a grande maioria referiu-se a equipamentos de laboratório e outros 

por material de limpeza. (Figura 1) 

 Após a realização da atividade, foi anexado à lousa as ilustrações a fim de 

saber as concepções prévias dos alunos. E com questionamentos provocativos 

como: “A química está presente em seu dia a dia? Como?” “Quais produtos 

químicos vocês conhecem?” “Como a química influencia na vida das pessoas?”, 

houve discussão e início de clareza sobre o tema em decorrência das respostas. 

 Na sequência, a próxima aula que fecha este módulo já conta com uma 

pequena visão do conceito gerador - “Química”, para assim aprofundar dentro da 

história e o cotidiano. 

 

Aula 2: Química em nossa vida 

Objetivos: 

- Relacionar as transformações físicas e químicas com eventos de seu dia a dia; 

- Perceber a importância da química em nossa vida; 

- Desenvolver a capacidade de relacionar as aplicações da Química com suas 

possíveis conseqüências. 

Conteúdo:  

Transformação da matéria 

Duração: 2 aulas (fev./2015) 

Estratégia:  

 Foi apresentado o vídeo “A história química da humanidade” (4’36”) 

(http://youtu.be/XiGtOFEsCC0 (Acesso: 17/09/2014), e discutido sobre a importância 

da química em nossa vida e as vantagens para humanidade da descoberta, 

exploração e aperfeiçoamento destes recursos através do tempo. 

 Em seguida os alunos receberam uma ilustração 

(http://jonatastobias.blogspot.com.br/2012/02/onde-esta-quimica.html      - Acesso em 

14/10/2014) para que inicialmente observassem e em seguida com recursos gráficos 

(setas, círculos, escrita) apontassem a ação da Química no contexto. Com um pouco 

mais de facilidade realizaram a atividade, e perceberam em quase todas ilustrações 

que compõem a folha a presença da química.(Figura 2) 

http://youtu.be/XiGtOFEsCC0
http://jonatastobias.blogspot.com.br/2012/02/onde-esta-quimica.html


Avaliação: 

A avaliação deste módulo foi efetuada por meio da participação e realização 

das atividades propostas, apresentando conceitos fundamentais para o ensino da 

química nesta modalidade de ensino, e na constatação da evolução no enfoque da 

produção do primeiro desenho e seus respectivos apontamentos à observação 

crítica na ilustração previamente selecionada. 

Resultados: 

Percebeu-se no Módulo 1, que a sondagem tem uma papel de parâmetro para 

que o professor avalie o conhecimento prévio e desenvolva os questionamentos 

pertinentes ao nível dos educandos, dando sequência aos demais módulos, além de 

ser um exercício democrático e participativo.   

Verificou-se na aula 1, a correlação da Química com o cotidiano  de maneira 

negativa em sua maioria e específica (como já era esperado). Das ilustrações, 18 

remetiam ao uso exclusivo de laboratório, 1 para produtos de limpeza, 1 diversos ( 

remédio, produto de limpeza, alimentos, bebidas e laboratório), 1  base petrolífera e 

3 ausentes. 

Já na aula 2, com a apresentação do vídeo “A história química da humanidade”  

e a discussão do mesmo, os alunos começaram a mudar de postura quanto a 

importância e a relação com eventos do seu cotidiano. Embora percebi que alguns 

ainda tendem a “desconfiar” dessa relação. 

Logo, com a ilustração prévia, praticamente que imediato, apontaram e 

relacionaram as ações com as substâncias químicas (mesmo sem saber o 

significado). Começaram a visualizar a Química de forma mais abrangente, com 

pequenas interações, uma evolução inicial.  

 

 

Módulo 2 – Tabela Periódica e Elementos Químicos 

Aborda a história e evolução da tabela periódica e sua organização dos elementos 

químicos. 

Aula 3: Conhecendo a tabela periódica 

Objetivos: 

- Conhecer o princípio de organização da Tabela Periódica; 

- Estudar as propriedades periódicas; 

- Identificar a Tabela Periódica como fonte de informação dos elementos químicos; 



- Classificar os elementos químicos através de suas características em grupos: 

metais, ametais e gases nobres. 

Conteúdo: Evolução Histórica da Tabela Periódica 

Duração: 10 aulas (março e maio /2015) 

Estratégia: 

A explanação teórica, histórica e evolutiva da Tabela Periódica foi realizada 

através de slide no laboratório de informática. Ressaltou a organização dos 

elementos químicos, enfatizou os períodos, famílias e grupos estruturados na tabela 

periódica.  

Em seguida foi proposto visualizarem a Tabela Periódica disponível no livro 

didático para melhor interpretarem suas legendas e colorirem uma folha impressa 

com a cópia da Tabela (http://www.tabelaperiodica.org/imprimir/ - Acesso em 

15/09/2014) para fixarem a classificação dos elementos e anotarem os Períodos e 

Famílias. (Figura 3) 

No decorrer das aulas foi solicitado a resolução de atividades por meio de 

consulta da tabela periódica do livro didático. Entre estas, o uso dos símbolos dos 

elementos químicos (seguindo regra) para escrita de palavras.  Alguns alunos 

formaram até frases com grande facilidade, proporcionando um exercício para a 

escrita correta dos símbolos. 

Na atividade seguinte alguns alunos sentiram dificuldade, pelo fato da Tabela 

Periódica se encontrar em uma ilustração como um “pergaminho” e os “pontos 

cardeais” inscritos, seguido de uma “rosa dos ventos” para localização dos 

elementos químicos de acordo com as pistas dispostas. Requereu uma retomada 

básica no conteúdo de geografia, para prosseguiram com a atividade.  

Já nas atividades posteriores sempre salientando a classificação, posição, 

símbolos e nomes dos elementos químicos através de questões de interpretação de 

trechos de textos, gráficos e tabelas.  

 

Aula 4: Propriedades dos elementos químicos 

Objetivos: 

- Relacionar a posição dos elementos na tabela com suas propriedades 

Conteúdo:  

Elementos químicos 

http://www.tabelaperiodica.org/imprimir/


Duração: 4 aulas (maio/2015) 

Estratégia: 

Foi apresentado o vídeo: “Venha conhecer os elementos químicos” 

(duração 3’15” - http://youtu.be/s3gGlq74DXU - Acesso: 21/09/2014 ), e a partir  das 

imagens juntamente com a letra da música resolverem a cruzadinha 

(http://cienciaseuapoio.blogspot.com.br/search/label/Cruzadinha - acesso em: 21/09/2014) 

disposta em folha impressa. Ainda conferindo esta abordagem com a proposta de 

resolver charadas 

(http://websmed.portoalegre.rs.gov.br/escolas/marcirio/tabela_periodica/lacuna4.htm) e 

caça-palavras com auxílio da Tabela Periódica. (Figura 4) 

Encerrando o módulo foi proposto uma atividade de interpretação de texto – 

trecho do livro Tio Tungstênio - Memórias de uma Infância Química 

(http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-1/memorias-infancia-quimica-

634225.shtml - Acesso em 18/10/2014). Onde foi realizado a leitura do texto e 

explicado o significado de algumas denominações para a resolução de cinco 

questões e preenchimento de uma tabela com auxílio da Tabela Periódica do livro 

didático. (Figura 5) 

 

Avaliação:   

A avaliação deste módulo transcorreu por meio da participação na resolução 

das atividades propostas, e em particular a atividade de interpretação do Trecho do 

livro Tio Tungstênio - Memórias de uma Infância Química, com uso da tabela 

periódica (individualmente), buscando a verificação das competências adquiridas no 

entendimento conceitual. 

 

Resultados: 

No Módulo 2, a apresentação da Tabela Periódica, surtiu algumas afirmações 

como: “isso é muito difícil, minha irmã, primo, mãe falou...”, “eu tenho isso lá em 

casa...” ou “eu já vi isso...”. 

As aulas teóricas da Evolução Histórica da Tabela Periódica geraram pouco 

questionamento. Nas aulas seguintes com atividades foram mais ativas no processo 

de colorir, relacionar a teoria com a ilustração da Tabela, e os exercícios em si que 

exigem concentração e prática. 

http://youtu.be/s3gGlq74DXU
http://cienciaseuapoio.blogspot.com.br/search/label/Cruzadinha
http://websmed.portoalegre.rs.gov.br/escolas/marcirio/tabela_periodica/lacuna4.htm
http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-1/memorias-infancia-quimica-634225.shtml
http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-1/memorias-infancia-quimica-634225.shtml


A atividade que foi utilizada como avaliação quantitativa, a partir de um texto 

(trecho do livro: Tio Tungstênio - Memórias de uma infância química), com questões 

de interpretação e relação do conteúdo teórico trabalhado. O resultado da avaliação* 

com valor 40 em números foi a seguinte: 

 

Nota na avaliação Número de alunos 

40 2 

38 1 

36 2 

34 2 

32 5 

31 1 

30 2 

28 1 

27 1 

26 1 

24 1 

22 1 

21 1 

19 1 

16 1 

10 1 

 

*(O restante da nota bimestral é referente a outras avaliações somadas juntamente com essa, de 

acordo com o critério de avaliação das DCEs-PR) 

 

Diante dos resultados obtidos, 19 alunos da turma tiveram aproveitamento 

superior à 60% do valor da avaliação, isso corresponde a 79% da turma ter 

adquirido conceito considerável aos conteúdos trabalhados. 

Nesse mesmo módulo, foi apresentado o vídeo “Venha conhecer os elementos 

químicos”, com o propósito de resolução de atividades como a cruzadinha (de 

acordo com o vídeo) e charadas químicas com auxílio da Tabela Periódica. Com 

uma participação positiva de todos os alunos, praticamente sem dificuldade em 

manusear a Tabela. 

 

 

 

Módulo 3- Lúdico 

Buscou informações sobre a aplicação dos elementos químicos no cotidiano, 

representado numa tabela interativa e a utilização de jogos como recurso de revisão 

e fixação do conteúdo. 

Aula 5: Aplicações dos elementos químicos 



Objetivos: 

Através da pesquisa, aprofundar conhecimentos dos elementos químicos e sua 

importância para o ser humano  

Conteúdo: 

Elementos químicos  

Duração: 4 aulas (jun./2015) 

Estratégia: 

 Contando com a compreensão dos conteúdos trabalhados dirigido aos 

elementos químicos, indicou o aprofundamento desses pelo recurso da pesquisa 

realizada no laboratório de informática e complementada por livros específicos. Uma 

vez que os alunos através de sorteio dividiram os elementos químicos da tabela para 

sua respectiva pesquisa com um roteiro a ser seguido. (Figura 5) 

 Após a pesquisa realizada e conferida, foram em busca de ilustrações da 

aplicação do elemento químico em questão na biblioteca na caixa de recortes. 

 Com a pesquisa e a ilustração em mãos, seguiu para a etapa de construção 

da tabela. 

 

Aula 6: Confecção de uma Tabela Periódica 

Objetivos: 

Construir uma tabela periódica com as principais propriedades, além de atribuir 

sentido ao aluno através da caracterização de sua utilidade. 

Conteúdos:  

Base de organização dos elementos químicos. 

Duração: 6 aulas (jun. e jul./2015) 

Estratégia: 

A confecção da tabela com base na pesquisa realizada nas aulas anteriores 

foi utilizado placas de papel cartão colorido (30cm x 15cm) dobrado ao meio 

formando um quadrado, para destacar os grupos de classificação e escrito algumas 

informações como o símbolo (centralizado), número atômico (canto superior direito), 

número de massa (abaixo do número atômico), dados da descoberta (parte inferior) 

e internamente colado a ilustração da aplicação. (Ressaltando que este modelo é 

composto por duas partes (interna e externa) determinadas pela dobra da folha, 

intencionalmente para interagir com o observador). (Figura 7) 

Concluído as placas, foi fixado com fita dupla face na parede reservada para 

este fim. Visto que foi muito dinâmico e que alguns alunos apresentaram 



dificuldades em pesquisar o que lhe foi solicitado, necessitando de orientação da 

professora e da ADM local. (Figura 8) 

 

Aula 7: Jogos e os elementos químicos 

Objetivos: 

Compreender os conteúdos que serão apreciados através do jogo; 

Visualizar no jogo uma estratégia interativa e integradora para o processo de ensino 

e aprendizagem significativa. 

Conteúdo: 

Elementos químicos 

 Duração: 4 aulas (jul./2015) 

 Estratégia:  

 A sala foi disposta em grupos com 4 alunos, entregue o jogo “Dominó 

Químico” (ROBAINA, José V. L. Química através do lúdico : brincando e aprendendo. 

Canoas : ULBRA, 2008, p. 70-7), lido as regras coletivamente e acompanhando o 

processo nos grupos. (Figura 9) 

 Na aula seguinte a sala foi disposta em grupos com número livre de 

participantes, desde que não fosse superior a 5 alunos. Ao entregar o “Jogo da 

Memória” foi solicitado para que os grupos organizassem as peças com a escrita 

para cima e dividido em duas partes - símbolos e nomes. Em seguida leram as 

regras, viraram as peças e misturaram cada grupo para iniciarem o jogo. (Figura 10) 

(FIALHO, Neusa N. Metodologia do Ensino de Biologia e Química : Jogos no Ensino de  

Química e Biologia. Curitiba : IBPEX, 2007,  p.32). 

 No “Bingo Químico”, foi entregue uma cartela para cada aluno e solicitado que 

escolham 12 elementos químicos na Tabela Periódica e reescrever na cartela com 

sua respectiva posição. Ao ser sorteado o elemento químico, o aluno marcará em 

sua cartela, se caso o ter. Foi muito empolgante e como todo jogo de bingo alguns 

ficaram perdidos, outros desistiram no final. (Figura 11) 

Foram aulas muito dinâmicas, e era explícito através da participação o 

desenvolvimento da aprendizagem, na qual muitos haviam memorizado nomes e 

símbolos e ajudavam colegas que apresentava dificuldade. Adaptado de ROBAINA, 

José V. L. Química através do lúdico. Brincando e aprendendo. Canoas : Ulbra, 2008. 

p.52-59 



Avaliação: 

A avaliação neste módulo contou com a participação efetiva nas 

atividades lúdicas, no cumprimento da pesquisa e na construção da tabela; 

considerando também a capacidade de assimilação do aluno. 

Resultados: 

No Módulo 3, partindo para o lúdico. Primeiramente com a pesquisa dos 

elementos químicos no laboratório de informática e complementação com livros 

específicos, não houve dificuldade. 

Após a pesquisa, foi a confecção da Tabela Periódica com os dados obtidos 

e inscritos respectivamente nas placas. Em seguida a colagem da figura que 

simbolizava a aplicação do elemento químico, que necessitou ajuda da 

professora em alguns casos, na qual o aluno não encontrava ilustração.  

A montagem da Tabela Periódica repercutiu em toda escola. Até mesmo as 

professoras de Ensino Fundamental I, levaram as crianças para ver e 

manusear, explicando de uma maneira bem simples o que representava. Visto 

que a escola que se desenvolveu o projeto apresenta dualidade com a escola 

municipal. 

E finalizando o módulo, os jogos. Estavam todos ansiosos para esta aula. 

Começou com o Dominó Químico, na qual formaram os grupos leram as regras 

e começaram a jogar; em seguida foi o Jogo da Memória, que também 

seguiram criteriosamente as regras. Em algumas situações, principalmente no 

início estavam incertos com o símbolo de alguns elementos; uma vez que não 

foi permitido o uso da Tabela Periódica. Com o decorrer dos jogos, percebia a 

interação entre os participantes que logo ajudava e respondia as dúvidas. Foi 

muito positivo a participação de todos.  

O Bingo Químico foi à última atividade, e muito esperado também, pois 

havia premiação. Como deveriam escolher os elementos, aos quais 

escreveriam seu respectivo símbolo na cartela e a incumbência de memorizá-

lo. Ficaram muito entusiasmado em participar, somente 2 alunos no final não 

quiseram terminar de jogar, pois haviam poucas marcações na cartela, 

possivelmente por ficarem perdidos causando desinteresse. 

A partir dos resultados obtidos, foi satisfatório o uso destes instrumentos, 

pois contribuíram no envolvimento dos educandos nas aulas, na construção 

dos conhecimentos, bem como a apropriação de conceitos científicos. 



3- Discussões 

 

Diante do exposto, no Módulo 1, poderia ter explorado um pouco mais 

situações em que se pudesse visualizar claramente a manifestação da 

Química, até mesmo com uso de experimentações simples e observações para 

que não restassem dúvidas sobre sua composição nos mais diversos meios.  

Creio que no Módulo 2 foi muito bem trabalhado com diferentes exercícios 

que almejavam a compreensão da organização da Tabela Periódica, que pelos 

resultados quantitativos foram favoráveis à proposta do conteúdo. 

O desenvolvimento do lúdico no Módulo 3, contou com aspectos positivos e 

negativos. Dentre estes, a empolgação por parte dos alunos foi contagiante em 

muitos momentos, o que beneficia o ambiente e a produção das atividades. 

Mas em algumas situações como a pesquisa, alguns alunos com mais 

dificuldade e necessidade de atenção ficavam esperando auxílio. Houve 

necessidade de divisão da sala em atividades diferentes para melhor 

atendimento e eficácia. A demora em revisar a pesquisa para passar para outra 

fase tirou um pouco do envolvimento que era mais acentuado. 

Nos jogos, o problema detectado foi a demora no “Bingo Químico”, na qual 

estavam cansados e 2 alunos, como já foi dito, desistiram. Mesmo que ao 

idealizar esta atividade, contei com essa possível interferência, e optei pela 

livre escolha dos elementos que eles apresentam mais facilidade ou interesse, 

para minimizar tal problemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4- Considerações finais 

 

De acordo com o objetivo do projeto, tais instrumentos utilizados no 

processo metodológico, consideram eficaz na essência da proposta da 

aprendizagem significativa com a utilização do lúdico. Pois aproximou o 

conteúdo trabalhado ao cotidiano do educando, fazendo-os visualizar os 

elementos químicos da Tabela Periódica em suas mais simples ações, 

desfragmentada. 

A proposta lúdica, fez com que as aulas se tornassem mais dinâmicas, 

permitindo maior interação entre os alunos num ambiente que favoreceu à 

aprendizagem dos conhecimentos básicos, porém não menos importante, no 

ensino de Química. 

Esta prática deve ser incorporada e adaptada nas diferentes situações e 

conteúdos e também nos mais variados níveis de ensino. Portanto, o lúdico 

exerce influência na compreensão dos conteúdos estabelecidos através da 

diversão e a construção do conhecimento pelo educando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figura 1) – Sondagem - Fonte: (próprio autor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figura 2) – Atividade com ilustração - Fonte: (próprio autor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figura 3) – Classificação dos elementos - Fonte: (próprio autor) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figura 4) – Cruzadinha - Fonte: (próprio autor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figura 5) – Atividade avaliativa - Fonte: (próprio autor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figura 6) – Pesquisa - Fonte: (próprio autor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figura 7) – Construção da Tabela - Fonte: (próprio autor) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figura 8) – Tabela Periódica interativa - Fonte: (próprio autor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figura 9) - Dominó Químico - Fonte: (próprio autor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figura 10) – Jogo da Memória - Fonte: (próprio autor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figura 11) - Bingo Químico - Fonte: (próprio autor) 
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