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RESUMO 

 

O trabalho foi elaborado no intuito de motivar os educandos pela disciplina de química, 

através da aplicação do “jogo químico show” uma ferramenta de ensino. O público alvo serão 30 

alunos da turma do 1° ano do ensino médio da E.E.E.M. Acy Barros no município de Marabá- 

PA com finalidade de interagir com os educandos, para haja interesse pela disciplina de química. 

Os resultados surgirão por meio de pesquisas junto aos alunos, a partir de questionários sobre a 

importância da aplicação do jogo em sala. 

 

Palavras chaves: Ferramenta de Ensino; Jogo Didático; Química. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos vem-se procurando novas metodologias de como chamar atenção dos 

educandos no espaço escolar. O ensino de química é visto como uma disciplina complexa, pois 

apresenta teorias e cálculos. Os alunos vêm demonstrando grandes problemas pela falta de 

compreensão dos assuntos. Segundo (SOUSA, 2011) o ensino de química nas escolas de ensino 

médio atravessa muitas dificuldades, especialmente no que se refere à aceitação dessa disciplina 

por parte dos alunos, que a consideram de difícil assimilação e, por causa disso, estudam a 

matéria somente com o intuito de obter aprovação, ou seja, uma nota satisfatória. Mas como 

podemos chamar atenção desses educandos que tem dificuldades de aprender a matéria? Sabemos 

que a química estar no cotidiano, mas como demostrar isso de maneira que estimule o interesse 

pela aprendizagem? Para (ROSA, 2012) na procura de alternativas que possam ser estimuladoras 

e agradáveis, podendo ser colocadas em pratica no cotidiano escolar, apresentando ambientes que 

favoreçam o desenvolvimento motor, cognitivo,  e afetivo estão os jogos. A criança já possui um 

conhecimento de jogo, pois ela joga mesmo antes de frequentar a escola, então, por que não 

trabalhar com os jogos favorecendo ou facilitando a construção do conhecimento da mesma no 
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universo escolar? De acordo com (GODOY, 2010) O jogo educativo deve ter suas funções bem 

definidas, devendo proporcionar a função lúdica- que está ligada à diversão, ao prazer e ao 

desprazer- e a função educativa- que tem por objetos a ampliação dos conhecimentos. 

Adicionalmente, o jogo educativo contribui para o estreitamento da relação aluno- professor e 

aluno- aluno, podendo facilitar o processo de inclusão. Essa metodologia tem o papel 

importante para ajudar os professores nas aulas, com objetivo de contribuir para o conhecimento 

dos alunos, desenvolver o lado participativo dos mesmos, fazer com que se torne um aluno 

dinâmico e curioso para novos métodos de ensino. 

 

MATERIAL E METODOS 

 

O projeto será desenvolvido na E.E.E.M. Acy Barros do município de Marabá- PA, com 

a turma do 1º A ano do ensino médio da turma da manhã. O jogo químico show é jogo didático 

baseado no jogo show do milhão. A participação dos alunos será de fundamental importância na 

produção do jogo, reformularão as 5 perguntas, possuirá três alternativas como resposta. Cada 

grupo poderá utilizar as regras do jogo, como direito de pedir ajuda aos “demais educandos”, 

eliminar uma alternativa das três opções de resposta elaboradas para  cada questão e poder deixar 

duas perguntas para responder no final. Cada grupo escolherá três integrantes para responder as 

perguntas do grupo adversário. No final do jogo, o grupo que responder mais perguntas sem 

utilizar muitos recursos e também contará como ponto o grupo que obtiver participação de todos 

os integrantes. Possuirá um questionário para que haja o controle de interação de todos. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

Esperar-se que o jogo contribua no processo de ensino dos alunos, facilitando o 

desenvolvimento cognitivo e sua habilidade de compreender os assuntos ministrados pelo 

professor. 
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