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Introdução 

Os jogos didáticos podem ser utilizados pelos 

professores de forma a reforçar o aprendizado dos 

alunos principalmente nos primeiros anos de 

escolaridade1. A proposta deste trabalho foi 

desenvolver um jogo complementar para auxiliar o 

professor na abordagem do conteúdo nomenclatura 

das funções inorgânicas pois, segundo o parâmetros 

curriculares nacionais – PCN+2 o aluno ao final do 

ensino médio deve ser capaz de utilizar fontes de 

informações para conhecer símbolos, fórmulas e 

nomes de substâncias. O jogo, Corrida das Funções, 

é inspirado em um jogo da memória e foi 

desenvolvido para ser aplicado dividindo a turma em 

duas ou mais equipes, onde cada grupo deve formar 

pares de moléculas com seu respectivo nome, e levar 

até um integrante que fica no final da sala. Ganha o 

grupo que finalizar primeiro e tiver maior quantidade 

de acertos. É importante ressaltar que o jogo não tem 

o intuito de substituir o material didático e sim servir 

como um complemento para auxiliar nas aulas, 

quebrando a rotina. Esta proposta de jogo pode ser 

adaptada para o estudo das funções orgânicas, 

Resultados e Discussão 

A atividade faz parte do Programa de Iniciação à 

Docência, PIBID do CAPES e foi realizada em maio 

de 2019. No início da atividade, foi aplicado um 

questionário para avaliar o nível de compreensão de 

química dos alunos e suas percepções sobre a 

matéria. O jogo foi aplicado no Colégio Estadual 

Professor José de Souza Herdy, situado em Duque 

de Caxias, RJ, em uma turma de 2° ano, e ao final da 

atividade foi aplicado um segundo questionário, com 

intuito de avaliar o que os alunos acharam do jogo. 

Ao final do jogo é indicado que os alunos em grupo, 

observem os pares formados, nome e fórmula 

química, e avaliem os acertos e erros. Durante esta 

etapa os alunos discutem os erros e pesquisam qual 

a resposta correta. 
Figura 1. Aplicação do Jogo Corrida das Funções. 

 
No primeiro questionário, pode-se perceber que os 

alunos ansiavam por atividades mais práticas, que 

tinham bastante dificuldade em química e a maioria 

dos alunos não tinham nenhuma vontade de seguir 

esta área como profissão. Já no segundo 

questionário, após a aplicação do projeto, obteve-se 

resultados satisfatórios, pois os alunos conseguiram 

compreender melhor o conteúdo e se sentiram 

estimulados em aprender. 

Conclusões 

Pode-se perceber que a atividade lúdica é muito útil 

para aprendizagem em sala de aula, pois desperta a 

curiosidade e vontade no aluno. A atividade obteve 

um resultado satisfatório. 

É importante ressaltar que o jogo não tem o intuito de 

substituir nenhum material didático e sim servir como 

um complemento para auxiliar nas aulas, quebrando 

a rotina. 
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