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RESUMO 

Com o intuito de ajudar na avaliação do conteúdo da Tabela Periódica e articulá-lo a 

Nutrição e a Saúde, foi desenvolvido e aplicado um recurso didático intitulado 

“Nutriquim” que faz parte do produto educacional dessa Dissertação. É um jogo de 

tabuleiro que busca associar conteúdos sobre a Tabela Periódicas e os biológicos para 

entendimento sobre como manter a saúde do homem, permitindo a construção dos 

conhecimentos durante as jogadas. O recurso foi aplicado em três escolas de Niterói, 

sendo duas particulares e uma pública, para 77 alunos da 1ª e 3ª séries do Ensino Médio 

e mostrou-se ser um método alternativo para auxiliar no processo de ensino-

aprendizagem da Tabela Periódica, podendo ser usado para avaliação do conhecimento 

acerca desse conteúdo. O jogo propicia sessões de feedback sobre o assunto ministrado, 

proporcionando ao professor verificar possíveis dúvidas e erros conceituais. Possibilita 

também a cooperação entre indivíduos para solucionar problemas de saúde do jogo que 

estão atrelados ao cotidiano, alertando-os sobre a importância da alimentação para ter 

uma vida saudável. O produto educacional desenvolvido nessa pesquisa é um Caderno 

Didático que mostra o passo a passo do desenvolvimento do jogo didático elaborado. 

 

Palavras–chave: Jogo, Tabela Periódica, Nutrição, Saúde. 
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ABSTRACT 

In order to help evaluate the content of the Periodic Table and articulate it to Nutrition 

and Health, a didactic resource called “Nutriquim” was developed and applied as part 

of the educational product of this dissertation. It is a board game that seeks associated 

contents in the Periodic Table and biological ones to understand how to maintain human 

health, allowing the construction of knowledge during the plays. The resource was 

applied in three schools of Niterói, being two privates and a public one, for 77 students 

of the 1st and 3rd grades of High School and displayed as an alternative method for the 

teaching-learning process of the Periodic Table used to evaluate knowledge about this 

content. The games provides feedback sessions on the subject taught, using the teacher 

to check for possible doubts and conceptual errors. It also enables cooperation between 

individuals to solve in-game health problems that are related to daily life, alerting them 

about the importance of eating for a healthy life. The educational product developed in 

this research is a Didactic Notebook that shows the step by step of the development of 

the elaborated didactic game. 

 

Keywords: Game,  Periodic Table, Nutrition, Health. 

 

  



10 
 

SUMÁRIO 

  

1. INTRODUÇÃO 

1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo Geral 

1.1.2 Objetivo Específico 

15 

18 

18 

18 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

3. METODOLOGIA 

3.1 Pesquisa bibliográfica 

3.2 Planejamento e confecção do recurso didático 

3.3 Planejamento da atividade 

3.4 Avaliação do recurso didático e da metodologia empregada 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 O Jogo didático 

4.2 Como jogar 

4.3 Opinião sobre o recurso didático 

4.4 Etapas do desenvolvimento pedagógico 

4.4.1 Escola A 

4.4.2 Escola B 

4.4.3 Escola C 

4.4.4 Produto Final 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

19 

23 

23 

24 

24 

25 

26 

27 

35 

37 

38 

38 

42 

48 

56 

57 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

7. APÊNDICES 

59 

62 

  

  

  

  

  

  

  



11 
 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

 

  

  

CONSEA Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

PCN Parâmetros Curriculares Nacionais 
  

SD Sequência Didática 

  



12 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1: Tabuleiro do Jogo Nutriquim __________________________________ 28 

Figura 2: Ficha com o símbolo e nome dos elementos químicos _______________ 29 

Figura 3: Exemplos de cartas sobre os elementos químicos ___________________ 30 

Figura 4:  Exemplos de perguntas contidas no envelope da SORTE ____________ 31 

Figura 5: Pirâmide Alimentar _________________________________________ 32 

Figura 6: Exemplo de carta da Pirâmide Alimentar _________________________ 33 

Figura 7: Divisão dos grupos de casos do jogo ____________________________ 39 

Figura 8: Tabuleiro do jogo  __________________________________________ 40 

Figura 9:  Aluna da Escola A escolhendo um alimento na Pirâmide Alimentar ____ 40 

Figura 10: Alunos da Escola B separados em grupos ________________________ 43 

Figura 11: Aluno da Escola B escolhendo alimento na Pirâmide Alimentar  ______ 44 

Figura 12: Gráfico sobre o que os alunos da Escola B mais gostaram no jogo _____ 45 

Figura 13: Gráfico sobre o que os discentes da Escola B aprenderam com o recurso 46 

Figura 14: Dificuldades dos alunos da Escola B no jogo _____________________ 47 

Figura 15: Gráfico sobre desempenho dos alunos da Escola B sobre o recurso ____ 47 

Figura 16:  Gráfico sobre a opinião dos alunos da Escola B sobre o jogo _________ 48 

Figura 17:  Aplicação do jogo na Escola C _______________________________ 49 

Figura 18:  Aluna escolhendo um alimento na Pirâmide _____________________ 50 

Figura 19: Gráfico sobre o que os alunos da Escola C gostaram no jogo _________ 52 

Figura 20: Gráfico sobre o que os discentes da Escola C aprenderam com o recurso 52 

Figura 21: Dificuldades dos alunos da Escola C no jogo _____________________ 53 

Figura 22: Gráficos sobre desempenho dos alunos da Escola C sobre o recurso ____ 54 

Figura 23: Opinião dos alunos da Escola C sobre o jogo _____________________ 55 

 

 

  



13 
 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1: Descrição dos casos do jogo com seus problemas de saúde ___________ 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

LISTA DE TABELAS  

 

Tabela 1: Doenças provocadas pela carência de alimentos ____________________ 22 

Tabela 2: Doenças causadas pelo excesso de alimentos ______________________ 22 

Tabela 3: Grupos de alimentos da Pirâmide Alimentar brasileira _______________ 32 

Tabela 4: Relação dos elementos químicos necessários para solucionar os problemas 

de saúde _________________________________________________________ 36 

Tabela 5: Elementos Químicos conquistados no jogo na Escola A ______________ 41 

Tabela 6: Elementos Químicos conquistados no jogo na Escola B ______________ 44 

Tabela 7: Elementos Químicos conquistados no jogo na Escola C ______________ 50 

Tabela 8: Referências das cartas com seus elementos químicos correspondentes ___ 75 

Tabela 9: Respostas das perguntas______________________________________ 77 

Tabela 10: Informações sobre as cartas da Pirâmide Alimentar ________________ 85 

 

 

 

 

  



15 
 

1. INTRODUÇÃO 

No estudo da Química destaca-se como principal fator que dificulta o processo 

de ensino-aprendizagem a abstração dos conteúdos. Por diversas vezes, docentes 

imputam sua parcela de culpa a esse fator e apenas constatam essa dificuldade sem 

compreender o quanto uma metodologia diferenciada poderia contribuir para diminuir 

essa abstração e melhorar o ensino. 

Além da abstração, Attico Chassot (1993) destaca outro grande problema que é 

a linguagem. Para ele aprender Química é quase o aprendizado de outro idioma, pois as 

fórmulas químicas são dotadas de significados, que só quem já tem certo envolvimento 

com a linguagem é capaz de compreender. Consequentemente, o papel do docente é 

favorecer o conhecimento dos discentes, permitindo que eles identifiquem e 

compreendam a importância dos símbolos dos elementos químicos e das substâncias 

presentes na natureza e permitam que se faça associações com o cotidiano de modo a 

contribuir para a sua vida. É importante que o aluno se familiarize com essa linguagem 

e de modo gradativo, vá incorporando estes símbolos e fórmulas em seu repertório 

linguístico. Neste sentido, a aprendizagem mecânica, através da memorização, se faz 

necessária, mas com o passar do tempo ela deve gradativamente se transformar em uma 

aprendizagem significativa, na qual os conceitos apreendidos passam a ser articulados 

à aqueles presentes na estrutura cognitiva discente, fazendo sentido para ele.  

Deste modo, quando uma informação nova, ideia, conceito, ou até mesmo uma 

proposição adquire significado para o aluno, seja pela mediação do professor ou não, 

dizemos que houve uma aprendizagem significativa. Assim, esse novo conhecimento se 

ancora através de aspectos relevantes da estrutura cognitiva preexistente no indivíduo, 

baseados em informações já existentes em sua estrutura de conhecimentos. Por 

consequência, a aprendizagem significativa acaba possibilitando uma interação entre 

uma informação ou conhecimento novo e o já existente na estrutura cognitiva do 

indivíduo e essa interação faz com que ambos se modifiquem no processo de 

aprendizagem, tornando o conhecimento adquirido mais completo e complexo 

(MOREIRA, 2011). 

Para Ausubel essa aprendizagem deve ocorrer na sala de aula, sendo o professor 

responsável por selecionar ou construir estratégias importantes para favorecer 

efetivamente o ensino (MOREIRA, 2011). Todavia, essa aquisição de conhecimento 
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não depende apenas do professor, pois ele apenas facilita esse processo, já que a decisão 

de aprender ou não está nas mãos do aluno (PELIZZARI et al., 2002).  

A fim de solucionar os problemas de abstração e linguagem, deve o professor 

buscar recursos instrucionais que ajudem na familiarização da Química, visando 

melhorar a forma de abordagem de um determinado conteúdo através de uma linguagem 

mais fácil e que promova tal compreensão.  

Neste sentido, a utilização de jogos em sala de aula pode ser de grande valia, 

pois são recursos que propiciam ações inerentes ao ser humano, em virtude de terem 

feito parte da nossa civilização desde os primórdios (KISHIMOTO, 1996). Segundo a 

autora, eles podem ser educativos ou lúdicos, assumindo caráter educativo ou apenas 

para entretenimento. Na função educativa, o brinquedo ou jogo, pode influenciar na 

compreensão de um dado conhecimento e ajudar na formação do indivíduo na 

sociedade, já que é uma ferramenta facilitadora do processo de aprendizagem. Em 

contrapartida, o entretenimento é causado através da sensação de bem-estar e diversão 

no ato de jogar, sem contar com algum significado específico, porém contribui no 

desenvolvimento do raciocínio lógico e no desenvolvimento motor (KISHIMOTO, 

2002). 

Sendo assim, o jogo é um importante instrumento que se utiliza do ato de brincar 

atrelado ao ambiente descontraído para favorecer o processo de ensino-aprendizagem. 

Segundo Dohme (2013), a “ludo educação” é uma técnica que visa pôr em prática 

conceitos do construtivismo, por exemplo. Nela, a aprendizagem ocorre de maneira 

contínua, divertida e dinâmica, por meio de brincadeiras e jogos que estimulem o 

desenvolvimento emocional e o relacionamento entre indivíduos.  

Deste modo, o método tradicional de ensino precisa de reformulações para que 

seja mais dinâmico e que os alunos se sintam estimulados a aprender. O ato de estudar 

só acontece quando o indivíduo é despertado a praticar essa ação, seja por estímulos, 

seja por seus próprios interesses. Dessa forma, o jogo tem sido um grande aliado do 

ensino, pois é uma ferramenta que desperta o interesse nos alunos, uma vez que 

proporciona um jeito divertido e diferente de aprender. 

A Tabela Periódica é um instrumento importante para a construção do 

conhecimento químico. Através do seu entendimento é possível compreender a 

formação de compostos e suas propriedades. O conhecimento dos elementos químicos 

propicia o entendimento de suas aplicações biológicas, industriais e domésticas 
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utilizadas em nosso dia a dia. Aproveitando-se do ensejo de honrar esse instrumento que 

auxilia nas soluções de problemas de diversas áreas do conhecimento, visto que este ano 

foi escolhido como Ano Internacional da Tabela Periódica dos Elementos Químicos, 

pois se comemora 150 anos da descoberta desse Sistema Periódico proposto por Dmitri 

Mendeleev. 

Uma relevante articulação das propriedades dos elementos químicos com a 

Biologia está presente nas questões relativa a Nutrição e a Saúde. Que elementos 

químicos devem estar presentes na nossa alimentação? Quais são os elementos vitais ao 

corpo humano? Como estes elementos se relacionam com o nosso corpo? Que alimentos 

contém os elementos vitais ao homem? Que doenças podemos evitar com uma boa 

alimentação? Como a escolha de certos alimentos influem na nossa saúde? Quais 

alimentos podem nos nutrir mais? Essas e outras perguntas podem trazer uma dinâmica 

interessante para a sala de aula e aumentar o interesse por este conteúdo tão relevante 

da Química. O instrumento para respondê-las pode ser um jogo didático, o qual alia o 

lúdico ao conteúdo de Tabela Periódica, Nutrição e Saúde. Sendo o principal desafio do 

professor sensibilizar o seu aluno de modo gradual permitindo que ele faça associações 

entre estas áreas do saber de maneira consciente, crítica e reflexiva. 

Assim, esse trabalho de pesquisa justifica-se por propiciar a inserção de um 

recurso didático para estimular o aprendizado da Tabela Periódica, buscando 

proporcionar aos discentes uma construção efetiva do conhecimento. Procurou-se 

através do desenvolvimento e a aplicação de um jogo didático ensinar o conteúdo de 

Tabela Periódica com significado efetivo para os discentes, além de contribuir para um 

aprendizado contextualizado, proporcionando questionamentos acerca do porquê 

estudamos Química e como as propriedades químicas são importantes para a atividade 

biológica. 

O uso de um tema motivador como o “Corpo Humano e a Saúde”, por exemplo, 

pode aproximar os alunos da Química e da Biologia, à medida que faz alusão a um 

assunto que eles possuem contato a todo instante. Dessa forma, é possível usar este tema 

amplo para chegar aos assuntos mais específicos, como Tabela Periódica e suas 

propriedades, abordando conceitos e as aplicações para contribuir na construção do 

conhecimento químico, além de diminuir os problemas como a simbologia dos 

elementos, facilitando o aprendizado da sua linguagem através do lúdico, além de 
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ressaltar a importância dos elementos químicos na nossa alimentação e sua importância 

para a manutenção da nossa saúde. 

A contribuição do desenvolvimento deste trabalho, pretende minimizar os 

problemas na compreensão do significado dos elementos químicos, buscando-se 

oferecer aos alunos aulas diferenciadas através da utilização de outras estratégias 

metodológicas. 

Espera-se que o jogo desenvolvido nesse trabalho, auxilie os professores de 

Química, facilitando a introdução de conceitos através de um recurso mais atrativo e 

que seja capaz de destacar a importância dos elementos químicos para ajudar a cuidar 

melhor de sua saúde. 

 

1.1. Objetivos 

 

1.1.1. OBJETIVO GERAL 

Elaborar e aplicar um jogo sobre os elementos químicos vitais ao Corpo Humano 

e a Nutrição para estimular o conhecimento desses elementos, visando evidenciar a 

importância para a atividade biológica e a relação com uma alimentação saudável. 

 

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Elaborar um jogo relacionando Química com Biologia como recurso lúdico e 

educativo para auxiliar a construção do conhecimento e avaliação da 

aprendizagem sobre a Tabela Periódica; 

 Aplicar o conceito de Nutrição de modo a conhecer a importância de uma 

alimentação balanceada para se evitar problemas de saúde. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Sabe-se que a interação de um indivíduo com outro, pode fornecer subsídios para 

a construção do saber de forma prazerosa. Esta interação pode se dar através do uso de 

recursos lúdicos, dentre os quais o jogo é um dos mais eficazes para o ensino, seja por 

sua fácil aceitação ou talvez, pela satisfação que o ato de jogar proporciona. O jogar da 

brincadeira tem relação com a apropriação do conhecimento, pois, de forma involuntária 

o brincar torna-se outra ação: aprender (DOLLABONA; MENDES, 2004). 

Friedmann (2005) destaca que o jogar está atrelado ao brincar, pois tudo começa 

pela brincadeira oriunda da primeira infância. Salienta também, que a história dos jogos 

e dos brinquedos é algo tão antigo como a existência do homem, sendo citado não só 

nos livros de história, como na arte, na antropologia, na arqueologia e na tradição oral. 

Os jogos permitem a construção de formas de expressão, possibilitam o 

desenvolvimento e a socialização, por essa razão, acabam sendo a alma das relações 

humanas.  

O jogo é definido por Huizinga (2000, p.24) como,  

[...] uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e 

determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente 

consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si 

mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e alegria e de uma 

consciência de ser diferente da ‘vida quotidiana’. 

O jogo pode promover o estímulo da autoconfiança, da autonomia e da 

curiosidade, fomentando a atenção, concentração e linguagem. Todos esses estímulos 

são possíveis porque durante o jogo e/ou brincadeira, a criança ou adolescente fica 

submetido à análise, reflexão, criação, experimentação, entre outros aspectos. A partir 

dessas características, muitos professores e profissionais do ensino revelam o quanto os 

jogos ou brincadeiras auxiliam as crianças a aprenderem mais e de maneira mais rápida, 

por isso sua utilização tem sido mais efetiva nos planejamentos escolares (BOHM, 

2015). 

O termo “aprender brincando” é uma ideia do filósofo Platão, que associada ao 

pensamento de Aristóteles, somam-se à crença de que jogando é possível simular a vida 

adulta. Por consequência, percebe-se que os jogos sempre estiveram presentes na vida 

das pessoas (CUNHA, 2012).  

Segundo Nallin (2005), em Roma os jogos surgiram com o intuito de ensinar as 

letras. Mas, durante a Idade Média, com a interferência do Cristianismo, que 
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determinava uma educação disciplinadora, através da memorização e da obediência, 

logo o interesse pelo jogo decresceu, pois ele adquiriu característica depreciativa, 

associando-se ao pecado. Essa visão só foi desmistificada com o advento do 

Renascimento, pois só assim os jogos passaram a fazer parte do cotidiano dos jovens 

como diversão ou como elemento educativo. Então, foi a partir do século XVI que 

nasceu o jogo educativo (CUNHA, 2012). 

A introdução de brincadeiras na escola ficou por conta da proposta do filósofo 

alemão Friedrich Froebel (NALLIN, 2005). Ele, acreditava que a brincadeira é um 

recurso fundamental na aprendizagem, não apenas pela diversão, mas por ser capaz de 

auxiliar na compreensão do mundo, ao criar representações sobre ele. Sendo assim, 

Froebel (2001) acreditou que o jogo era capaz de ajudar a criança a exteriorizar as 

verdades profundas que possui intuitivamente. Hoje nós podemos estender este 

pensamento para adolescentes e adultos, já que os jogos fazem parte da vida de todos. 

Visando a resolução de problemas e o favorecimento da apropriação de 

conceitos, o jogo didático é considerado uma ferramenta importante para auxiliar o 

professor como mediador desse processo. Consideram-se educativos, os jogos que 

desenvolvem habilidades cognitivas capazes de desenvolver a aprendizagem, 

destacando-se a resolução de problemas, a rapidez do raciocínio, a percepção, a 

criatividade, dentre outras características. Se o objetivo do jogo for alcançar conteúdo 

específico e ser utilizado como recurso na sala de aula, será classificado como jogo 

didático. Porém, será classificado como entretenimento, o jogo ao qual não tem objetivo 

pedagógico específico (ZANON; GUERREIRO; OLIVEIRA, 2008). 

Os jogos estão associados ao desenvolvimento da competitividade, raciocínio 

lógico, tomada de decisões, entre outros aspectos que contribuem no processo ensino-

aprendizagem. Esse desenvolvimento é capaz de auxiliar na formação de um cidadão 

crítico e reflexivo como prevê os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) (BRASIL, 

2000). De modo que este cidadão seja capaz de fazer escolhas conscientes em favor de 

um melhor convívio social. 

Para promover essa interação social com objetivo de solucionar problemas, 

pode-se optar por jogos de regra que sejam separados por grupos. Esses grupos vão 

buscar o melhor caminho para efetuar suas jogadas. Claro que, pode-se potencializar 

essa interação entre os componentes do grupo através de problemas. Pois, ao inserir 

problemas nos jogos, os componentes do grupo vão fomentar o trabalho em equipe de 
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forma a prevalecer o caráter coletivo para alcançar a vitória no jogo. Aliar problemas da 

vida real, como por exemplo, um problema de saúde associado à escolha de alimentos 

para ter uma alimentação mais saudável e balanceada pode promover tal interação. 

Porém, é preciso enumerar os casos de problemas de saúde mais comuns devido a essas 

escolhas alimentares que os indivíduos fazem. 

As práticas alimentares que incluem a produção, disponibilidade e acesso aos 

alimentos tem relação direta com o nosso bem-estar, seja ele, físico, psicológico, 

emocional e social. Sobre essas práticas, destacam-se o preparo, a quantidade e o tipo 

de alimentos que cotidianamente ingere-se. Assim, a transformação que o alimento sofre 

ao ser digerido no organismo faz com que os cuidados com a saúde sejam maiores, pois 

sua manutenção está vinculada ao modo como esse alimento vai contribuir para o 

funcionamento do corpo, bem como, a necessidade nutricional diária para evitar 

problemas futuros com ela (BRASIL, 2008).  

Sabe-se que a população brasileira tem um perfil nutricional relacionado a 

doenças com quadros de carência (desnutrição, anemias e deficiências de vitaminas) e 

doenças provocadas pelo excesso de alimentos, tais como sobrepeso, obesidade, 

diabetes e hipertensão arterial (BRASIL, 2004). 

O perfil nutricional pode trazer muitas explicações sobre determinadas doenças 

que surgem ao longo da vida do homem. De acordo com informações de sites da área 

de saúde, as Tabelas 2 e 3 foram elaboradas para explicar brevemente o que essas 

doenças causam no organismo e quais elementos químicos estão associados a elas, seja 

pela carência e pelo excesso, as quais serviram como fonte de inspiração para os casos 

abordados no jogo desenvolvido nesta dissertação. 
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Tabela 1: Doenças provocadas pela carência de alimentos 

DESNUTRIÇÃO ANEMIAS DEFICIÊNCIAS DE 

VITAMINAS 
Condição clínica resultante de 

uma deficiência ou excesso, 

relativo ou absoluto, de um ou 

mais nutrientes essenciais. 

Pode ser de caráter primário: 

Quando tem uma alimentação 
quantitativa ou qualitativamente 

insuficiente em calorias e 

nutrientes.  

Pode ser de caráter secundário: 

Quando a ingestão de alimentos 

não é suficiente pois não suprem 

as necessidades energéticas que 

aumentaram ou por qualquer 

outro fator não relacionado 

diretamente ao alimento. 

Ocorre quando a quantidade de 

hemoglobina no sangue está 

abaixo do normal. Propiciando a 

carência de um ou mais 

nutrientes essenciais.  

As anemias podem ser causadas 
por deficiência de vários 

nutrientes como Ferro (Fe), 

Zinco (Zn), vitamina B12 e 

proteínas. Porém, a anemia 

causada por deficiência de Ferro, 

denominada anemia ferropriva, é 

muito mais comum que as 

demais. O ferro é um nutriente 

essencial para a vida e atua 

principalmente na fabricação das 

células vermelhas do sangue e 
no transporte do oxigênio para 

todas as células do corpo. 

São compostos orgânicos 

presentes nos alimentos e 

essenciais para o crescimento e a 

reparação dos tecidos, vitais para 

o funcionamento dos órgãos e 

para a produção das reações 
metabólicas específicas no meio 

celular.  

Sem as vitaminas o bem-estar 

físico e mental fica 

comprometido, pois elas são 

fundamentais para que as 

pessoas possam manter o 

funcionamento normal e 

adequado do seu corpo por meio 

de uma alimentação balanceada. 

 

*Tabela criada pela autora baseadas nos sites1. (Fonte: Própria) 

Tabela 2: Doenças causadas pelo excesso de alimentos 

SOBREPESO E 

OBESIDADE 

DIABETES HIPERTENSÃO 

ARTERIAL 
Ocasionada pelo acúmulo de 

gordura no organismo, que está 

associado a riscos para a saúde, 

devido à sua relação com várias 

complicações metabólicas. 
É considerada como agravo de 

caráter multifatorial, pois suas 

causas estão relacionadas a 

questões biológicas, históricas, 

ecológicas, econômicas, 

sociais, culturais e políticas.  

A obesidade trata-se uma 

doença e também é um dos 

fatores de risco mais 

importantes para outras 

doenças crônicas não 
transmissíveis, como doenças 

cardiovasculares e Diabetes 

mellitus. 

Doença crônica não 

transmissível. Ocorre quando o 

pâncreas deixa de produzir o 

hormônio insulina suficiente ou 

quando o corpo não utiliza de 
forma eficaz a insulina que 

produz.  

Este hormônio é responsável por 

regular a glicose no sangue e pela 

manutenção do bem-estar do 

organismo, que precisa de sua 

energia para funcionar. 

Se as taxas de glicose estiverem 

altas, podem levar a 

complicações no coração, nas 

artérias, nos olhos, nos rins, nos 
nervos e em casos mais graves, 

pode levar à óbito. 

Doença crônica causada por 

níveis elevados da pressão 

sanguínea nas artérias. Ocorre 

quando os valores das pressões 

máxima e mínima se igualam 
ou ultrapassam os 140/90 

mmHg (ou 14 por 9). 

A pressão alta sobrecarrega o 

coração ao bombear o sangue 

pelo corpo todo.  

A pressão alta é um dos 

principais responsáveis pelo 

acidente vascular cerebral, 

enfarte, aneurisma arterial e 

insuficiência renal e cardíaca. 

*Tabela criada pela autora baseadas nos sites1. (Fonte: Própria) 

  
 

1http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/obesidade_desnutricao.pdf; http://bvsms.saude.gov.br/dicas-

em-saude/431-anemia e http://www.hospitalveracruz.com.br/site/noticias/vitaminas-tipos-funcoes-

deficiencia-e-doencas 

 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/obesidade_desnutricao.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/dicas-em-saude/431-anemia
http://bvsms.saude.gov.br/dicas-em-saude/431-anemia
http://www.hospitalveracruz.com.br/site/noticias/vitaminas-tipos-funcoes-deficiencia-e-doencas
http://www.hospitalveracruz.com.br/site/noticias/vitaminas-tipos-funcoes-deficiencia-e-doencas
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3. METODOLOGIA 

Este trabalho classifica-se como uma pesquisa qualitativa, descritiva e com 

survey, porque ela não se preocupa com os dados estatísticos, porém a análise dos dados 

obtidos nesse tipo de pesquisa é feita de forma indutiva, pois suas informações não 

podem ser quantificadas, apenas descritas. Também se trabalhou com questionário 

avaliativo de forma não identificável para coletar a opinião dos alunos envolvidos na 

pesquisa (SILVEIRA; CÓRDOVA, 2009). 

Buscou-se motivar a aprendizagem através da aplicação do jogo didático 

elaborado em três escolas, duas privadas e uma pública, em bairros de Niterói-RJ. Para 

a aplicação do recurso, contou-se com a participação de 77 alunos no total. 

Na primeira Escola Particular (Escola A) situada em Piratininga, bairro da 

Região Oceânica de Niterói, a autora atuou como professora de Química. A metodologia 

foi aplicada na turma de Pré-Vestibular juntamente com a 3ª série do Ensino Médio, 

durante o 2º semestre de 2018, para 28 alunos, com faixa etária de 16 a 28 anos. 

Já, a segunda Escola Particular (Escola B) situada também em Piratininga, bairro 

da Região Oceânica de Niterói a metodologia foi aplicada em uma turma da 1ª série do 

Ensino Médio, durante o 1º semestre de 2019, para 24 alunos com uma faixa etária de 

14 a 16 anos. 

Por último, o recurso foi aplicado na Escola Púbica Federal (Escola C), situada 

no bairro Gragoatá, onde a autora não atua como professora de Química. Porém, contou-

se com a colaboração do professor regente para ajudar na aplicação e avaliação do 

recurso em uma turma da 1ª série do Ensino Médio, durante o 1º semestre de 2019, para 

25 alunos com uma faixa etária de 14 a 16 anos. Essa escola é a única da rede pública 

de ensino em que o recurso foi aplicado.  

A metodologia pode ser dividida nas seguintes etapas: 

3.1 Pesquisa Bibliográfica 

A pesquisa bibliográfica foi realizada ao longo de toda a produção deste trabalho. 

Nessa pesquisa optou-se por buscar trabalhos publicados no Ensino de Química sobre 

jogos relacionados ao tema “O Corpo Humano, Nutrição e Saúde”, a fim de observar os 

tipos de recursos produzidos e as consequências de sua aplicação para o ensino-

aprendizagem.  
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A escolha desse tema para jogos está baseada na crença que utilização de 

abordagem motivadora no recurso lúdico pode torná-lo didático. Com essa pesquisa, 

destacou-se o trabalho de Baran (2005) que serviu de inspiração para as escolhas dos 

elementos químicos presentes no recurso, no caso, os 27 elementos responsáveis pelo 

funcionamento do corpo humano.  

3.2 Planejamento e Confecção do Recurso Didático 

Para a elaboração do jogo didático, foi escolhido o tipo de jogo a ser 

confeccionado e planejadas as estratégias e as regras. Foram confeccionados o tabuleiro, 

as cartas e para trabalhar a parte nutricional, uma pirâmide alimentar. Todos os 

acessórios do jogo foram confeccionados pela autora e estão disponibilizados no 

Apêndice 1, com suas respectivas dimensões e materiais. 

Etapas da confecção do jogo: 

 Confecção do tabuleiro do jogo; 

 Confecção das cartas do jogo sobre os elementos químicos e sobre as 

propriedades químicas; 

 Confecção e impressão das fichas com os elementos químicos; 

 Confecção da pirâmide alimentar; 

 Criação e impressão das cartas da pirâmide alimentar; 

 Criação de perguntas sobre propriedades periódicas para a casa da “Sorte”; 

 Utilização de 4 pinos coloridos e 1 dado de 6 faces; 

 Impressão de 4 Tabelas Periódicas. 

3.3 Planejamento da atividade 

Planejou-se as etapas para favorecer o processo de ensino-aprendizagem da 

Tabela Periódica e posterirormente, a aplicação do jogo, o qual é um instrumento de 

verificação do conteúdo de Química abordado previamente nas aulas e cada escola 

contou com diferentes momentos para sua aplicação, porém em todas as escolas o 

recurso foi aplicado em 45 minutos. 

Na Escola A, a aplicação do jogo foi realizada no final do ano letivo, após ter 

sido ministrado todos os conteúdos de Química Geral. Objetivou-se utilizar o recurso 

desenvolvido como instrumento para fazer uma revisão do conteúdo de Tabela Periódica 
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abordado para a prova do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM. No dia da 

aplicação do jogo, explicou-se as regras do jogo antes de iniciá-lo. Em seguida, o jogo 

foi aplicado e antes de acabar o horário da aula, discutiu-se sobre como solucionar cada 

problema de saúde que estava inserido no jogo e depois, desvendou-se quais eram os 

melhores alimentos que os personagens do jogo deveriam ter ingerido. 

Na Escola B, o recurso didático foi aplicado imediatamente após ter sido 

ministrado o conteúdo de Tabela Periódica e suas propriedades. Dessa forma, usou-se o 

jogo como atividade de revisão do conteúdo previamente aplicado. Assim, articulou-se 

Biologia e Química através do prosseguimento das jogadas. 

Já na Escola C, o conteúdo sobre a Tabela Periódica foi ministrado pelo 

professor regente da turma e também teve o intuito de revisar conceitos de Química e 

mostrar a importância da utilização do lúdico como agente motivador da aprendizagem 

além de verificar a potencialidade do recurso. Antes da aplicação do recurso, o professor 

regente fez uma breve explicação sobre a proposta do jogo. Em seguida, a autora 

explicou as regras e iniciou o jogo. Ao final, revelou-se quais elementos eram 

importantes para cada caso e verificou-se os ganhadores.  

3.4 Avaliação do recurso didático e da metodologia empregada 

A última etapa metodológica contou com a avaliação do recurso e da 

metodologia empregada. Essa etapa baseou-se nas jogadas dos alunos nas três escolas e 

também na avaliação do recurso através de um questionário avaliativo aplicado na 

Escola B e na Escola C, além do depoimento do professor regente da Escola C.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Considerando a busca por temas motivadores e que pudessem articular o 

conhecimento químico sobre a Tabela Periódica e o conhecimento biológico, escolheu-

se o tema “O Corpo Humano, Nutrição e Saúde” para essa finalidade. Assim, o intuito 

foi promover com esse tema, articular alguns elementos químicos da Tabela Periódica 

e com o funcionamento do corpo humano, salientando a sua importância para a 

prevenção de doenças e sua presença nos alimentos. 

Acreditando-se que a utilização de jogos pode trazer uma dinâmica para sala de 

aula, instigando e facilitando a aprendizagem escolheu-se trabalhar com este tipo de 

recurso para o desenvolvimento do produto de Mestrado. Deste modo, considerando que 

a primeira proposta de jogo de Química surgiu na década de 90, e que desde então o 

número de trabalhos relacionados a jogos têm aumentado bastante nos últimos anos 

(CUNHA, 2012), buscou-se um embasamento no crescimento dos trabalhos 

relacionados a jogos sobre Tabela Periódica que fizessem associações entre Corpo 

Humano e Saúde. 

No geral, quando se buscou por trabalhos envolvendo jogos, no período temporal 

dos últimos dez anos, que associavam Tabela Periódica e o Corpo Humano ou sua 

relação com a saúde, encontraram-se poucos trabalhos que faziam essa relação. 

Destacaram-se os trabalhos: “O Corpo Humano e a Tabela Periódica – um jogo 

computacional”2 e "Uma proposta diferenciada para o ensino de Tabela Periódica”3. 

O primeiro trabalho encontrado associa Tabela Periódica ao Corpo Humano 

traçando uma relação entre os elementos químicos e sua função no organismo humano. 

O segundo trabalho utiliza-se dos recursos de mídia como vídeo e a utilização do 

computador para trazer uma proposta de ensino sobre Tabela Periódica e Corpo Humano 

também, além da aplicação de um jogo didático de baixo custo sobre a mesma temática. 

 No entanto, não se encontrou nenhum trabalho mais recente que se utiliza o 

conteúdo de Tabela Periódica para provocar questionamentos acerca de como os 

 

2CHACON, E. P.; ALVES, D. D.; ROBAINA, N. F.; MARQUES, M. M.; OLIVEIRA, R. D. V. L. O 

corpo humano e a tabela periódica - um jogo computacional. In: XV Encontro Nacional de Ensino de 

Química, Brasília, 2010. 

3MUNCHEN, S.; SILVA, D.; CARLAN, F. A.; DEL PINO, J. C. Uma proposta diferenciada para o 

ensino de tabela periódica. In: 33º EDEQ Encontro de Debates sobre o Ensino de Química, Ijuí, 2013.  
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Elementos Químicos são essenciais para a nossa saúde. Essa foi uma das motivações 

para a elaboração do produto. 

Com a elaboração do jogo, a Biologia nesse momento, passa a ser uma aliada 

por explorar as questões nutricionais para a manutenção da saúde, atrelado à importância 

que cada alimento tem para nossa vida, por conter elementos químicos indispensáveis 

para os seres humanos. 

Neste sentido, há a possibilidade de articular jogos com problemas da vida real, 

de preferência, jogos de regras que promovem a integração entre indivíduos. Sendo 

assim, optou-se por criar um jogo de tabuleiro de modo a articular um jogo de regra com 

casos envolvendo problemas de saúde que só seriam solucionados mediante às escolhas 

assertivas dos grupos.  

O jogo de tabuleiro permite o desenvolvimento e aprendizado coletivo, por ser 

não só um instrumento onde são feitas as jogadas, mas também, por ser um objeto que 

proporciona interação entre pessoas, o olho no olho, a competitividade e o prazer que 

aquele momento de descontração propicia.  

Na confecção do jogo, utilizou-se dois livros básicos: o “Para que servem os 

Elementos Químicos”4 e o “Elementos traços na nutrição e saúde humanas”5 que 

mostravam a obtenção e a utilização de cada elemento químico na natureza, de modo 

que destacou-se nesse trabalho, apenas sua função biológica. 

4.1 O JOGO DIDÁTICO 

O recurso lúdico desenvolvido (APÊNDICE 1) e intitulado de “NUTRIQUIM” 

é um jogo de tabuleiro, onde inclui pinos para diferenciar os grupos participantes e um 

dado de seis faces para auxiliar nas jogadas das cartas. Pode ser jogado com até 4 grupos 

de no máximo 8 alunos. 

 

 

 

4VAITSMAN, D. S.; AFONSO, J. C.; DUTRA, P. B. Para que servem os Elementos Químicos.1 ed. Rio 

de Janeiro: Interciência, 2001. 

5ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE GENEBRA. Elementos traço na nutrição e saúde humanas. 

São Paulo: Roca, 1998. 
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No tabuleiro (FIGURA 1) que se encontra no Apêndice 1 com suas dimensões 

especificadas, observa-se o desenho de um Corpo Humano, onde nele há um caminho a 

ser percorrido em forma de trilha. A trilha tem um total de 16 casas, sendo 12 casas 

numeradas e separadas por 4 cores distintas (azul, amarelo, verde e vermelho) para 

identificar as 4 fases do jogo. Há também 3 casas da “Sorte”, divididas em Sorte A, B e 

C, além disso há a última casa chamada de “Chegada”, localizada no cérebro. 

O jogo começa na casa de número 1, onde posicionam-se os pinos dos 4 grupos 

jogadores. Em seguida, cada grupo elege um representante para sortear as cartas dos 

casos de problemas de saúde (QUADRO 1) que foi escolhido com base nas doenças 

mais comuns da população brasileira, como por exemplo: desnutrição, anemias, 

deficiências de vitaminas, sobrepreso, obesidade, diabetes e hipertensão arterial 

(BRASIL, 2004). 

Quadro 1: Descrição dos casos do jogo com seus problemas de saúde 

CASO 1 “Ana adora doces, porém não tem o hábito de escovar os dentes após as refeições. Como 

a alimentação dela pode evitar a formação de cáries?” 

CASO 2 “José não gosta de comer verduras e legumes, com isso já está quase ficando anêmico. 

Como podemos evitar que ele tenha anemia?” 

CASO 3 “Eva consome muito açúcar diariamente e está quase ficando diabética. Como podemos 

evitar a diabetes nela?” 

CASO 4 “Caio adora um churrasco. A carne predileta dele é a picanha. Já sabe que ele ama uma 

gordura, né? Como podemos evitar que o colesterol dele fique alto?” 

(Fonte: Própria) 

Figura 1: Tabuleiro do Jogo Nutriquim (Fonte: Própria) 
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Feito isso, iniciou-se o jogo com o grupo que sorteou o “Caso 1”. Esse grupo, 

escolhe uma carta da fase 1 que está embaralhada na mão do professor, onde a carta 

escolhida o representante devolverá ao professor. Assim, o representante joga o dado e 

de acordo com o número obtido nele, o jogador pode escolher as dicas aleatoriamente 

que serão lidas pelo professor.  

Exemplo: o grupo do “Caso 1” jogou o dado e obteve o número 4, ele pode pedir 

4 dicas sobre a carta que ele tinha previamente sorteado. Cada carta das fases tem 6 

dicas, pois é o número máximo que o dado atinge. Seguindo o exemplo, o professor lerá 

as 4 dicas escolhidas aleatoriamente pelo grupo e ao final, dirá qual elemento químico 

está sendo descrito na carta. Se acertar, o professor entrega uma ficha (APÊNDICE 1) 

com o símbolo químico correspondente (FIGURA 2) e ele avança uma casa, se o grupo 

errar a resposta, ele avançará uma casa também, porém sem conquistar a ficha do 

elemento químico o qual a carta se referia. Depois, o professor repete o mesmo processo 

para o “Caso 2”, “Caso 3” e “Caso 4”. Quando o “Caso 4” terminar a jogada, o professor 

deve repetir a sequência do jogo por mais 2 vezes, pois cada fase do jogo conta com 3 

casas para percorrer. 

 

Figura 2: Ficha com o símbolo e nome dos elementos químicos (Fonte: Própria) 

Os casos de saúde do jogo não foram escolhidos aleatoriamente, mas sim, 

baseando-se nos problemas de saúde que atingem mais a população brasileira como 

apontam as pesquisas dos textos de referência do Conselho Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional - CONSEA em 2004 (BRASIL, 2004). Foram listados inúmeros 

problemas de saúde nessa pesquisa, porém, acredita-se que escolher doenças mais 

comuns e que tenham uma relação próxima ao estudante, pode fazer com que o estímulo 

por solucioná-lo seja ainda maior.  
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Dessa forma, a cárie é um problema de saúde que atinge muito mais pessoas que 

um problema de anorexia, por exemplo. Anemia e diabetes também estão sempre nas 

estatísticas como problemas mais recorrentes. Agora, um problema que afeta boa parte 

da população é o colesterol alto, por isso a importância de ser um dos casos destacados 

nesse trabalho. 

As cartas do jogo que estão contidos em cada fase apresentam o formato 

mostrado na Figura 3. São um total de 81 cartas disponíveis para colocar nas fases, 

porém há 3 cartas de cada elemento químico presente no jogo, indicando os 27 tipos de 

elementos químicos vitais ao homem listados no trabalho realizado por Baran (2005) 

intitulado “Suplementação de Elementos Traços”6.  

 

Figura 3: Exemplos de cartas sobre os elementos químicos (Fonte: Própria) 

Em cada carta para um elemento químico as dicas são distribuídas 

aleatoriamente e correspondem ao seu número atômico, a configuração eletrônica, a 

posição na tabela periódica, uma característica química, sua função no organismo 

humano, sua presença em um dado alimento, uma doença associada ao seu excesso ou 

falta, dentre outras. No entanto, um determinado elemento pode ser repetido em 

diferentes fases e para que não haja memorização da sequência das dicas, foi feita 

variações na ordenação dessas dicas, isto é, para cada elemento químico presente no 

jogo há 3 cartas sobre ele com diferentes ordenações das dicas (APÊNDICE 1). Assim, 

 

6 BARAN, E. J. Suplementação de Elementos-Traços. Química Nova na Escola, n.6, p.7-12, 2005. 
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ao chegar na fase 3 do jogo o elemento 19 pode aparecer novamente, mas não 

necessariamente será essa carta que está exemplificada na Figura 3, pode-se aparecer 

uma outra carta com outras dicas químicas e biológicas. 

Prosseguindo no jogo, quando os grupos passarem pelas três primeiras casas da 

trilha, eles chegarão à casa da “SORTE” que intitulamos de Sorte A, pois no jogo há 3 

casas da “SORTE”. Denominou-se de “SORTE” a casa do jogo em que o aluno tem a 

possibilidade de responder uma pergunta sobre Propriedades Periódicas dentre outras, e 

assim, caso acerte, será direcionado para um acessório do jogo que é a Pirâmide 

Alimentar (APÊNDICE 1). Nela, o aluno pode escolher um alimento que acredita ter 

um elemento químico capaz de evitar o problema de saúde do personagem que ele 

sorteou no começo do jogo e garantir uma ficha do elemento químico que está presente 

no alimento escolhido como brinde. 

Nessa casa, cada grupo sorteará uma pergunta sobre Tabela Periódica e 

Propriedades Periódicas para responder, que são perguntas diretas sobre Raio, Afinidade 

Eletrônica ou Energia de Ionização, entre outras, conforme a Figura 4.  

Para responder essas questões, os alunos devem utilizar uma Tabela Periódica 

entregue no início do jogo e todas as questões envolvidas na casa da “SORTE” foram 

abordadas indiretamente na aula de Propriedades Periódicas e outras. Vale ressaltar que 

cada casa da “SORTE” apresenta 8 questões dentro de um envelope específico para que 

o aluno sorteie apenas uma. 

Se o grupo acertar a resposta, o professor vai direcionar um aluno daquele grupo 

para ir até a “Pirâmide Alimentar” (FIGURA 5a). Nela, o aluno escolherá um alimento 

Figura 4:  Exemplos de perguntas contidas no envelope da SORTE (Fonte: Própria) 
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que acredite que possa contribuir para evitar aquele problema de saúde relacionado no 

caso que o grupo dele sorteou.  

A Pirâmide Alimentar usada na nutrição (FIGURA 5b) tem o papel de orientar 

as pessoas a ter uma alimentação de qualidade. É dividida em 8 áreas para auxiliar de 

forma gráfica a porção de alimentos que os seres humanos devem ingerir diariamente. 

Essas 8 áreas da Pirâmide Alimentar brasileira representam os 8 grupos de 

alimentos, conforme mostrado na Tabela 3:  

Tabela 3: Grupos de alimentos da Pirâmide Alimentar brasileira 

Grupo 1 Arroz, pão, massa, raízes e tubérculos 

Grupo 2 Verduras e legumes 

Grupo 3 Frutas e seus sucos 

Grupo 4 Queijo, leites e iogurtes 

Grupo 5 Ovos e carnes 

Grupo 6 Feijões e oleaginosas 

Grupo 7 Gorduras e óleos 

Grupo 8 Açúcares, chocolates, balas e salgadinhos 

*Tabela criada pela autora baseada no site7. (Fonte: Própria) 

 

7ALMEIDA, F. Q. A. O corpo humano - Nutrição e saúde - Pirâmide alimentar - equilíbrio alimentar. 

2007. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Texto desenvolvido para o NADi - Núcleo 

de Apoio Didático do IB - Museu Escola). Disponível em: 

https://www2.ibb.unesp.br/Museu_Escola/2_qualidade_vida_humana/Museu2_qualidade_corpo_digest

orio3.htm 

  

 (a) Pirâmide Alimentar com 23 

alimentos (Fonte: Própria) 
(b) Pirâmide Alimentar atual   

(Fonte: www.uol.com.br) 

 

 

 
 

 

Figura 5: Pirâmide Alimentar 

http://lattes.cnpq.br/2625691701417029
https://www2.ibb.unesp.br/Museu_Escola/2_qualidade_vida_humana/Museu2_qualidade_corpo_digestorio3.htm
https://www2.ibb.unesp.br/Museu_Escola/2_qualidade_vida_humana/Museu2_qualidade_corpo_digestorio3.htm
http://www.uol.com.br/
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Divide-se esses grupos em 4 níveis ou andares. O primeiro nível é representado 

pelos alimentos do grupo 1, que são fontes de carboidratos e devem ser consumidos em 

maiores porções diárias. O segundo nível é representado pelos grupos 2 e 3 e devem ser 

consumidos 3 porções diárias de cada grupo. Já o terceiro nível é composto pelos grupos 

4, 5 e 6, que são fontes de proteínas. O grupo 4 deve ser consumido em maior proporção 

que o grupo 5 e o grupo 6. O quarto nível é composto pelos grupos 7 e 8, o grupo 7 é a 

fonte de lipídeos. Esse nível deve ser consumido com moderação, por isso estão 

representados no topo da Pirâmide. Devem ser consumidos em menores porções diárias 

de cada (ALMEIDA, 2007). 

A Pirâmide Alimentar do jogo (FIGURA 5a) foi feita com tecido e recoberta 

com plástico (APÊNDICE 1) e contém 23 envelopes com imagens de alimentos 

distintos, e dentro de cada envelope há uma carta descritiva sobre o alimento salientando 

sua composição nutricional e química semelhante como mostra a Figura 6. 

 

Figura 6: Exemplo de carta da Pirâmide Alimentar (Fonte: Própria) 

Ao escolher o alimento, o aluno lerá para a turma toda a composição daquele 

alimento. O alimento escolhido apresenta no mínimo 3 tipos de elementos químicos 

diferentes. No exemplo mostrado na Figura 6, pode-se observar que no peixe há a 

presença de 16 elementos químicos. A partir dessa leitura, o grupo poderá escolher um 

dos elementos contido naquela carta do alimento para solucionar o seu problema de 

saúde e o professor novamente entregará a ficha correspondente ao seu símbolo 

químico, a qual será colocada em um envelope pertencente aquele grupo. 

 

8FOOD INGREDIENTS BRASIL. Propriedades funcionais das proteínas do peixe. Revista Food 

Ingredients Brasil, n. 8. 2009. p. 22-46. Disponível em: https: //revista-

fi.com.br/upload_arquivos/201606/2016060768481001465581251.pdf 

O peixe é uma boa fonte de vitaminas, no entanto, na prática, 

nos processos de conservação, como durante a cocção, podem 

ocorrer perdas devido à lixiviação pelo calor, luz, oxigênio e 

enzimas. Os peixes magros são pobres em vitamina A e os 

peixes cartilaginosos, apresentam apenas traço de vitamina D. 

Com relação aos sais minerais, a carne do peixe é considerada 

uma fonte valiosa de cálcio e fósforo, em particular, 

apresentando quantidades razoáveis de sódio, potássio, 

manganês, cobre, cobalto, zinco, ferro e iodo. Já no músculo 

dos peixes encontram-se magnésio, cloro, enxofre, selênio, 

cromo e níquel, entre outros. 

*Texto adaptado pela autora8 

 

https://revista-fi.com.br/upload_arquivos/201606/2016060768481001465581251.pdf
https://revista-fi.com.br/upload_arquivos/201606/2016060768481001465581251.pdf
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Todos os grupos passarão pela casa da “SORTE”, acertando ou não a pergunta 

contida no envelope os grupos avançarão uma casa na trilha, porém só terá direito de 

escolher um alimento na Pirâmide, o grupo que acertar a pergunta sorteada na casa da 

“SORTE”. O grupo que errar não tem direito de escolher nenhum alimento. A dinâmica 

do jogo se repete até chegar na casa de número 15 da trilha, passando pelas 4 fases do 

jogo. Onde cada fase apresenta 12 cartas distintas, sendo que algumas delas podem se 

repetir em outras fases.  

Quando os 4 grupos passarem da casa de número 15 para a “Chegada” que fica 

no cérebro da imagem do homem no tabuleiro, o professor recolherá todos os envelopes 

dos 4 grupos, os quais conterão todas as fichas dos elementos químicos conquistados 

nas jogadas. 

Então, o professor fará uma tabela no quadro da sala com os símbolos de cada 

elemento químico que cada grupo obteve e revelará o que continha em cada caso 

especificamente. Nesse momento o professor pode discutir o que eles acham que 

resolveria cada problema de saúde baseado no jogo que eles acabaram de concluir. Só 

assim, colocará o gabarito dos elementos necessários para evitar cada um dos casos 

abordados no jogo Nutriquim. 

Cada elemento que ajuda a resolver o problema de saúde acertado pelo grupo 

tem um valor de 1 ponto e cada elemento que ele não deveria acumular, pois agravaria 

o seu problema de saúde, deve descontar 1 ponto. Ao final, quem acumular mais pontos 

vence o jogo.  

O jogo pode ter mais de um ganhador, pois se vários grupos conseguirem 

solucionar seus problemas com uma mesma pontuação, tem-se mais de um grupo 

ganhador. Sobretudo, se um grupo consegue solucionar o seu problema de saúde mesmo 

obtendo menos pontos, o objetivo do jogo é alcançado também. Pois, por mais que a 

pontuação influencie em uma competição, o importante desse jogo é que os alunos 

tenham uma consciência de como a alimentação está articulada com a saúde. Deve-se 

sempre priorizar uma variedade de alimentos não por questão estética, mas sim, pelo 

valor nutricional. Dessa forma, acaba-se por garantir uma qualidade de vida melhor e 

ganha-se mais saúde.  
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4.2 COMO JOGAR 

No jogo elaborado o professor divide a turma em 4 grupos e cada um deles 

sorteia um envelope que contém um problema de saúde (QUADRO 1 – p. 28) e entrega 

também uma Tabela Periódica junto com envelope contendo o caso. Cada grupo lê o 

seu problema de saúde, sem deixar que os outros grupos saibam qual o problema a ser 

solucionado. Quem pegou o envelope com o “Caso 1” começa a jogar, depois o “Caso 

2” e assim sucessivamente e essa será a sequência do jogo. Cada grupo, elege um 

representante e um pino de cor distinta para facilitar a dinâmica do jogo. O pino será 

posicionado na casa de número 1 da trilha contida no tabuleiro (FIGURA 1) para 

começar o jogo. Todos os grupos começam na primeira casa do jogo. 

O grupo do Caso 1 sorteia uma das 12 cartas (FIGURA 3) que estão no envelope 

da Fase 1 e entrega ao professor. Em seguida, um aluno joga o dado de 6 faces, ao parar 

em uma face com um número, esse representará a quantidade de dicas que os alunos 

terão direito de pedir ao professor para tentar acertar o elemento químico envolvido na 

sua carta sorteada. Após a leitura de todas as dicas a que tem direito, o representante do 

grupo fala qual elemento químico ele acha que é. Se ele estiver certo, o professor 

entregará uma ficha com o símbolo químico daquele elemento, mas se estiver errado, o 

grupo não receberá essa ficha. Acertando ou errando o elemento, o grupo avança uma 

casa na trilha. 

Depois da jogada do primeiro grupo, o professor repetirá o processo para o 

segundo, terceiro e quarto grupos. Quando o quarto grupo terminar a jogada, volta-se 

para o primeiro grupo e repete-se o mesmo processo, pois cada grupo tirará 3 cartas na 

primeira fase até chegar na casa da “SORTE”. 

Quando o primeiro grupo chegar na casa da “SORTE”, o professor levará até o 

grupo o envelope da “SORTE A” para que o representante escolha uma carta com uma 

pergunta (FIGURA 4). Essa carta da pergunta pode ficar com o grupo, pois não tem 

alternativas. As cartas desse envelope contêm uma pergunta direta sobre Tabela 

Periódica ou Propriedades Periódicas. 

Depois de sorteada a carta, o grupo responde à pergunta e se a resposta estiver 

correta, o professor levará um aluno do grupo até a Pirâmide Alimentar (Figura 5a) para 

que escolha um alimento que ele julgue ser importante para evitar o problema de saúde 

a ser resolvido. Escolhido o alimento, ele abrirá o envelope e lerá para a turma inteira a 
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descrição do alimento. Após a leitura ele poderá escolher um dos elementos químicos 

que compõem aquele alimento e o professor entregará uma ficha correspondente ao 

símbolo químico do elemento que o grupo escolheu. Porém, se o grupo errar a pergunta, 

não terá direito de escolher nenhum alimento na Pirâmide Alimentar (FIGURA 5a). 

Após todos os grupos passarem pela casa da “SORTE”, eles avançarão para a 

casa de número 4 que dá início à fase 2 do jogo. Então, repete-se as mesmas jogadas 

feitas na fase 1. Dessa forma, quando terminar as jogadas da fase 2, os jogadores 

passarão pela “SORTE” novamente, mas agora eles sortearão uma carta do envelope 

“SORTE B” que possuem perguntas diferentes do envelope da “SORTE A”.  

Acabando essa rodada, o jogo se repetirá mais duas vezes, uma na fase 3, 

passando pela “SORTE C” e outra na fase 4. Após terminar as jogadas da fase 4, os 

alunos chegarão na última casa que é a “CHEGADA”. Nessa casa, o professor recolherá 

os envelopes dos casos e dentro deles terão os símbolos dos elementos químicos 

acumulados na jogada.  

Depois o professor desvendará os problemas de cada caso e discutirá brevemente 

com os alunos como eles poderiam solucionar aqueles problemas de saúde. Em seguida, 

fará a contagem dos elementos químico e fazendo a comparação com os elementos 

químicos necessários para solucionar os problemas efetivamente (TABELA 4) e a partir 

daí fará a contagem dos pontos de cada grupo para anunciar o ganhador ou os 

ganhadores do jogo. 

Tabela 4: Relação dos elementos químicos necessários para solucionar os problemas de saúde 

CASOS ELEMENTOS QUÍMICOS 

NECESSÁRIOS 

ELEMENTOS QUÍMICOS 

DISPENSÁVEIS 

Caso 1 Ca, F, Si P 

Caso 2 Co, Fe, Cu Na 

Caso 3 Cr, Mn, Zn B 

Caso 4 Si, Cr, Mg Cu 

(Fonte: Própria) 

Ganha o jogo quem acumular mais pontos. Eles podem ser calculados da 

seguinte forma: Cada elemento químico que for conquistado no jogo que era necessário 

para solucionar o seu caso soma-se 1 ponto e cada elemento químico que for 

conquistado, mas que era dispensável para o seu problema, deve-se subtrair 1 ponto. No 

final, deve ser feito a contagem e aquele que possuir mais pontos, vence. Mas há outra 

forma de vencer também, pois o grupo que conseguir conquistar o máximo de elementos 



37 
 

necessários para resolver o seu problema de saúde, mesmo tendo feito menos pontos, é 

considerado vencedor. 

4.3 OPINIÃO SOBRE O RECURSO DIDÁTICO 

 O jogo didático elaborado é uma proposta integradora, onde as jogadas 

dependem da decisão conjunta do grupo facilitada pela interação social e a solução ou 

não de cada caso possibilita um aprendizado através de ações dos estudantes que estão 

unidos para solucionar um problema da vida real e da escolha de alimentos que possuem 

em sua constituição elementos químicos que são vitais à manutenção da saúde humana. 

 A ludicidade do recurso está na utilização de situações-problema para estimular 

as jogadas dos discentes de modo a resolver problemas e promover uma aprendizagem 

(HUIZINGA, 2007). Há também a relação entre conteúdos da Biologia (O Corpo 

Humano, Nutrição e Saúde) e da Química (Tabela Periódica, Propriedades Periódicas) 

em um jogo como proposta de integrar as duas disciplinas. 

 O jogo em questão é um jogo de regras, com caráter competitivo e cooperativo, 

permitindo uma assimilação recíproca à medida que os jogadores respeitam as regras 

previamente impostas pela autora. Sua dinâmica inclui dicas químicas e/ou biológicas 

para conquistar certos elementos químicos indispensáveis para a manutenção do Corpo 

Humano, de modo que a conquista de certos elementos pode favorecer ou dificultar o 

desenvolvimento de certos problemas de saúde. Nesse jogo, cada grupo é responsável 

por resolver um tipo de problema de saúde, no caso, trabalha-se quatro problemas 

distintos, onde sua solução é baseada em elementos químicos diferentes. 

 A conquista de cada elemento químico está atrelada aos acertos dos participantes 

em sua jogada, porém, nesse jogo, são trabalhados apenas 27 elementos químicos da 

Tabela Periódica justificados no trabalho realizado por Baran (2005). Esses 27 

elementos estão presentes em diversos alimentos pertencentes à nossa Pirâmide 

Alimentar. Dessa forma, é possível abordar a importância dos nutrientes para a 

prevenção de diversas doenças, além de fazer uma abordagem da Tabela Periódica e 

suas propriedades de modo contextualizado e estimulante.  

Acredita-se que a grande vantagem do recurso seja a oportunidade de propiciar 

aos discentes a descoberta sobre onde encontramos determinados elementos no nosso 

corpo e o que sua carência ou o seu excesso pode gerar para o seu funcionamento. 
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Produzindo assim, uma reflexão a respeito da importância de estudar os elementos 

químicos e desmistificando que a Tabela Periódica é só um instrumento que devemos 

decorar. 

4.4 ETAPAS DO DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO 

 Cada Escola contou com um método diferente para inserir o jogo após aulas 

teóricas sobre Tabela Periódica e suas propriedades, porém a semelhança é que tanto na 

Escola A, B e C o recurso foi utilizado para verificar o aprendizado de Química. A 

aplicação do jogo foi em momentos diferentes, pois na turma de 3ª série com o Pré-

Vestibular na Escola A o jogo foi aplicado no final do ano, ou seja, muitos meses após 

os alunos estudarem a teoria e na turma de 1ª série da Escola B, o jogo foi aplicado logo 

em seguida às aulas teóricas sobre Tabela Periódica.  

Já a aplicação do recurso na Escola C também foi realizada em uma turma da 1ª 

série, no entanto não teve ligação com nenhuma aula de Química oferecida pela autora. 

Contudo, também teve caráter de verificação do conteúdo, além de propiciar uma análise 

de como o recurso pode ser aplicável a qualquer turma que já tenha estudado esses 

conteúdos previamente. A seguir, mostra-se a aplicação do jogo em cada Escola. 

 

4.4.1 ESCOLA A 

Ao longo do ano letivo de 2018, foram ministrados os conteúdos de Química I, 

relacionados a parte de Química Geral para a turma de Pré-Vestibular, que envolveram: 

Evolução de Modelos Atômicos, Estrutura Atômica, Tabela Periódica, Ligações 

Químicas, Geometria Molecular, Reações Químicas, Estequiometria e Radioatividade. 

Com a utilização do jogo, foi priorizado o conteúdo de Tabela Periódica, pois 

esse conteúdo é, muitas vezes, negligenciado pelos estudantes, contudo é extremamente 

importante para compreender todos os conteúdos posteriores. A Tabela Periódica, além 

de ferramenta imprescindível para a Química, fornece informações essenciais para as 

formações das substâncias químicas que ajudam na nossa existência. Os elementos 

químicos não são meros figurantes na Tabela Periódica e na nossa vida, eles são 

primordiais para o funcionamento dos nossos órgãos, ou seja, são vitais para os seres 

vivos. Embora algumas pessoas ainda não tenham se dado conta da relevância que eles 
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têm, com certeza em alguma aula de Ciências, já ouviram falar sobre a respiração celular 

e observaram as reações químicas envolvidas nela. 

Como já foi mencionado, o jogo foi aplicado em novembro de 2018, ou seja, no 

final do ano letivo, especificamente no último dia de aula. Assim, não foi possível 

aplicar um questionário avaliativo posteriormente como foi feito nas outras escolas onde 

o jogo também foi aplicado. A Figura 7 mostra a turma dividida em quatro grupos para 

facilitar a dinâmica do jogo e impulsionar uma interação entre os integrantes de cada 

grupo na resolução do seu problema de saúde. 

 

Figura 7: Divisão dos grupos de casos do jogo (Fonte: Própria) 

A dinâmica do jogo se deu com a divisão da turma em 4 grupos de 7 alunos, 

onde em cada grupo foi eleito um representante para efetuar as jogadas. Essa interação 

social entre indivíduos ajuda no desenvolvimento humano, no caso, potencializando os 

processos interativos. É nesse momento que o aprendizado ocorre, pela troca entre os 

indivíduos. 

Como o recurso utilizado era um jogo de tabuleiro, ele continha regras e elas 

foram lidas pela autora antes de iniciar as jogadas. Os representantes escolheram um 

envelope para a sua equipe. Cada envelope continha um certo caso de problema de 

saúde. Contudo, era importante que o grupo fosse discreto para não deixar que o grupo 

adversário descobrisse o seu problema de saúde e tentasse atrapalhar suas jogadas. A 

autora conduziu as jogadas de forma a facilitar a dinâmica e também como uma 

interventora para sinalizar se as jogadas estão corretas ou não conforme já foi citado e 

pode ser observado na Figura 8. 
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Figura 8: Tabuleiro do jogo (Fonte: Própria) 

A dinâmica do jogo foi conduzida pela autora e os jogadores foram 

representados pelos pinos coloridos no tabuleiro. Ao passar pelas fases, os jogadores 

foram colecionando fichas com símbolos químicos. Também tiveram a chance de 

conquistar outros elementos químicos quando foram direcionados à Pirâmide Alimentar 

como mostra a Figura 9. 

 

Figura 9:  Aluna da Escola A escolhendo um alimento na Pirâmide Alimentar (Fonte: Própria) 

Durante a aplicação do jogo na turma da 3ª série com alguns alunos do Pré-

Vestibular, tivemos o sorteio dos 4 grupos com os seguintes casos: 

Grupo 1: Caso (1) Ana estava propensa a ter cáries. 

Grupo 2: Caso (2) José estava propenso a ter anemia. 

Grupo 3: Caso (3) Eva estava propensa a ter diabetes. 
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Grupo 4: Caso (4) Caio estava propenso a ter colesterol alto. 

Logo, para solucionar os problemas de cada grupo, eles deveriam pelo menos 

conseguir nas jogadas os elementos conforme a Tabela 4. Sendo assim, se conseguissem 

os três elementos importantes de cada caso, o grupo obtinha pontuação máxima, mas se 

não conseguissem nenhum elemento para solucionar o seu caso, o seu personagem 

estava sujeito a contrair aquele problema de saúde, logo o grupo perderia o jogo. 

Importante destacar que, por mais que fossem necessários um dos 3 elementos 

para solucionar o seu problema, em cada fase do jogo foram colocadas as cartas desses 

elementos para aumentar a chance de cada grupo se livrar do problema. Pois como era 

um jogo baseado no trabalho realizado pelo Baran (2005) cujo título é “Suplementação 

dos Elementos-Traços”, o jogo tinha os 27 elementos essenciais para o funcionamento 

do corpo humano, divididos em três categorias: elementos majoritários, elementos-traço 

e elementos ultramicro-traço. Durante o andamento do jogo, cada grupo foi acumulando 

acertos e erros em suas jogadas, sendo assim, cada grupo acumulou certa quantidade de 

elementos listados na Tabela 5. 

Tabela 5: Elementos Químicos conquistados no jogo na Escola A 

Grupos/Elementos 

Químicos 

Elementos 

majoritários 

Elementos-

Traço 

Elementos 

Ultramicro-traço 

Grupo 1: Caso 1 Ca Si  

Grupo 2: Caso 2 Ca Fe, Zn I 

Grupo 3: Caso 3 Ca  Mo 

Grupo 4: Caso 4 C, P  Cr, Mn 

(Fonte: Própria) 

 Durante a dinâmica do jogo nessa turma, a principal dúvida foi sobre a 

localização do elemento químico quando por acaso eles só conseguiam dicas biológicas 

ou quando a dica era sobre a distribuição eletrônica do elemento químico baseado no 

cerne de gás nobre. Pois, como foi um assunto abordado no começo do ano e o jogo foi 

aplicado apenas no final do ano, muitos alunos não se atentaram a esse ensinamento.  

 Com a conquista dos elementos químicos através das jogadas assertivas, o grupo 

1 conseguiu 2 pontos; o grupo 2 só conseguiu 1 ponto; o grupo 3 não conseguiu pontuar 

e o grupo 4 conseguiu 1 ponto.  

Através da aplicação foi possível constatar que o grupo 3 não conseguiu pontuar, 

dessa forma, sua chance de contrair diabetes era muito maior. Os outros casos foram 

parcialmente solucionados, pois os grupos conseguiram conquistar pelo menos 1 
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elemento químico necessário para evitar o seu problema. Porém, só obtivemos um grupo 

vencedor, que foi o grupo 1 que conquistou a melhor pontuação ao final do jogo. 

É importante ressaltar que o jogo foi aplicado em 45 minutos e que esse tempo 

não foi suficiente para que os grupos passassem por todas as fases no tabuleiro. Porém, 

como a dinâmica se repete nas 4 fases do jogo, bastou trabalhar a 1ª fase para que ao 

menos os discentes tivessem a oportunidade de conquistar algumas fichas dos elementos 

químicos e ser possível, verificar através da mediação docente o que eles aprenderam 

nas aulas de Química. 

Um questionamento significativo que pode ser feito sobre esse jogo é de como 

os jogadores irão saber quais elementos químicos são necessários para evitar um dado 

problema de saúde? Conforme o jogo vai avançando e as cartas vão sendo sorteadas, as 

dicas também são sorteadas no dado. Dessa forma, basta os outros jogadores ficarem 

atentos a essas dicas que foram lidas sobre a carta selecionada naquela jogada, pois, por 

mais que o representante acerte o elemento químico, as dicas biológicas podem ajudar 

o adversário perceber que se conquistasse aquele elemento químico faria alguma 

diferença no seu caso. Assim, ao decorrer do jogo, os alunos vão aprendendo com as 

jogadas dos colegas simultaneamente. 

Por questão de lógica, seria mais interessante que o planejamento das aulas fosse 

feito em comum acordo com o professor de Biologia, para que este focasse nos 

problemas de saúde mais recorrentes da população brasileira e trabalhados no jogo. Por 

mais que os alunos não tenham nenhum dos quatro problemas de saúde abordados nos 

casos do jogo, ele acaba servindo de alerta sobre o quão é importante é ter uma 

alimentação mais diversificada, de modo a entender aquele velho discurso de todos os 

nutricionistas que “Quanto mais colorido é o prato, melhor para a nossa saúde”. 

 

4.4.2 ESCOLA B 

No 1º Bimestre de 2019 trabalhou-se o conteúdo de Química Geral com os 

alunos da 1ª série e buscando-se aplicar o recurso de forma diferente, isto é, logo após 

ter ministrado o conteúdo Tabela Periódica. Acreditou-se que o desempenho seria 

melhor do que da turma da Escola A, devido à aplicação do jogo ter sido imediatamente 

após as aulas teóricas sobre o conteúdo de Tabela Periódica, diferente do momento de 

aplicação na Escola A. 
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A aplicação do jogo teve a mesma dinâmica da Escola A como mostra a Figura 

10. A turma foi dividida em 4 grupos de 5 ou 6 alunos.  

 

Figura 10: Alunos da Escola B separados em grupos (Fonte: Própria) 

 Durante a aplicação do jogo, os alunos não tiveram dúvidas em relação às 

propriedades periódicas. Porém, ao jogar o dado e sortear a quantidade de dicas que 

receberiam, muitos não tiveram a sorte e só conseguiram 1 ou 2 dicas, dificultando assim 

a chance de acertar o elemento químico em questão. Porém, interessante destacar que 

um dos grupos sortearam apenas uma dica biológica que falava sobre hemoglobina e 

um dos integrantes fez uma associação com o elemento Ferro e assim, acertaram a carta 

daquela jogada e conquistaram a ficha do respectivo elemento. Mostrando com isso que 

o conhecimento prévio sobre Biologia ajudou aquele grupo a conquistar um elemento 

químico.  

Nesta escola, presumiu-se que os alunos teriam maior facilidade nas jogadas em 

virtude do conteúdo envolvido no jogo ter sido abordado recentemente. Pôde-se 

observar que apenas um grupo não conseguiu acertar a pergunta da casa da “SORTE”. 

A Figura 11 mostra um dos alunos escolhendo um dos alimentos na Pirâmide Alimentar 

como recompensa do grupo por ter acertado a questão da casa da “SORTE”. 
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Ao final do jogo, as fichas com os elementos químicos conquistas por cada 

grupo foi recolhida pela autora e podem ser observadas na Tabela 6: 

Tabela 6: Elementos Químicos conquistados no jogo na Escola B 

Grupos/Elementos 

Químicos 

Elementos 

majoritários 

Elementos-

Traço 

Elementos 

Ultramicro-traço 

Grupo 1: Caso 1     C, Cl, Mg, K   

Grupo 2: Caso 2     Na Fe, Zn, Cu, F  

Grupo 3: Caso 3  P Fe Mo 

Grupo 4: Caso 4  Ca (2x), K  I 

(Fonte: Própria) 

Analisando-se a conquista dos elementos químicos através das jogadas 

assertivas e comparando-as com a Tabela 5, o grupo 1 não conseguiu pontuar; o grupo 

2 só conseguiu 1 ponto, pois eles conseguiram 2 elementos químicos para resolver o 

problema da anemia, mas eles conseguiram também 1 elemento que não é bom para 

evitar o problema. Sendo assim, eles ganharam 2 pontos e perderam 1 ponto, totalizando 

apenas 1 ponto. Já o grupo 3 e o grupo 4 não conseguiram pontuar. Assim, apenas o 

grupo 2 conseguiu evitar o problema do seu grupo, portanto, venceram o jogo. 

O jogo também foi aplicado em 45 minutos para que a dinâmica pudesse ser 

comparada com a da Escola A. No segundo tempo de aula, foi discutido quem ganhou 

e o que faltava para os outros grupos evitarem suas respectivas doenças.  

Essa discussão foi baseada na Tabela 6, onde cada grupo conquistou diferentes 

elementos químicos. Iniciou-se por desvendar qual problema de saúde cada grupo tinha 

Figura 11: Aluno da Escola B escolhendo alimento na Pirâmide Alimentar (Fonte: Própria) 
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sorteado e assim, indagou-se quais elementos os alunos achavam que resolveria o seu 

problema de saúde. Muitos alunos responderam o Cálcio para o problema de cárie, creio 

que por conta do senso comum. No entanto, sobre os outros problemas de saúde eles 

arriscaram alguns palpites sobre o que eles achavam que resolveria, porém sem muita 

coerência. 

Em outra aula, aplicou-se um questionário avaliativo (APÊNDICE 3) com a 

finalidade de encontrar as principais dificuldades encontradas pelos discentes e como 

classificaram o recurso e suas jogadas. O resultado do questionário avaliativo pode ser 

observado nos gráficos das Figuras a seguir. 

A primeira pergunta objetivou conhecer a opinião discente sobre o que eles mais 

gostaram no recurso desenvolvido. Na Figura 12, observa-se graficamente que o fator 

que mais agradou os jogadores foi a abordagem de casos do cotidiano nas jogadas, 

seguida das perguntas e da relação com a nutrição. 

 

Figura 12: Gráfico sobre o que os alunos da Escola B mais gostaram no jogo (Fonte: Própria) 

 Ao inserir esses casos de saúde para serem resolvidos, acredita-se que esse fator 

foi uma maior motivação para que os alunos efetuassem as jogadas. Porque um jogo de 

tabuleiro comum talvez não despertaria o interesse nos discentes, mas o fato de jogar 

com propósito de solucionar um problema da vida real colaborou para aguçar um 

espírito cooperativo e competitivo, simultaneamente.  

Ao se perguntar sobre os principais aprendizados que o recurso propiciou pode-

se observar na Figura 13, que a associação da Química com a Biologia foi a parte mais 



46 
 

efetiva do recurso, pois a parte dos conteúdos de Química a maioria já tinha aprendido 

nas aulas. Porém, como os Elementos Químicos estavam atrelados a parte de nutrição e 

da atividade biológica foi destacado. Claro que, há uma porcentagem expressiva sobre 

a importância que a alimentação tem na questão da nossa saúde e talvez a utilização da 

Pirâmide Alimentar tenha contribuído para isso, pois a distribuição dos alimentos pode 

ter contribuído visualmente para os alunos percebessem quais fazem bem à nossa saúde 

e quais devemos evitar, baseando-se no problema do seu personagem ou de uma possível 

escolha pessoal. 

 

Figura 13: Gráfico sobre o que os discentes da Escola B aprenderam com o recurso (Fonte: Própria) 

Ao serem perguntados sobre as principais dificuldades apresentadas na dinâmica 

do jogo na questão 3, pode-se perceber no gráfico da Figura 14 que muitos não 

conheciam a atividade biológica dos elementos químicos, confirmando assim, que esse 

foi um dos maiores aprendizados do recurso nessa turma, como mostra a Figura 13. 

Pode-se observar também que alguns alunos (17%) ainda não tinham o domínio da 

relação entre a configuração eletrônica de um elemento e a sua posição na Tabela 

Periódica e que 4% relatou ainda não saber usar a Tabela periódica de forma adequada, 

o que possibilitou ao professor procurar sanar esta dúvida nas aulas posteriores. 

Ressalta-se neste momento que 9% dos alunos disseram que não compreenderam muito 

bem as regras do jogo, o que demonstra que a autora não explicou claramente as regras 

ou que os alunos estavam dispersos durante a explicação realizada antes de iniciar o 

jogo. 
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Figura 14: Dificuldades dos alunos da Escola B no jogo (Fonte: Própria) 

A questão 4 objetivava saber como os alunos avaliaram o seu desempenho no 

jogo. O gráfico apresentado na Figura 15 mostra as respostas dadas. 

 

Figura 15: Gráfico sobre desempenho dos alunos da Escola B sobre o recurso (Fonte: Própria) 

 O gráfico da Figura 15, revela-se que, no geral, o desempenho foi 

majoritariamente bom e excelente. Apenas 21% dos alunos classificou o jogo como 

regular, essa porcentagem reflete que alguns estudantes tiveram dificuldades para 

responder as perguntas ou acertar os elementos químicos. Isso se deve ao fato que 
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poucos estavam estudando o conteúdo e por isso, acharam que o seu desempenho não 

foi tão bom como deveria ser. 

 

Figura 16:  Gráfico sobre a opinião dos alunos da Escola B sobre o jogo (Fonte: Própria) 

 O gráfico da Figura 16 mostra que somando 42% e 47% temos um total de 87% 

de aprovação do recurso. Logo, no geral, os alunos gostaram da utilização do recurso 

nessa aula. 

Com base nesse questionário, afirma-se que o jogo é um recurso instrucional que 

serve para o aprendizado de forma indireta e que pode ser utilizado na sala de aula como 

avaliação do ensino-aprendizagem, pois através das jogadas e das dificuldades dos 

alunos é possível perceber o que eles ainda não sabem sobre o conteúdo abordado em 

sala, promovendo seções de feedback sobre os conceitos trabalhados, fazendo com que 

o professor imediatamente procure sanar as dúvidas exercendo o seu papel de mediador. 

 

4.4.3 ESCOLA C 

A aplicação do jogo nessa Escola foi em um tempo inferior a 45 minutos, pois o 

professor da disciplina anterior precisou de 10 min da aula de Química para terminar a 

explicação do conteúdo da aula dele. Sendo assim, a dinâmica nessa Escola foi um 

pouco mais corrida que nas outras, porém foi possível efetuar todas as jogadas da 

primeira fase como já havia sido feito na primeira e na segunda escola. O objetivo de 

aplicar o recurso nesta escola foi ampliar a avaliação do mesmo em uma escola pública, 

utilizando o jogo para verificar os conhecimentos de Tabela Periódica adquiridos nas 
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aulas teóricas. Mas cabe ressaltar que as aulas teóricas foram dadas pelo professor 

regente da turma e não pela autora deste trabalho. A divisão da turma foi feita em 4 

grupos de 6 ou 7 alunos (FIGURA 17).  

 

Figura 17:  Aplicação do jogo na Escola C (Fonte: Própria) 

 A dinâmica do jogo permitiu que fosse identificado problemas na localização de 

elementos de transição na Tabela Periódica, visto que quando a dica era com cerne de 

gás nobre associada à distribuição com subnível d, os alunos tiveram mais dificuldade 

para localizar e acertar esses elementos. Pode-se atribuir essa dificuldade a falta de 

discussão que é feita em sala de aula sobre os elementos de transição dos alunos da 1ª 

série do Ensino Médio, pois quando ressaltam-se os subníveis mais energéticos de cada 

grupo da Tabela Periódica, não priorizam-se os elementos de transição externa e muito 

menos os de transição interna. Em contrapartida, se a dica fosse relacionada aos 

elementos representativos, eles facilmente conseguiam acertar e conquistar a ficha com 

o seu símbolo químico. 

 Apenas um grupo não conseguiu acertar a pergunta da casa da “SORTE”, 

perdendo assim a chance de conquistar um possível elemento para prevenir o seu futuro 

problema de saúde. A Figura 18 mostra uma das alunas escolhendo um alimento 

segundo a escolha do seu grupo. 
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Figura 18:  Aluna escolhendo um alimento na Pirâmide (Fonte: Própria) 

Ao final do jogo foi possível identificar os elementos que cada grupo acumulou 

(TABELA 7). 

Tabela 7: Elementos Químicos conquistados no jogo na Escola C 

Grupos/Elementos 

Químicos 

Elementos 

majoritários 

Elementos-Traço Elementos 

Ultramicro-traço 

Grupo 1: Caso 1     Ca Br Se 

Grupo 2: Caso 2      Fe, F I 

Grupo 3: Caso 3  Mg Fe Mo 

Grupo 4: Caso 4  C Fe, Zn, Cu  

(Fonte: Própria) 

Com a conquista dos elementos químicos através das jogadas assertivas, o grupo 

1 conseguiu 1 ponto; o grupo 2 conseguiu 1 ponto; os grupos 3 e 4 não conseguiram 

pontuar. Entretanto, se o grupo 4 tivesse pontuado, perderia 1 ponto, pois conquistou o 

Cobre que é um elemento problema para quem tem caso de colesterol alto. 

Devido ao problema do tempo hábil para aplicação do recurso nessa escola, não 

foi possível discutir com profundidade os problemas de saúde e como solucioná-los, a 

autora só conseguiu falar rapidamente sobre a relação entre os elementos químicos e a 

solução dos casos e, divulgar os ganhadores do jogo que no caso foram o grupo 1 e o 

grupo 2, pois logo após a aula de Química era o intervalo do recreio.  

Mas ao final da aula, alguns alunos vieram elogiar o recurso que foi 

desenvolvido e falaram também que aprenderam algumas aplicações biológicas de 
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alguns elementos químicos que eles não faziam ideia que estava na composição do nosso 

corpo. 

Inclusive, o professor da Escola C disse que utilizaria o recurso como uma 

alterativa para contextualizar e aprofundar o tema. Para ele, a proposta do jogo foi 

interessante, pois contextualizou a função dos elementos químicos no organismo, 

fazendo com que os alunos obtivessem uma percepção melhor de suas aplicações, as 

quais eles não conheciam ou que eram pouco abordadas em sala de aula. 

Ressalto que na fala do professor o termo “contextualizar” refere-se no caso a 

utilizar-se da temática cotidiana para aprofundar o conteúdo de Química. Essa 

diferenciação entre cotidiano e contextualização pode ser elucidada pelo trabalho de 

Wartha et al. (2013), onde ressalta-se que os aspectos da vida cotidiana podem servir de 

estímulo para abordagem de determinado conteúdo e não somente para fins de 

exemplificação como equivocadamente associamos à essa palavra.  

Já a contextualização é uma forma para a construção de significados associada à 

incorporação das relações vivenciadas, buscando valorizar o contexto em que foram 

originadas. Portanto, nesse sentido, o termo adequado para o jogo aplicado seria “para 

abordagem de situações cotidianas”, como problemas de saúde, escolhas de alimentos e 

influência deles no organismo humano. Assim, utilizou-se de exemplos do cotidiano 

para aproximar os discentes dos elementos químicos mais importantes para o 

funcionamento do Corpo Humano. 

Em uma outra oportunidade, o professor regente da Escola C aplicou o 

questionário avaliativo (APÊNDICE 3) elaborado pela autora que continha as mesmas 

perguntas do questionário aplicado na Escola B. A primeira pergunta obteve-se um 

resultado expressivo sobre as perguntas do jogo, foi o artifício que mais agradou os 

alunos dessa Escola (FIGURA 19). 
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Figura 19: Gráfico sobre o que os alunos da Escola C gostaram no jogo (Fonte: Própria) 

Sobre o aprendizado proporcionado no jogo, as respostas foram bem variadas e 

percebe-se que houve um aprendizado diversificado como mostra a Figura 20. Todos os 

assuntos listados no questionário foram marcados no questionário como algo que 

possivelmente os alunos aprenderam com as jogadas. Claro que, muito alunos marcaram 

mais de um item listado e com isso, é possível perceber que o recurso desenvolve um 

aprendizado e que só observando as jogadas dos discentes é difícil detectar 

imediatamente. 

 

Figura 20: Gráfico sobre o que os discentes da Escola C aprenderam com o recurso (Fonte: Própria) 

Outro questionamento bastante pertinente que o recurso permite fazer é sobre as 

dificuldades que os discentes tiveram para avançar nas casas do jogo, pois cada avanço 
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de casa significava mais uma carta a ser desvendada ou mais uma pergunta a ser 

respondida. As principais dificuldades dos alunos dessa Escola estão representadas no 

gráfico da Figura 21. 

 

Figura 21: Dificuldades dos alunos da Escola C no jogo (Fonte: Própria) 

Quanto a dificuldade discente ao utilizar o recurso, pode-se observar na Figura 

18 que 56% dos alunos tiveram alguma dificuldade para realizar as jogadas. Esse 

aspecto pode ser devido ao fato da aplicação do jogo ter sido feita em tempo reduzido, 

logo, os alunos tiveram pouca chance de responder as perguntas da casa da “SORTE”, 

visto que não passaram da 1ª fase do jogo. Porém, poucos (8%) não compreenderam as 

regras do jogo, essa mesma porcentagem também não sabia utilizar a Tabela Periódica 

de forma correta e também não sabia localizar os elementos químicos pela distribuição 

eletrônica.  

Contudo, cabe ressaltar que alguns alunos não conseguiram fazer associações 

das dicas biológicas com os elementos químicos descritos nas cartas. Diferentemente do 

que foi observado na Escola B, na qual os alunos pela dica biológica contida nas cartas 

conseguiram fazer associações do nome da doença com algum elemento químico usando 

a coerência e assim acertando as jogadas. 

Não tive nenhuma 
dificuldade 

44%

Não compreendi 
muito bem as regras

8%

Não sei utilizar a Tabela Periódica 
de forma adequada

8%

Não sabia localizar os 
elementos químicos por 

conta da distribuição 
eletrônica

8%

Não conhecia a atividade 
biológica dos elementos 

químicos
16%

Não tinha a mínima noção de quais 
elementos químicos resolveriam o meu 

caso
16%

3) MINHA(S) DIFICULDADE(S) PARA EXECUTAR AS 
JOGADAS? 



54 
 

Acredita-se que o jogo contribui para ajudar os discentes a compreenderem o 

quão importante é a Química para a manutenção da nossa saúde, pois muitos deles 

também não sabiam quais elementos químicos eram importantes para evitar as doenças. 

A avaliação que os discentes fizeram sobre o seu desempenho no jogo pode ser 

observado na Figura 22 com base nas respostas dadas. Cerca de 75% dos alunos acharam 

positivo o seu desempenho nas jogadas. Poucos alunos não ficaram satisfeitos com sua 

atuação no jogo. 

 

Figura 22: Gráficos sobre desempenho dos alunos da Escola C sobre o recurso (Fonte: Própria) 

A opinião dos discentes sobre o jogo pode ser observada na Figura 23, onde 

observa-se que 90% dos alunos aprovaram o recurso. O gráfico indica que o jogo 

agradou majoritariamente a turma da Escola C. Resultado este, que assemelha-se ao que 

foi encontrado na Escola B também com 87% de aprovação por parte dos discentes. 
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Figura 23: Opinião dos alunos da Escola C sobre o jogo (Fonte: Própria) 

Assim, acredita-se que esse tipo de recurso pode ser aplicado em qualquer grupo 

de indivíduos que tenham conhecimento sobre Tabela Periódica, pois a autora trabalhou 

com faixas etárias distintas em escolas com diferentes discentes, pré-vestibulandos e 

alunos da 1ª série de duas escolas particulares e uma pública, não havendo diferença 

significativa nos resultados alcançados, sejam percebidos durante sua aplicação ou 

avaliados através do questionário avaliativo. A aplicação foi possível pela coletividade 

do “trabalho” em equipe para solucionar um problema da vida real. 

Neste momento ressalta-se que o ideal para a aplicação do recurso seria a 

disponibilidade de um tempo maior para que os alunos passassem por todas as 4 fases 

do jogo, pois acredita-se que enriqueceria muito mais o conhecimento discente acerca 

dos elementos químicos, suas propriedades e papel no organismo humano. A medida 

que fossem lidas mais dicas biológicas sobre os outros elementos que estão nas próximas 

fases, os alunos começariam a perceber que há muito mais elementos na composição e 

no funcionamento do nosso corpo que eles imaginam. São necessários 2 tempos de aula 

de 45 minutos/cada para um total aproveitamento do recurso. 

 

 

 

 



56 
 

4.4.4 PRODUTO FINAL 

 O jogo produzido neste trabalho encontra-se em um material de apoio para o 

professor (APÊNDICE 1). Nesse material, recomendou-se a forma de utilização do jogo 

em sala de aula, pois o mesmo, deve-se ser aplicado somente após a abordagem do 

conteúdo de Tabela Periódica e suas propriedades. 

 Por trabalhar o conteúdo de Tabela Periódica, que além de ser um dos temas 

mais importantes para se abordar os outros conteúdos de Química, também é uma 

importante ferramenta que em 2019 completou 150 anos.  

 É um Sistema Periódico muito antigo, desenvolvido por Dmitri Mendeleev, 

contudo mais completo atualmente com a descoberta do 118º elemento químico. Dessa 

forma, a Tabela passou por diversas mudanças, desde a quantidade de elementos 

químicos que haviam na primeira versão como também sua disposição que deixou de 

ser por massa atômica e organizou-se suas propriedades em ordem crescente de número 

atômico (Z). 

 O jogo desenvolvido como produto desta dissertação, tem por objetivo, avaliar 

os conhecimentos adquiridos nas aulas sobre Tabela Periódica, onde contém como 

acessório do jogo, a própria Tabela para facilitar as jogadas e verificar a aprendizagem. 

Pode ser trabalhado em um contraturno para que mais discussões sejam possíveis e 

utilize-se de um tempo maior para sua aplicação. Porém, destaca-se que pode ser 

utilizado em sala de aula no horário da grade da disciplina, se houver tempo suficiente 

para que os alunos consigam completar a 1ª fase do jogo, pois a dinâmica das fases se 

repetem. Claro que quanto mais fases os alunos conseguirem concluir mais dúvidas 

surgirão para que o professor como mediador utilize-se dessas oportunidades para sanar 

dúvidas. O ideal são 2 tempos de aula com 45 minutos/cada. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Buscando estimular não só a aprendizagem do conteúdo de Tabela Periódica, o 

jogo elaborado que integra Química e Biologia, pretendeu orientar o aluno sobre os 

problemas de saúde mais recorrentes da população brasileira, mostrando como é 

relevante uma alimentação diversificada, pois mais importante que a alimentação é a 

nutrição.  

O nutrir que os nutricionistas orientam na dieta humana não é apenas para 

questão de emagrecimento ou redução de taxas de colesterol e triglicerídeos. Contudo, 

a nutrição tem sua relevância no sentido de aumentar a qualidade de vida da população, 

pois são através da ingestão de elementos químicos contidos nos alimentos que podemos 

manter o funcionamento dos nossos órgãos de forma eficaz. 

Para a criação e aplicação de um trabalho diferenciado o docente precisa estar 

em constante pesquisa para desenvolver aulas de qualidade e que promovam 

questionamentos dos discentes. Além disso, deve-se esperar que os jogos não só gerem 

a competição entre os indivíduos, mas sim, a cooperação, porque é ajudando o 

semelhante que contribuímos para formação de uma sociedade ideal, a partir do 

momento que entendemos que não somos autossuficientes. 

O recurso lúdico permitiu uma melhor avaliação do aprendizado do aluno desde 

os erros aos acertos nas jogadas, observando-se as aprendizagens e as dúvidas acerca do 

conteúdo trabalhado, além de possibilitar a imediata correção dos erros conceituais e 

desfazer as dúvidas remanescentes. 

Porém, a avaliação desse recurso acaba permitindo uma análise a parte, pois, por 

mais que as aulas fossem de Química, trazer essa integração entre as disciplinas Química 

e Biologia através das cartas do jogo nas duas escolas particulares, cujo sistema é 

baseado em curso preparatório para o ENEM e outros vestibulares foi desafiador. 

Primeiro porque os alunos estão condicionados a aulas puramente expositivas e 

segundo, porque a criação do jogo e regras exigiram não só um esforço maior do 

professor em termos de estudo e pesquisas, mas também dos alunos, pois eles 

começaram a indagar o que de fato era importante para a resolução dos seus casos 

específicos e formularam estratégias.  

Pode-se também fazer uma aplicação do recurso baseado em uma aula sobre 

problemas de saúde mais recorrentes no Brasil e deste modo, discutir quais ações 
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poderiam evitar esses problemas e dentro deste contexto apresentar os alimentos da 

Pirâmide Alimentar. Nesse momento deixa-se que os discentes escolham os melhores 

alimentos da Pirâmide e faça a leitura de cada informação nutricional dos respectivos 

alimentos escolhidos. Em seguida, destaca-se os elementos químicos contidos nos 

alimentos e utiliza-se a Tabela Periódica para localizá-los. Em outra aula, aborda-se as 

Propriedades Periódicas e outros fatores com exercícios de fixação e na próxima aula 

aplica-se o recurso didático enfatizando os aspectos abordados na primeira aula.  

Porém, como a autora atua na rede particular de ensino, essa primeira aula sobre 

os problemas de saúde não pôde ser feita, os casos só foram discutidos após a finalização 

do jogo. Talvez se tivesse utilizado essa etapa no planejamento das aulas, o aprendizado 

poderia ser maior. Acredita-se que deste modo poderia contribuir ainda mais para um 

aprendizado, pois quanto mais houvesse a abordagem desse tema na aula, mais alerta 

sobre como cuidar bem da saúde seriam dados, tornando-os mais críticos ao escolher 

seus alimentos nas refeições. 

Apesar do recurso ter sido aplicado com pouco tempo, pelos resultados do 

questionário e durante a aplicação, percebeu-se que além de aprender sobre a relevância 

de cada elemento químico no combate de um futuro problema de saúde, os discentes 

aprenderam um pouco mais sobre como solucionar os problemas dos casos de saúde 

abordados. Portanto, o conhecimento adquirido nas aulas e principalmente na utilização 

do recurso foi oportuno para ressaltar e alertar aos jovens sobre como é primordial ter 

uma alimentação composta de nutrientes diversificados.  

Claro, que não só os discentes aprenderam algo com esse trabalho, como também 

a autora deste trabalho, pois através dele mudamos um pouco o pensamento na hora de 

escolher um alimento. Como autora dessa pesquisa, confesso que tenho mudado os meus 

hábitos alimentares de forma a enriquecer o meu corpo com maior número de nutrientes 

possíveis, pois, quanto mais cedo esse alerta é despertado dentro de nós, mas chances 

de prolongar nossa existência e qualidade de vida. 

Espero que esse trabalho ajude outros docentes como inspiração para aulas 

diferenciadas e motivadoras, de forma que eles estejam disponíveis para desenvolver 

trabalhos ou aulas que despertem e ajudem aos seus alunos na tomada de decisões pela 

influência positiva na vida deles. 
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APÊNDICE 1 

COMPOSIÇÃO DO JOGO “NUTRIQUIM” 

1. TABULEIRO 

 

MATERIAL: 2 Folhas A4 e Plastificação 

DIMENSÃO: Altura: 42 cm, Largura: 28 cm 
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COMO FAZER:  O tabuleiro foi feito no Microsoft Word, selecionando uma imagem 

de fundo da internet e colocando como plano de fundo. Como o tema aborda a parte 

nutricional dos alimentos e suas implicações, selecionou-se uma figura do Corpo 

Humano. Depois, colocou-se casas pelo Corpo Humano formando uma trilha. Em 

seguida, foi feita a impressão em 2 folhas A4 para poder dobrar o tabuleiro ao meio. 

Após a impressão foi feito a plastificação dessas folhas para não danificar com 

facilidade. 

2. ACESSÓRIOS 

 

 

 

MATERIAL: Resina e Plástico  

DIMENSÃO: Dos pinos: Altura: 3 cm, Largura: 2 cm 

Do dado: Altura: 1 cm, Largura: 1 cm 

COMO FAZER: O dado compra-se pronto ou pega-se de algum jogo de tabuleiro que o 

professor tenha em casa. Os pinos podem ser confeccionados com papel cartão colorido 

ou pode pegar de algum jogo que tenha em casa também. 

3. FICHAS DOS CASOS 
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MATERIAL: Envelope branco e Papel cartão amarelo 

DIMENSÃO:Do envelope: Altura: 7 cm, Largura: 11 cm 

Identificação do envelope: Altura: 3 cm, Largura: 7 cm 

Da carta: Altura: 4 cm, Largura: 7,5 cm 

COMO FAZER:Carta e identificação feita no Microsoft Word e depois impressa em 

papel cartão e colada no envelope branco. 

4. CARTAS DOS ELEMENTOS QUÍMICOS 
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Tabela 8: Referências das cartas com seus elementos químicos correspondentes (Fonte: Própria) 

Referência Elemento Químico 

*01* Cálcio (Ca) 

*02* Cloro (Cl) 

*03* Cobalto (Co) 

*04* Cromo (Cr) 

*05* Ferro (Fe) 

*06* Flúor (F) 

*07* Iodo (I) 

*08* Potássio (K) 

*09* Manganês (Mn) 

*10* Molibdênio (Mo) 

*11* Sódio (Na) 

*12* Níquel (Ni) 

*13* Fósforo (P) 

*14* Enxofre (S) 

*15* Selênio (Se) 

*16* Silício (Si) 

*17* Vanádio (V) 

*18* Zinco (Zn) 

*19* Cobre (Cu) 

*20* Carbono (C) 

*21* Hidrogênio (H) 

*22* Oxigênio (O) 

*23* Nitrogênio (N) 

*24* Magnésio (Mg) 

*25* Boro (B) 

*26* Bromo (Br) 

*27* Arsênio (As) 

 

MATERIAL: Papel cartão branco  

DIMENSÃO: Da carta: Altura: 7 cm, Largura: 5 cm 

COMO FAZER: Cartas feitas no Microsoft Word e impressa em papel cartão branco. 
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5. FICHAS DOS ELEMENTOS QUÍMICOS 

 

MATERIAL: Papel cartão branco e contact 

DIMENSÃO: Fichas: Altura: 3 cm, Largura: 3,5 cm 

COMO FAZER: Confeccionar as fichas no Microsoft Word e salvar em pdf para não 

desformatar. Depois é só imprimir colorido em papel cartão branco e colar o contact 

antes de recortar as fichas. 

6. PERGUNTAS DA “SORTE” 

 

1) Quem tem maior raio, Sódio (Na) ou Cátion Sódio (Na+)? 

2) Quem tem maior raio, Cloro (Cl) ou Ânion Cloro (Cl-)? 

3) Quem tem maior raio, Potássio (K) ou Cátion Potássio (K+)? 

4) Quem tem maior raio, Oxigênio (O) ou Ânion Oxigênio (O2-)? 

5) Quem tem maior raio, Magnésio (Mg) ou Cátion Magnésio (Mg2+)? 

6) Quem tem maior raio, Lítio (Li) ou Bário (Ba)? 

7) Quem tem maior raio, Iodo (I) ou Estrôncio (Sr)? 

8) Quem tem maior raio, Selênio (Se) ou Enxofre (S)? 

9) Quem tem maior eletronegatividade, Carbono (C) ou Nitrogênio (N)? 

10) Quem tem maior eletronegatividade, Cloro (Cl) ou Bromo (Br)? 

11) Quem tem maior eletronegatividade, Oxigênio (O) ou Nitrogênio (N)? 

12) Quem tem maior eletronegatividade, Fósforo (P) ou Nitrogênio (N)? 
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13) Quantos elétrons tem no subnível mais energético do Cátion Ferro (Fe3+)? 

14) Quantos elétrons tem no subnível mais energético do Cátion Zinco (Zn2+)? 

15) Quantos elétrons tem na Camada de Valência do Cobre (Cu)? 

16) Quantos elétrons tem na Camada de Valência do Vanádio (V)? 

17) Quem tem maior potencial de ionização, Sódio (Na) ou Cloro (Cl)? 

18) Quem tem maior potencial de ionização, Cálcio (Ca) ou Bromo (Br)? 

19) Quem tem maior potencial de ionização, Neônio (Ne) ou Magnésio (Mg)? 

20) Quem tem maior potencial de ionização, Selênio (Se) ou Rubídio (Rb)? 

21) Quem tem maior afinidade eletrônica, Lítio (Li) o Rubídio (Rb)? 

22) Quem tem maior afinidade eletrônica, Oxigênio (O) ou Flúor (F)? 

23) Quem tem maior afinidade eletrônica, Fósforo (P) ou Cloro Cl)? 

24) Quem tem maior afinidade eletrônica, Boro (B) ou Carbono (C)? 

Tabela 9: Respostas das perguntas (Fonte: Própria) 

Questão Respostas 

1 Sódio (Na) 

2 Íon Cloreto (Cl-) 

3 Potássio (K) 

4 Íon Óxido (O2-) 

5 Magnésio (Mg) 

6 Bário (Ba) 

7 Estrôncio (Sr) 

8 Selênio (Se) 

9 Nitrogênio (N) 

10 Cloro (Cl) 

11 Oxigênio (O) 

12 Nitrogênio (N) 

13 5 elétrons 

14 10 elétrons 

15 2 elétrons 

16 2 elétrons 

17 Cloro (Cl) 

18 Bromo (Br) 

19 Neônio (Ne) 

20 Selênio (Se) 

21 Lítio (Li) 

22 Flúor (F) 

23 Cloro (Cl) 

24 Carbono (C) 
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MATERIAL: Folha A4 branca 

DIMENSÃO: Fichas: Altura: 4 cm, Largura: 7 cm 

COMO FAZER: Confeccionar as fichas no Microsoft Word e imprimir em folha A4 e 

depois recortar cada pergunta para colocar nos envelopes da “SORTE”.  

Obs.: Os envelopes da “SORTE” terão as mesmas dimensões dos envelopes dos 

“CASOS” e das “FASES”. Porém, esses envelopes da “SORTE” e das “FASES” são 

apenas envelopes organizadores das cartas para não, mas poderia ser facilmente 

separada por um clip, por exemplo. 

7. PIRÂMIDE ALIMENTAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL: Tecido brim azul (1 m) 

Plástico transparente para toalha (2 m), no caso, para costurar no tecido na frente e atrás. 

DIMENSÃO: Da pirâmide: Altura: 70 cm, Lados: 86 cm, Base: 98 cm 

Para gancho: Comprimento: 12 cm (6 de altura) 

COMO FAZER: Corta-se o tecido e o plástico com as dimensões acima. Costura-se o 

gancho no topo da pirâmide. Envolve-se o tecido com o plástico na frente e no verso. 

Costura-se a pirâmide com 6 linhas horizontais com espaçamento de 8 cm 

aproximadamente. Depois com auxílio de um estilete, faz-se 17 cortes na vertical para 

colocar os envelopes posteriormente. Na base da pirâmide faz-se mais uma costura 

horizontal com espaçamento de 2 cm para colocar um suporte para a pirâmide ficar 

esticada. Nesse caso, foi usado um pedaço de PVC, mas pode ser colocado uma cartolina 

enrolada como um cano para sustentar a base. 
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8. FIGURAS DOS ENVELOPES E CARTAS DA PIRÂMIDE 
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82 
 

 

 

 



83 
 

 

 

 



84 
 

 

MATERIAL: Envelope branco, papel cartão branco com impressão colorida e papel 

contact 

DIMENSÃO: Do envelope: Altura: 7 cm, Largura: 11 cm 

Da fotografia do alimento: Altura: 6 cm, Largura: 9 cm 

Da carta: Altura: 6 cm 

COMO FAZER: Imprimir o arquivo com as informações nutricionais do alimento em 

papel cartão brando e recortar em forma de cartas. Para o envelope, imprimir um arquivo 

com as fotos dos alimentos, depois passar papel contact e em seguida, recortar as fotos 

para colar no verso do envelope. 
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Tabela 10: Informações sobre as cartas da Pirâmide Alimentar (Fonte: Própria) 

ALIMENTO FONTE DO TEXTO FONTE DA IMAGEM 

Ovo http://www.ovosbrasil.com.br/site/wp-

content/uploads/2016/09/2008-Mazzuco_Ovo-

alimento-funcional-perfeito-%C3%A0-

sa%C3%BAde_EMBRAPA-CNPSA.pdf 

http://vozdocampo.pt/2018/03/12/composicao-

quimica-dos-ovos-de-galinhas-de-racas-

autoctones/ 

https://www.receitadevovo.co

m.br/receitas/ovo-frito-no-

microondas 

Leite https://www.ufrgs.br/lacvet/site/wp-

content/uploads/2013/10/leiteFred.pdf 

http://www.citiusconsultoria.c

om.br/nutricao/leite-e-

hipertrofia/ 

Ervilha https://tudoela.com/beneficios-da-ervilha/ 

 

https://www.belezadaterra.co

m.br/Ervilha-Graos-5kg 

Banana http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/Agencia4

0/AG01/arvore/AG01_48_41020068055.html 

http://www.mundoecologia.co

m.br/plantas/banana-e-um-

vegetal/ 

Milho https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/bitstrea

m/doc/489376/1/Circ75.pdf 

 

https://produto.mercadolivre.c

om.br/MLB-699549121-

sementes-de-milho-verde-

hibrido-biomatrix-3066-1-

kilo-_JM 

Espinafre https://www.quimicalimentar.com.br/espinafre-

efeitos-beneficos-e-maleficos-da-hortalica/ 

 

https://vamoscomermelhor.co

m.br/hortalica-do-mes-

espinafre/ 

Peixe http://www.repositorio.ufal.br/bitstream/riufal/1

084/1/MariaEmiliadaSilvaMenezes.pdf 

 

http://www.clube-

fitness.com/artigo/beneficios-

da-cavala 

Frango https://extra.globo.com/noticias/saude-e-

ciencia/frango-que-esta-mais-barato-que-carne-

rico-em-ferro-proteina-magra-vitaminas-

17088082.html 

http://www.jacomar.com.br/ar

tigos/dicas-para-fazer-frango-

assado/ 

Carne http://www.conquistesuavida.com.br/ingredient

e/carne-bovina_i542672/1 

http://hirotafood.com.br/os-

beneficios-da-carne-bovina/ 

Nozes https://formasaudavel.com.br/nozes/ 

 

https://www.benditograo.com.

br/nozes-e-frutas/castanhas-e-

nozes-oleaginosas/nozes-

mariposa/ 
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Queijo https://portaldoqueijo.com.br/saude/2017/02/20/

os-beneficios-do-queijo-na-sua-saude/ 

 

https://milknet.com.br/benefic

ios-nutricionais-dos-queijos/ 

Pão http://penta.ufrgs.br/~julio/pao/valor.htm https://www.smartsupermerca

dos.com/receitas-do-

chefe/salgados/pao-frances 

Laranja https://www.suapesquisa.com/frutas/laranja.htm 

 

https://www.mulherportugues

a.com/alimentacao/segredos-

cozinha/laranja-doce-todo-o-

ano/ 

Melancia https://www.suapesquisa.com/frutas/melancia.ht

m 

https://saude.ccm.net/faq/1466

0-beneficios-da-melancia 

Grãos http://g1.globo.com/sao-paulo/sorocaba-

jundiai/blog/5-minutos-com-roberta-

cassani/post/cereais-rica-fonte-de-energia-e-

nutrientes.html 

 

http://www.conquistesuavida.

com.br/noticia/graos-

sementes-e-cereais-quais-sao-

as-diferencas-entenda-cada-

grupo-alimentar_a7267/1 

Sorvete https://www.dicasdemulher.com.br/afinal-

sorvete-faz-bem-ou-mal-para-a-saude/ 

http://artshine.com.br/eventos/

festival-do-sorvete/ 

Chocolate https://www.unimed.coop.br/web/costaoeste/not

icias-unimed/beneficios-do-chocolate 

https://super.abril.com.br/mundo-

estranho/como-e-feito-o-chocolate/ 

http://www.tudoporemail.com.br/content.aspx?e

mailid=7320 

https://exame.abril.com.br/bra

sil/a-relacao-do-brasileiro-

com-o-chocolate/ 

Uva https://www.suapesquisa.com/frutas/uva.htm 

 

http://www.caminhodovinho.t

ur.br/os-beneficios-do-

consumo-diario-de-uvas/ 

Beterraba https://www.suapesquisa.com/alimentos/beterra

ba.htm 

 

http://arevistadamulher.com.br

/dieta-e-

nutricao/content/2455717-

beterraba-e-a-amiga-da-saude-

mas-e-preciso-moderar-o-

consumo-em-alguns-casos 

Morango https://www.suapesquisa.com/frutas/morango.ht

m 

http://www.mercafruty.com.br

/produto/morango-500g/ 

Óleo de soja https://escolakids.uol.com.br/producao-do-oleo-

de-soja.htm 

 

https://www.greenme.com.br/

alimentar-

se/alimentacao/1566-oleo-de-
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soja-gm-saiba-porque-e-

prejudicial-a-saude 

Tomate http://www.goiasverde.com.br/dicas/tomate-

fonte-de-vitaminas-e-minerais.php 

https://www.infoescola.com/fr

utas/tomate/ 

Feijão http://www.scielo.br/pdf/aesalq/v31/41.pdf https://www.tempodecoziment

o.com/feijao/ 
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APÊNDICE 2 

REGRAS DO JOGO 

 Dividir a turma em 4 grupos e cada um deles sorteia um envelope que contém 

uma situação-problema. 

 Entregar uma Tabela Periódica junto com envelope contendo o caso. Cada grupo 

lê o seu problema de saúde, sem deixar que os outros grupos saibam qual o 

problema a ser solucionado.  

 Começar o jogo pelo grupo que pegou o envelope com o “Caso 1”, depois o 

“Caso 2” e assim sucessivamente e essa será a sequência do jogo.  

 Eleger um representante e um pino de cor distinta para facilitar a dinâmica do 

jogo no tabuleiro.  

 Posicionar todos os pinos na casa de número 1 da trilha contida no tabuleiro. 

 O grupo com o Caso 1 deverá sortear uma das 12 cartas contidas no envelope da 

fase 1 e devolvê-la ao professor. 

 Um aluno do grupo joga o dado de 6 faces, ao parar em uma face com um 

número, esse representará a quantidade de dicas que o grupo terá direito de pedir 

ao professor para tentar acertar o elemento químico envolvido na sua carta 

sorteada. Após a leitura de todas as dicas a que têm direito, o representante do 

grupo fala qual elemento químico ele acha que é. Se ele estiver certo, o professor 

entregará uma ficha com o símbolo químico daquele elemento, mas se estiver 

errado, o grupo não receberá essa ficha. Acertando ou errando o elemento, o 

grupo avança uma casa na trilha. 

 Repetir o processo para os Casos 2, 3 e 4. Quando o quarto grupo terminar a 

jogada, volta-se para o primeiro grupo e repete-se o mesmo processo, pois cada 

grupo tirará 3 cartas na primeira fase até chegar na casa da “SORTE”. 

 Na casa da “SORTE”, o representante sorteia uma carta com uma pergunta 

contida no envelope “SORTE A”. Essa carta da pergunta pode ficar com o grupo, 

pois não tem alternativas.  

 Responder à pergunta do envelope da “SORTE” e se a resposta estiver correta, 

o professor levará um aluno do grupo até a Pirâmide Alimentar para que escolha 

um alimento que ele julgue ser importante para evitar o problema de saúde a ser 

resolvido.  
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 Abrir o envelope e ler para a turma inteira a descrição do alimento.  

 Escolher um dos elementos químicos que compõem aquele alimento e o 

professor entregará uma ficha correspondente ao símbolo químico do elemento 

que o grupo escolheu. Porém, se o grupo errar a pergunta, não terá direito de 

escolher nenhum alimento na Pirâmide Alimentar. 

 Avançar para a casa de número 4 que dá início à fase 2 do jogo. Então, repete-

se as mesmas jogadas feitas na fase 1. Dessa forma, quando terminar as jogadas 

da fase 2, os jogadores passarão pela “SORTE” novamente, mas agora eles 

sortearão uma carta do envelope “SORTE B”.Acabando essa rodada, o jogo se 

repetirá mais duas vezes, uma na fase 3, passando pela “SORTE C” e outra na 

fase 4. Após terminar as jogadas da fase 4, os alunos chegarão na última casa 

que é a “CHEGADA”. 

 Recolher os envelopes dos casos e contabilizar os elementos químicos que há 

dentro deles acumulados na jogada.  

 Desvendar os problemas de cada caso e discutirá brevemente com os alunos 

como eles poderiam solucionar aquelas situações-problema.  

 Contabilizar os elementos químicos que foram acumulados no jogo e comparar 

com os elementos químicos necessários para solucionar os problemas 

efetivamente e a partir daí fará a contagem dos pontos de cada grupo para 

anunciar o ganhador ou os ganhadores do jogo. 

 Ganha quem acumular mais pontos. Eles podem ser calculados da seguinte 

forma: Cada elemento químico que for conquistado no jogo que era necessário 

para solucionar o seu caso soma-se 1 ponto e cada elemento químico que for 

conquistado, mas que era dispensável para o seu problema, deve-se subtrair 1 

ponto. 

CASOS ELEMENTOS QUÍMICOS 

NECESSÁRIOS 

ELEMENTOS QUÍMICOS 

DISPENSÁVEIS 

Caso 1 Ca, F, Si P 

Caso 2 Co, Fe, Cu Na 

Caso 3 Cr, Mn, Zn B 

Caso 4 Si, Cr, Mg Cu 

(Fonte: Própria) 

 No final, deve ser feito a contagem e aquele que possuir mais pontos, vence. Mas 

há outra forma de vencer também, pois o grupo que conseguir conquistar o 
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máximo de elementos necessários para resolver o seu problema de saúde, mesmo 

tendo feito menos pontos, é considerado vencedor também. 
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APÊNDICE 3 

QUESTIONÁRIO AVALIATIVO 

Questionário Avaliativo sobre o Jogo NUTRIQUIM 

1) O que você gostou no jogo? 

[     ] As perguntas 

[     ] O tabuleiro 

[     ] A relação com a nutrição 

[     ] Os casos de saúde abordados 

2) O que você aprendeu com o jogo?  

[     ] Distribuição eletrônica 

[     ] Localização do elemento químico na Tabela Periódica 

[     ] Atividade biológica dos elementos químicos  

[     ] Que existe uma quantidade variada de elementos químicos nos alimentos 

[     ] Importância de cuidar da alimentação para não contrair doenças 

[     ] Propriedades periódicas (Raio Atômico, Afinidade Eletrônica e Energia de Ionização) 

[     ] Outro ____________________________________________________________________ 

3) Minha(s) dificuldade(s) para executar as jogadas?  

[     ] Não tive nenhuma dificuldade 

[     ] Não compreendi muito bem as regras 

[     ] Não sei utilizar a Tabela Periódica de forma adequada 

[     ] Não sabia localizar os elementos químicos por conta da distribuição eletrônica 

[     ] Não conhecia a atividade biológica dos elementos químicos 

[     ] Não tinha a mínima noção de quais elementos químicos resolveriam o meu caso 

[     ] Outra ____________________________________________________________________ 

4) Como você avalia o seu desempenho no jogo? 

[     ] EXCELENTE     [     ] BOM     [     ] REGULAR     [     ] RUIM     [     ] PÉSSIMO 

5) Qual sua opinião sobre o jogo? 

[     ] EXCELENTE     [     ] BOM     [     ] REGULAR     [     ] RUIM     [     ] PÉSSIMO



 


