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Caro(a) Colega, 

Este material foi elaborado e aplicado no projeto de Mestrado 

Profissional de Ensino de Ciências da Natureza da Universidade Federal 

Fluminense.  

 O jogo desenvolvido articula a Nutrição e a Saúde Humana para 

estimular o aprendizado da Tabela Periódica.  

 Dessa forma, este produto educacional objetiva auxiliá-los 

durante as aulas sobre a Tabela Periódica, atrelando à atividade 

biológica que os elementos químicos desempenham no nosso corpo, com 

a saúde e uma alimentação balanceada. 

 É importante que você, como educador (a), possa salientar a 

influência da alimentação para a manutenção da nossa saúde e como 

diversas doenças recorrentes na população brasileira podem ser 

evitadas se melhorarmos as nossas escolhas diárias de alimentos.  

 Procure aguçar a curiosidade e interesse de seus alunos com este 

recurso, fale da importância de se conhecer os elementos químicos e suas 

propriedades e mostre que a Tabela Periódica não é apenas um 

instrumento ilustrativo ou fonte de “memorização”.  

 Ajude os alunos a compreenderem como a presença de certos 

elementos químicos em determinados alimentos ou nutrientes são 

indispensáveis ao nosso corpo.  

 Faça bom proveito desse material! Desejamos que ele sirva de 

inspiração para que você também crie outras ferramentas para o ensino 

da Química. Aqui estão algumas orientações para que você utilize esse 

recurso. Fique à vontade para adequá-lo as necessidades de sua classe. 

Mãos à obra!! 

As Autoras 
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1.Apresentação 

Obteve-se como produto final da Dissertação de Mestrado “NUTRIQUIM: Um 

jogo didático que articula a Tabela Periódica, Nutrição e Saúde”, um jogo didático que 

foi intitulado de NUTRIQUIM, que é um recurso instrucional para utilizar na sala de aula, 

buscando-se facilitar o processo de ensino-aprendizagem da Tabela Periódica, baseando-

se em uma metodologia diferenciada e articulada com a Biologia. 

Observa-se que um dos maiores problemas encontrados para ensinar Química é a 

abstração e a linguagem. Para Chassot (1993), o estudo de Química assemelha-se ao 

estudo de um outro idioma, pois apesar de ser no idioma do português, a Química é dotada 

de uma linguagem própria e muitos símbolos, onde cada um deles apresenta significados 

diferentes. 

Dessa forma, a busca por metodologias mais atrativas para os estudantes tem sido 

objeto de pesquisa de muitos professores, para melhorar a abordagem dos conteúdos 

químicos e ajudar na sua compreensão. 

Nesse momento, a utilização de recursos lúdicos aliados à função didática podem 

despertar o interesse para estudar assuntos julgados como difíceis e complexos. Um 

recurso que tem sido muito utilizado como metodologia diferenciada é o jogo. Para 

Huizinga (2007) ele é um recurso que fomenta o interesse nos alunos de forma leve e 

divertida, promovendo um aprendizado indireto. 

A utilização do jogo como uma ferramenta didática precisa estar articulada à um 

conhecimento prévio ou à um conhecimento que queremos que seja aprendido pelo 

discente. Assim sendo, o recurso desenvolvido nessa Dissertação tem por objetivo fazer 

uma verificação sobre o conteúdo aprendido pelos alunos através do estudo da Tabela 

Periódica, onde permita a construção de um conhecimento amplo sobre conceitos 

biológicos envolvendo Corpo Humano, Nutrição e Saúde, além de revisar o conteúdo de 

Tabela Periódica. 
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2. Por que o jogo foi criado?  

           Atuando como docente nas aulas de Química é provável se deparar com diversas 

perguntas ao iniciar o conteúdo de Tabela Periódica, mas garantimos que a mais frequente 

você já deve conhecer: “Vou ter que decorar todos esses Elementos Químicos? ”.  

           Dessa forma, o estudo sobre a Tabela Periódica acaba sendo desestimulante, pois 

o aluno acaba focando em decorar os Elementos Químicos sem compreender a 

importância que eles têm na nossa vida. Pensando nisso, buscou-se conciliar o estudo da 

Tabela com a influência dos elementos na nossa saúde, pois muitos alunos não conseguem 

fazer essa associação com facilidade. Assim, de forma didática e divertida é possível fazer 

com que essas informações sejam absorvidas de forma indireta. 

           Aulas que promovam essa contextualização também podem ser efetivas, porém 

acredita-se que quando desafiamos o aluno a buscar soluções para resolver problemas 

com seu conhecimento prévio provocamos uma mudança de atitude e uma necessidade 

de desempenhar um papel mais ativo na sala de aula. E essa busca pode ser feita com a 

ajuda de outros colegas na sala e à medida que o conhecimento vai sendo compartilhado 

com os outros, vai se construindo uma maneira mais dinâmica de aprender. 

 

3. O que se deseja com a aplicação desse recurso?            

           Sabe-se que o jogo, em geral, é um recurso lúdico que propicia uma interação entre 

os jogadores. Que tal aliar essa característica da ludicidade com algum conhecimento 

estudado na escola?  

           Com o este recurso desenvolvido pelas autoras, pode-se verificar o conhecimento 

adquirido nas aulas de Tabela Periódica e suas propriedades, como também, é possível 

fazer associações sobre os elementos químicos indispensáveis ao Corpo Humano.  

            Após a aplicação, pode-se iniciar uma discussão sobre os casos de saúde que 

foram abordados no jogo, de modo a advertir os alunos sobre os esses problemas e como 

evitá-los. Nesse mesmo momento, espera-se que com essa discussão os alunos consigam 

evidenciar os benefícios que uma alimentação diversificada tem para a manutenção da 

saúde. 
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4. O Jogo NUTRIQUIM 

4.1 Características do jogo 

 É um jogo de tabuleiro, onde sua diagramação tem a figura de um Corpo Humano 

com uma marca d’água de órgãos e membros do nosso corpo. No tabuleiro há um 

caminho a ser percorrido denominado de trilha. Esse jogo 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. 

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.  

A composição do recurso inclui problemas de saúde (Quadro 1) a serem resolvidos 

pelos alunos e sua dinâmica se dá através de cartas sobre os elementos químicos que 

podem resolver tais problemas, pois também contém dicas biológicas e perguntas sobre 

Tabela Periódica e suas propriedades. 

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) 

No jogo há variação de 81 cartas disponíveis para colocar nas fases, pois cada fase 

do jogo apresenta 12 cartas. Há 3 cartas de cada elemento químico disponíveis para criar 

as fases do jogo, indicando os 27 tipos de elementos químicos vitais ao homem listados 

no artigo do Baran (2005), por isso totaliza 81 cartas. Mas, vale ressaltar que, não são 
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todas essas cartas que participam das jogadas. Como o jogo apresenta 4 fases, usa-se 

apenas 48 cartas, ou seja, 12 cartas em cada envelope das fases. 

No jogo há 3 casas da “SORTE”. Quando os grupos passarem pelas três primeiras 

casas da trilha, eles chegarão à casa da “SORTE” que intitulamos de Sorte A. Nessa casa, 

cada grupo responde a uma pergunta sobre Tabela Periódica e Propriedades Periódicas, 

que são perguntas diretas sobre Raio, Afinidade Eletrônica ou Energia de Ionização, entre 

outras. Para responder essas questões, os alunos terão apoio de uma Tabela Periódica 

entregue pelo professor no início do jogo.  

Acertando a resposta, o professor vai direcionar um aluno daquele grupo para ir 

até a Pirâmide Alimentar, que serve para que o aluno escolha um alimento capaz de 

contribuir para evitar aquele problema de saúde relacionado no caso que o grupo dele 

sorteou inicialmente. Dessa forma, o jogador poderá fazer sua escolha consciente para 

buscar os elementos químicos que ele ainda não conquistou nas jogadas anteriores e 

possivelmente evitando que o seu respectivo personagem contraia a doença que ele está 

propenso a ter.  

Após a leitura da carta referente ao alimento pertencente à Pirâmide, o grupo 

poderá escolher um dos elementos químicos contido naquela carta para solucionar o seu 

problema de saúde e o professor entregará a ficha correspondente ao seu símbolo químico. 

Ao final do jogo, teremos em cada envelope dos casos os símbolos químicos 

acumulados na partida. Cada grupo de elementos químicos foram separados em três cores 

distintas para facilitar sua identificação. As fichas dos símbolos com a cor lilás 

representam os elementos majoritários, as de cor rosa representam os elementos-traço e 

as de cor amarela representam os elementos ultramicro-traço presentes no Corpo 

Humano. 
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4.2  Como jogar? 

          Divida a turma em 4 grupos e cada um deles sorteia um envelope que contém uma 

situação-problema. Entregue 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.  

           Comece 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. Eleja um representante e um 

pino de cor distinta para facilitar a dinâmica do jogo no tabuleiro. Posicione 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. 

             Repita 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. O representante do grupo deve 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.  

             Abra o envelope e leia para a turma inteira a descrição do alimento. O 

representante que está lendo a carta deve 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. 
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          Avance 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”. 

          Recolha os envelopes dos casos e contabilize os elementos químicos que há dentro 

deles acumulados na jogada. Desvende os problemas de cada caso e discuta brevemente 

com os alunos como eles poderiam solucionar aquelas situações-problema.  

           Contabilize os elementos químicos que foram acumulados no jogo e compare com 

os elementos químicos necessários para solucionar os problemas efetivamente e a partir 

daí faça 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 como mostra a Tabela 1. 

Tabela 1: Os Elementos Químicos necessários para solucionar cada caso 

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 máximo de 

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

pontos, é considerado vencedor também. 
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4.3 Como preparar o jogo Nutriquim? 

 Nesse tópico você encontra os elementos do jogo para sua confecção, algumas 

figuras não estão em tamanho real, mas para recorte você as encontra no apêndice com o 

seu tamanho original para aplicar na sua escola. 

TABULEIRO 

 

 



14 
 

MATERIAL: 2 Folhas A4 e Plastificação 

DIMENSÃO: Altura: 42 cm, Largura: 28 cm 

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. 

Encontra-se no Apêndice 1 para impressão e recorte. 

 

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. 
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FICHAS DOS CASOS E TAG DAS FASES
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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. 

 

CARTAS DOS ELEMENTOS QUÍMICOS 

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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Tabela 2: Numeração das cartas de acordo com os Elementos Químicos 

Referência das cartas 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) 

 

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.  
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PERGUNTAS DA “SORTE” 

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. 

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)? 

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)? 
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23) Quem tem maior afinidade eletrônica, Fósforo (P) ou Cloro Cl)? 

24) Quem tem maior afinidade eletrônica, Boro (B) ou Carbono (C)? 

A Tabela 3 apresenta as respostas de cada pergunta acima. É um gabarito para 

auxiliar na dinâmica das jogadas e tornar o jogo mais rápido. 

Tabela 3: Gabarito das perguntas da "Sorte" 

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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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. 

 

FIGURAS DOS ENVELOPES E CARTAS DA PIRÂMIDE 

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 
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com as fotos dos alimentos, depois passar papel contact e em seguida, recortar as fotos 

para colar no verso do envelope.  

Observação: As referências das figuras e textos relativos a cada alimento estão no 

Apêndice 3. 
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TABELA PERIÓDICA 

MATERIAL: Folha A4 

DIMENSÃO: Altura: 21 cm, Largura:29,7 cm 

COMO FAZER: Imprimir 4 Tabelas Periódicas em folha A4 para os 4 grupos do jogo. 

Encontra-se em tamanho maior para impressão no Apêndice 2. 

 

 

5. Momentos da Sequência Didática utilizada 

Na Tabela 4 há uma sugestão de uma Sequência Didática (SD) para orientá-lo 

sobre a aplicação desse recurso. A SD procura mostrar os conteúdos que devem ser 

abordados nas aulas anteriores à aplicação do jogo e como fazer a avaliação da 

aprendizagem durante e após a execução do mesmo. Essa é apenas uma sugestão da 

Sequência Didática adequada para que os alunos tenham entendimento sobre a 

importância dos Elementos Químicos no Corpo Humano, mas fique à vontade para trocar 

a ordem ou incluir outras aulas que você julgue ser necessária para aplicar o recurso. 

Inclusive, queremos ressaltar que o tempo que você tem disponível para ensinar esses 

conteúdos e aplicar o recurso é relativo, pois cada Escola tem sua dinâmica. Acreditamos 

também que a aplicação do recurso pode ser realizada no contra turno para que o tempo 

não limite as jogadas e aguce ainda mais o interesse dos alunos pelo recurso. 
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Tabela 4: Metodologia a ser utilizada em cada aula 

AULA OBJETIVO MATERIAL 

UTILIZADO 

TEMPO 

ESTIMADO 

[1] Expositiva sobre 
Tabela Periódica 

Mostrar como a Tabela Periódica foi 
criada; Ensinar a manuseá-la; Localizar 
as famílias e os períodos; Identificar os 
elétrons de Valência. 

Livro ou Apostila; 
Quadro; Pilot; 
Apagador e Tabela 
Periódica. 

2 tempos de 50 
min. 

[2] Expositiva sobre 
Propriedades 
Periódicas e outras 

Diferenciar os raios: atômico, iônico e 
de Van der Waals. Além de estudar, 
Afinidade Eletrônica e Potencial de 
Ionização. Observar a 
Eletronegatividade e a 
Eletropositividade. 

Livro ou Apostila; 
Quadro; Pilot; 
Apagador e Tabela 
Periódica. 

2 tempos de 50 
min. 

[3] Expositiva sobre 
Nutrição e os 
Elementos Químicos 
essenciais 

Mostrar a proporção dos alimentos 
incluídos na alimentação da 
população brasileira através da 
Pirâmide Alimentar; identificar quais 
alimentos são mais ricos em 
nutrientes e quais apresentam mais 
variedades de elementos químicos 
distintos. Identificar os elementos 
químicos presentes em determinados 
alimentos. 

Quadro, Pilot, 
Apagador, 
Pirâmide 
Alimentar do jogo 
Nutriquim e a 
Tabela Periódica 

1 tempo de 50 
min. 

[4] Interativa com a 
aplicação do Jogo 
Nutriquim 

Aplicar o Jogo Nutriquim como uma 
forma de revisar Tabela Periódica e 
suas Propriedades, além propiciar a 
construção de conhecimento acerca 
da atividade biológica de cada 
elemento químico no funcionamento 
do Corpo Humano e alertar os 
discentes sobre os problemas de 
saúde mais comuns da população 
brasileira. 

Tabuleiro, Pinos, 
Dado, Pirâmide 
Alimentar, Tabela 
Periódica, Cartas e 
Envelopes. 

2 tempos de 50 
min. 

[5] Dialogada com 
aplicação de 
Questionário 

Discutir sobre os casos abordados no 
jogo; Salientar outros possíveis 
problemas de saúde recorrentes na 
população brasileira, aplicar 
questionário avaliativo sobre o 
recurso didático. 

Apostila; Quadro; 
Pilot e Apagador. 

1 tempo de 50 
min. 

 

6.Orientações adicionais  

Apresentado o jogo, trazemos algumas informações da pesquisa bibliográfica 

necessária para a criação do recurso. As Tabelas 5, 6 e 7 apresentam os dados colhidos 

para a criação das cartas desse jogo baseados em dois livros: “Para que servem os 



39 
 

Elementos Químicos”1 e o “Elementos traços na nutrição e saúde humanas”2. Dessa 

forma, você pode utilizar essas informações para modificar as cartas, se preferir, ou quem 

sabe, estas tabelas possam contribuir para a criação de um material de apoio, até mesmo 

uma cartilha, se necessário. As tabelas estão coloridas fazendo referência às fichas dos 

elementos químicos. As cores são para facilitar a identificação dos três tipos de elementos 

encontrados no nosso corpo, sendo eles: majoritários, traços e ultramicro-traços. 

Tabela 5: Elementos Majoritários no Corpo 

ELEMENTOS 

MAJORITÁRIOS 
ALGUMAS INFORMAÇÕES SOBRE O ELEMENTO 

Hidrogênio (H) 
Gás inflamável, incolor, inodoro e insípido. Presente nos aminoácidos, 
proteínas, enzimas, água, etc.  

Sódio (Na) 

Cátion Na+ é abundante no líquido extracelular. 

É encontrado no sangue e nos fluídos que rodeiam as células, controla a 
acidez dos líquidos como o sangue e participa da transmissão dos estímulos 
pelos nervos e pelos músculos. 

Mantém a pressão osmótica dos líquidos e dos tecidos. São necessários 
diariamente diária é de 5 a 15g de NaCl. Seu excesso provoca o aumento da 
pressão arterial, doenças cardiovasculares, retenção de líquidos, celulite e 
aumento de peso. 

Seu excesso também está associado à fibrose cística, a doença celíaca e ao 
hiperparatireoidismo, anemias e reumatismos. 

Sua carência causa distúrbios na pressão arterial. 

Potássio (K) 

 

Cátion K+ principal no líquido intracelular. 

Em pequena quantidade, 2%, é também constituinte do líquido extracelular. 

Importante para o funcionamento do sistema nervoso, dos órgãos, dos 
sentidos e dos músculos. 

Sua carência causa hipopotassemia. 

Seu excesso provoca hiperpotassemia, impotência, melancolia, dores, 
fraqueza muscular, confusão mental, prisão de ventre, falta de reflexos, 
ressecamento da pele e irritabilidade. 

Magnésio (Mg) 

O Corpo Humano possui de 20 a 22g de Magnésio. 

26% presente nos músculos e o restante em tecidos moles e fluídos 
corpóreos. 

Ajuda na ativação do metabolismo de açúcares, na ativação de dezenas de 
enzimas e na formação do tecido ósseo. 

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

de Janeiro: Interciência, 2001. 

2ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE GENEBRA. Elementos traço na nutrição e saúde humanas. 

São Paulo: Roca, 1998. 
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Constitui os dentes e apareço nas cartilagens. 

Elimina cálculos renais e das vesículas. 

Retarda o envelhecimento. 

Reduz a depressão e a chance de ataques cardíacos. 

Na contração muscular atua como relaxante. 

Presente nos alimentos com alto teor de gordura. 

Seu excesso causa calcificação óssea. 

Sua carência causa distúrbios neuromusculares, fraquezas musculares, 
cãibras e apatias. 

Cálcio (Ca) 

99% está concentrado nos ossos e nos dentes. 

1% está no sangue e nos fluídos extracelulares. 

Promove equilíbrio das células. 

Ativa enzimas, 

Ajuda na assimilação do Ferro, Vitamina D e da proteína calcitonina. 

Sua deficiência causa raquitismo, cáries dentárias, osteoporose e perda de 
sono. 

Carbono (C) 
Presente nos aminoácidos, proteínas, enzimas, etc. É produzido na respiração 
celular através do CO2 dos organismos aeróbicos (Ciclo de Krebs). 

Nitrogênio (N) 

Utilizado como gás inerte para manter a pressão ou servir como proteção em 
sistemas onde se necessita de oxigênio (como conservação de 
alimentos).Presente nos aminoácidos, proteínas, enzimas, etc. 

Fósforo (P) 

Constituinte essencial dos ácidos nucleicos da membrana celular, do tecido 
nervoso, de órgãos e aparece no trifosfato de adenosina (ATP). 

Participa do desenvolvimento e endurecimento de ossos e dentes. 

Absorvido no organismo através da vitamina D. 

Sua carência causa fraqueza, peso reduzido, dor óssea, raquitismo e memória 
comprometida. 

Seu excesso favorece a arteriosclerose, a catarata, a perda dos dentes e a 
degeneração gordurosa do fígado. 

Oxigênio (O) 
Vital para a respiração celular. Presente nos aminoácidos, proteínas, enzimas, 
etc 

Enxofre (S) 

Constituinte dos aminoácidos (cisteína e cistina) e ácido fólico. 

Encontrado no esqueleto, em gorduras, na insulina e na queratina da pele, 
cabelos e unhas. 

Presente nos alimentos: germe de trigo, lentilha, feijão, aveia, cebola (cheiro). 

Cloro (Cl) 

Presente no sangue e no líquido extracelular. 

Ânion Cl- presente nos tecidos do Corpo Humano. 

Presente nos alimentos: Sal de cozinha, alimentos do mar, leite, carne, ovos 
e hortaliças. 

(Fonte: Própria) 



41 
 

Tabela 6: Elementos Traços no Corpo Humano 

ELEMENTOS 

TRAÇOS ALGUMAS INFORMAÇÕES SOBRE O ELEMENTO 

Ferro (Fe) 

 

Cátion Fe2+ presente na hemoglobina. 

Ajuda no crescimento e na respiração celular. 

O Corpo Humano possui 5g desse elemento. 

Presente na ferritina e na mioglobina. 

Responsável pelo transporte de O2 pela hemoglobina. 

Seu excesso causa fibrose generalizada ou hemacromatose. 

Sua deficiência causa anemia, cansaço, dores ósseas e nanismo. 

Presente nos alimentos: germe de trigo, gema de ovo, melado, algas marinhas, 
levedo, feijão, fígado e nas carnes. 

Cobre (Cu) 

 

Responsável pela absorção de Ferro, pela síntese da hemoglobina, pela 
manutenção da saúde óssea e do sistema nervoso central. 

Participa do metabolismo do colágeno e intervém na formação da melanina. 

Atua como inibidor da DNA-polimerase quando associado à ofenantrolina. 

Auxilia na atividade da proteína ascorbatoxidase. 

Sua falta favorece a esclerose múltipla. 

Sua ausência causa infertilidade, redução da absorção de ferro, enfraquecimento 
dos ossos, lesões cardíacas, anemias e defeitos na produção de melanina. 

Seu excesso causa asma, hipertensão, depressão, esquizofrenia, convulsões, 
aumento do nível de colesterol e necrose do fígado. 

Presente nos alimentos: fígado, rins, ostras, mariscos, mexilhões, aves, legumes, 
frutas, grãos integrais, soja, chocolate e castanha-do-pará. 

Zinco (Zn) 

 

Constitui a insulina. 

Encontrado na maioria dos tecidos, na retina, na próstata e nos leucócitos. 

Ajuda no metabolismo dos carboidratos e na síntese de proteínas. 

Sua necessidade diária é de 15 a 20 mg. 

Sua ausência provoca nanismo anorexia, alopecia, dificuldades de cicatrização e 
prejuízo na resposta imunológica. 

Quando sua quantidade está abaixo do normal apresento nas pessoas diabetes, 
cirrose, leucemia e problemas cardíacos. 

Seu excesso está associado à úlceras, pancreatites, anemias, má circulação 
sanguínea e fibrose pulmonar. 

Presente nos alimentos: ostras, peixes, gengibre, condimentos e ervilhas. 

Boro (B) 

Alguns compostos são usados no tratamento da artrite. 

Presente nos alimentos: vegetais verdes, nas frutas, nas amêndoas e nos grãos. 

O seu ácido causa diabetes, frio generalizado, edema ao redor dos olhos e eritema 
do tronco e membros superiores. 
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Em quantidade traços, é necessário para a saúde dos ossos. 

Atenua os efeitos de uma deficiência em Potássio. 

Silício (Si) 

Ajuda na calcificação dos ossos e síntese do colágeno. 

Estimula o crescimento, a formação dos dentes, unhas e cabelos. 

Sua carência causa colesterol alto, dores em geral, artrite, enrugamento da pele e 
infartos.  

Favorece o câncer intestinal, úlceras que cicatrizam mal, diverticulite e fraturas 
que não consolidam. 

Presente nos alimentos animais e em grãos integrais. 

Flúor (F) 

 

Presente no cérebro humano na quantidade de 5 mg. 

Reduz a incidência de cáries. 

Apresenta ação bactericida, bacteriostática e favorece o processo de 
remineralizarão que ocorre na cavidade bucal. 

Seu excesso causa fluorose. 

Bromo (Br) 

 

É líquido à temperatura ambiente e de cor marrom-avermelhado. 

O isótopo 75Br permite evidenciar a presença de edemas cerebrais, ajuda a 
diagnosticar o mal de Parkinson e o câncer de pulmão. 

(Fonte: Própria) 

 

Tabela 7: Elementos Ultramicro-traços no Corpo Humano 

ELEMENTOS 

ULTRAMICRO-

TRAÇOS 

ALGUMAS INFORMAÇÕES SOBRE O ELEMENTO 

Vanádio (V) 

Localizado no tecido adiposo e parte nos rins, fígado e baço. 

Presente nos alimentos: óleos de soja e girassol, ovos, aveia, azeite, peixe, grãos 
e derivados. 

Cromo (Cr) 

Cátion Cr3+ participa na permeabilidade dos vasos sanguíneos. 

Assimila o açúcar nos alimentos, auxilio no metabolismo da glicose e ativo 
enzimas. 

Retarda o desenvolvimento da asteriosclerose. 

Ajuda na manutenção da estabilidade estrutural de proteínas e ácidos 
nucleicos. 

Potencializa a ação da insulina através do complexo (FTG) 

Ajuda no metabolismo de carboidratos, proteínas, lipídeos, triglicerídeos e 
colesterol. 

Sua ausência causa diabetes, tendência a infarto, arteriosclerose, demência 
senil, comportamento anti-social, crescimento desordenado, balanço 
nitrogenado, redução do quociente respiratório, assim como distúrbios no 
metabolismo dos lipídeos, proteínas e carboidratos. 

Seu excesso causa lesão nos rins e nos fígados. 
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Presente nos alimentos: gelatina, levedo, óleo de milho, marisco, cereais de 
trigo integral, carnes e pimenta-do-reino. 

Molibdênio (Mo) 

 

Concentrado no pâncreas, na hipófise, na tireóide e nas glândulas supra-renais. 

Favorece a saúde dos dentes e o vigor sexual. 

Evita a artrite. 

Auxilia no metabolismo de açúcares e gorduras. 

Seu excesso causa hipotireoidismo, perda de apetite, má concentração e 
sarcoma. 

Manganês (Mn) 

 

Participa da assimilação da vitamina B1, formação do feto, crescimento, parto 
normal, bom funcionamento do sistema nervoso e sou constituinte de sistemas 
enzimáticos essenciais. 

Presente no corpo dos adultos (rins e fígado) de 10 a 20 mg. 

Atua no combate ao diabetes e à esquizofrenia. 

Sua captação é feita através das mitocôndrias. 

Presente nos alimentos: nozes, amêndoas, castanha-do-pará, centeio, aveia 
integral, espinafre e ervilhas. 

Cobalto (Co) 

 

Constitui a cianocobalamina (Vitamina B12). 

Presente nos alimentos: de origem animal; especificamente nas proteínas, 
vísceras (rim, fígado), leite, alface, beterraba, espinafre, batata doce, ostras e 
mexilhões. 

Essencial para o funcionamento de todas as células: do sistema nervoso, do 
sistema gastrointestinal e as da medula óssea. 

Seu excesso favorece a policitemia (aumento dos glóbulos vermelhos) 

Sua deficiência causa anemia, falta de apetite, parada de crescimento, 
irritabilidade e falta de concentração. 

Níquel (Ni) 

 

Catalisa grande número de sistemas enzimáticos. 

Reforça a ação da insulina (em doses fracas) e inibe a ação dela (em doses 
elevadas). 

Circula na corrente sanguínea através da proteína niquelplasmina. 

Sua deficiência causa degeneração estrutural do fígado, distúrbios no 
crescimento e na reprodução, prejuízo na utilização do Ferro, diminuição das 
concentrações de Cálcio e Magnésio e aumento de Cobre e Zinco no fêmur. 

Em contato direto na pele pode provocar dermatites, câncer de pulmão, dos 
seios e da face. 

Arsênio (As) 

 

Encontrado no cabelo, rins, fígado, ossos e pele. 

É eliminado pelo suor, urina e trato digestivo. 

Selênio (Se) 

 

Combate os radicais livres, pois tenho ação antioxidante natural no organismo. 

Presente nos alimentos: grãos, cebolas, carnes, leite e vegetais. 

Reduz o envelhecimento, o endurecimento das artérias e a incidência de câncer 
de todos os tipos. 

Seu excesso causa extrema tristeza, melancolia, dores de cabeça, impotência, 
acne e selenoses (queda de cabelo e unhas). 
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Sua deficiência causa cardiopatia edêmica (Doença de Keshan) e osteptia 
(Doença de Kashin Beck). 

Iodo (I) 

Localizado na tireóide. 

Combinado com o aminoácido (tirosina) e ligado à proteínas, forma hormônios. 

Sua deficiência causa bócio, excesso de peso, lentidão mental e alterações 
pulmonares. 

(Fonte: Própria) 

7. Avaliação da aprendizagem 

A avaliação da aprendizagem pode ser feita de forma indireta, através do decorrer 

das aulas e durante a aplicação do recurso. Pode-se observar durante as jogadas o 

feedback que os alunos apresentam. É possível perceber a construção do conhecimento 

que o aluno faz quando no jogo ele só tem direito à uma dica biológica, e através dela ele 

usa algum artifício para tentar associá-la a algum elemento químico que ele acredita ter 

ligação com aquele problema. Pelas dicas químicas, pode ver sua associação através de 

um conhecimento prévio oriundo das aulas anteriores à aplicação do recurso. Nesse 

momento, o aluno acaba por exercitar os conhecimentos adquiridos nas aulas de Tabela 

Periódica.  

8. Considerações Finais 

 Esperamos que o produto educacional produzido possa te auxiliar nas aulas de 

Química. Que ele sirva de ferramenta estimulante para ajudar na compreensão do quão 

importante é estudar a Tabela Periódica e que esse material seja uma inspiração para a 

criação de outros materiais didáticos de apoio ao Ensino de Ciências da Natureza, pois há 

uma barreira grande a ser vencida por nós, docentes, por conta do desinteresse dos alunos 

e também pela competição desleal que os dispositivos eletrônicos tem corroborado para 

a dispersão na sala de aula e fora dela também. Esse jogo foi muito bem recebido pelos 

alunos nas Escolas que foi aplicado. Esperamos que você também tenha um bom 

resultado ao utilizá-lo com seus alunos. 
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APÊNDICE 3 – INFORMAÇÕES SOBRE AS CARTAS DA PIRÂMIDE 

ALIMENTAR 

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.receita

devovo.com.br/rece

itas/ovo-frito-no-

microondas 

Leite https://www.ufrgs.br/lacvet/site/wp-

content/uploads/2013/10/leiteFred.pdf 

http://www.citiusco

nsultoria.com.br/nu

tricao/leite-e-

hipertrofia/ 

Ervilha https://tudoela.com/beneficios-da-ervilha/ 

 

https://www.beleza

daterra.com.br/Ervi

lha-Graos-5kg 

Banana http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/Agencia

40/AG01/arvore/AG01_48_41020068055.html 

http://www.mundo

ecologia.com.br/pla

ntas/banana-e-um-

vegetal/ 

Milho https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/bitstrea

m/doc/489376/1/Circ75.pdf 

 

https://produto.mer

cadolivre.com.br/M

LB-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://vamoscomer

melhor.com.br/hort

alica-do-mes-

espinafre/ 
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Peixe http://www.repositorio.ufal.br/bitstream/riufal/

1084/1/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.jacoma

r.com.br/artigos/dic

as-para-fazer-

frango-assado/ 

Carne http://www.conquistesuavida.com.br/ingredient

e/carne-bovina_i542672/1 

http://hirotafood.co

m.br/os-beneficios-

da-carne-bovina/ 

Nozes https://formasaudavel.com.br/nozes/ 

 

https://www.bendit

ograo.com.br/nozes

-e-frutas/castanhas-

e-nozes-

oleaginosas/nozes-

mariposa/ 

Queijo https://portaldoqueijo.com.br/saude/2017/02/20

/os-beneficios-do-queijo-na-sua-saude/ 

 

https://milknet.com

.br/beneficios-

nutricionais-dos-

queijos/ 

Pão http://penta.ufrgs.br/~julio/pao/valor.htm https://www.smarts

upermercados.com/

receitas-do-

chefe/salgados/pao-

frances 

Laranja https://www.suapesquisa.com/frutas/laranja.ht

m 

 

https://www.mulhe

rportuguesa.com/al

imentacao/segredos

-cozinha/laranja-

doce-todo-o-ano/ 

Melancia https://www.suapesquisa.com/frutas/melancia.h

tm 

https://saude.ccm.n

et/faq/14660-
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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.conquis

tesuavida.com.br/n

oticia/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/no

ticias-unimed/beneficios-do-chocolate 

https://super.abril.com.br/mundo-

estranho/como-e-feito-o-chocolate/ 

http://www.tudoporemail.com.br/content.aspx?

emailid=7320 

https://exame.abril.

com.br/brasil/a-

relacao-do-

brasileiro-com-o-

chocolate/ 

Uva https://www.suapesquisa.com/frutas/uva.htm 

 

http://www.caminh

odovinho.tur.br/os-

beneficios-do-

consumo-diario-de-

uvas/ 

Beterraba https://www.suapesquisa.com/alimentos/beterra

ba.htm 

 

http://arevistadamu

lher.com.br/dieta-e-

nutricao/content/24

55717-beterraba-e-

a-amiga-da-saude-

mas-e-preciso-

moderar-o-

consumo-em-

alguns-casos 



52 
 

Morango https://www.suapesquisa.com/frutas/morango.h

tm 

http://www.mercafr

uty.com.br/produto

/morango-500g/ 

Óleo de soja https://escolakids.uol.com.br/producao-do-

oleo-de-soja.htm 

 

https://www.green

me.com.br/aliment

ar-

se/alimentacao/156

6-oleo-de-soja-gm-

saiba-porque-e-

prejudicial-a-saude 

Tomate http://www.goiasverde.com.br/dicas/tomate-

fonte-de-vitaminas-e-minerais.php 

https://www.infoes

cola.com/frutas/to

mate/ 

Feijão http://www.scielo.br/pdf/aesalq/v31/41.pdf https://www.tempo

decozimento.com/f

eijao/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


