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1. APRESENTAÇÃO 

  

A falta de motivação e participação dos alunos no processo de construção do 

conhecimento que ocorre dentro da sala de aula tem se tornado, cada vez mais, um 

desafio a ser enfrentado no processo de ensino-aprendizagem na disciplina de 

Química no Ensino Médio (EM). Situação que não parece ser uma exclusividade do 

ensino de Química, estando presente em praticamente todas as disciplinas 

pertencentes ao currículo escolar do nível médio. 

Um dos motivos apontados por Castro et al. (2015) que contribuem com essa 

situação de desinteresse dos estudantes nas aulas de Química é a forma com que se 

estabelece o trabalho docente (vale ressaltar que a menção desse agente 

desmotivador não significa que ele seja o único e, tão pouco, o fator principal do 

problema, mais sim, faz parte de um conjunto complexo de agentes que contribuem 

para ocasionar a situação acima descrita), o qual está baseado no uso de métodos de 

ensino tradicionais, centrados no processo de fixação de conteúdo, símbolos e 

formulas. Sendo assim, este trabalho foi formulado a fim de atenuar essa situação que 

tanto aflige o ensino de química nas escolas do Brasil.  

Desse modo, desenvolveu-se um jogo didático de cartas como o produto 

educacional tendo os objetivos de atrair o interesse dos discentes, melhorar o 

processo ensino-aprendizagem nas aulas de química, melhorar a interação entre os 

alunos e entre os alunos e o professor, e também apresentar uma ferramenta 

pedagógica que facilite os discentes a trabalharem com uma variedade de conceitos 

químicos inerentes a Tabela Periódica. 

Cunha (2012), ao argumentar sobre a utilização de jogos didáticos apontou: 

 
... os jogos didáticos, quando levados à sala de aula, proporcionam aos 
estudantes modos diferenciados para aprendizagem de conceitos e 
desenvolvimento de valores. É nesse sentido que reside a maior importância 
destes como recurso didático. (CUNHA, 2012, p. 96) 

 

 
Nesse sentido, os jogos didáticos tornam-se materiais de apoio com potencial 

educativo considerável e abrangente por sua propensão em incentivar o discente a 

participar de forma ativa, do seu próprio aprendizado e, por também contribuir no 

processo do desenvolvimento intelectivo e interpessoal do aluno, uma vez que, a ação 

de jogar envolve habilidades cognitivas e socioemocionais (ABED, 2016).  
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 Segundo Freitas et al. (2011, p. 12810) “os jogos se caracterizam como uma 

ferramenta didática que proporciona aos alunos um maior entendimento do conteúdo 

abordado”. Esse recurso pedagógico auxilia a promover a autonomia dos alunos, por 

construir um ambiente onde estes se tornem os agentes principais na construção do 

seu próprio conhecimento, facilitando o entendimento de conteúdos mais difíceis com 

uma aprendizagem interativa, colaborativa e significativa.  

A aplicação desse produto educacional traz a possibilidade de trabalhar com 

os alunos uma quantidade diversificada de conteúdos sobre a Tabela Periódica. Vale 

ressaltar que se tratando de uma pesquisa qualitativa, os resultados apresentados 

neste trabalho pode perfeitamente não se repetir em todos os locais de aplicação, 

porém acreditamos que o jogo didático produzido auxiliará os estudantes na 

compreensão dos conteúdos abordados, bem como motiva-los a participarem 

ativamente dos seus próprios processos de aprendizagem. 

 

1.1 O JOGO CONQUISTANDO A TABELA PERIÓDICA 

 

O jogo elaborado no desenvolvimento deste trabalho nomeado Conquistando 

a Tabela Periódica é uma adaptação do jogo de estratégia vendido comercialmente 

como War Cards representado na Figura 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: <https://www.lojasjcbrinquedos.com.br/jogo-war-cards-grow-p9850/>. Acesso 

em: 25 jan. 2020  

Figura 1: Imagens do jogo War Cards 
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Para que se respeitasse a lógica do jogo original, primeiramente foi elaborado 

uma tabela de Exel (Apêndice G) onde foram digitados todas as cartas que 

correspondiam as cartas territórios do jogo.  Essa ação foi necessária que se pudesse 

realizar uma correlação entre as cartas do jogo original com as cartas elementos que 

seriam elaboradas para o jogo Conquistando a Tabela periódica. 

Todas as cartas presentes no jogo original tiveram suas devidas 

representações no jogo elaborada, sendo algumas uma cópia fiel da original fiel, caso 

das cartas Dados. Entretanto, a maioria das cartas do jogo Conquistando a Tabela 

Periódica conta com adaptações para se vincularem a Tabela Periódica. 

O jogo adaptado foi confeccionado usando o programa de design gráfico 

Inkscape. Após essa etapa de design, imprimiu-se as imagens confeccionadas em 

folhas fotográficas que foram coladas em papel cartão e recortadas para a utilização 

pedagógica.   

Nas cartas do jogo desenvolvido constam informações sobre o número 

atômico, os símbolos e nomes de alguns elementos, a divisão por grupo/famílias e as 

posições dos elementos na TP.  

Para a escolha dos elementos químicos a serem utilizados no jogo, levou-se 

em conta aqueles que, pela experiência profissional do professor, são mais 

mencionados quando inicia-se o assunto TP, os elementos representativos. Assim, 

limitado pela quantidade de cartas exigidas pelo jogo, 36 elementos foram 

selecionados conforme ilustra o Quadro 1: 

 
Quadro 1: Elementos químicos (com seus símbolos e grupos) selecionados para o 

jogo Conquistando a Tabela Periódica 
 

Grupo 1: Lítio (Li), Sódio (Na), Potássio (K) e Rubídio (Rb). 

Grupo 2: Berílio (Be), Magnésio (Mg), Cálcio (Ca), Estrôncio (Sr) e Bário (Ba). 

Grupo 13: Boro (B) 

Grupo 14: Carbomo (C), Silício (Si) e Germânio (Ge). 

Grupo 15: Nitrogênio (N), Fósforo (P), Arsênio (As) e Antimônio (Sb). 

Grupo 16: Oxigênio (O), Telúrio (TE), Selênio (Se), Enxofre (S), polônio (Po) e 

Livermório (Lv). 
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Grupo 17: Flúor (F), Bromo (Br), Cloro (Cl) , Iodo (I), Astato (At) e Tenéssio (Te). 

Grupo 18: Neônio (Ne), Hélio (He), Argônio (Ar), Xenônio (Xe), Criptônio (Kr), 

Radônio (Rn) e Oganésio (Og). 

 

 

Para cada elemento listado no Quadro 6, foram preparadas imagens que 

apresentam o seu símbolo, sua posição na tabela periódica, o grupo característico ao 

qual pertence, o valor do número atômico, o valor da massa atômica e os elementos 

que fazem parte do mesmo grupo característico (Figura 2).  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Como pode-se perceber na Figura 2 cada grupo característico recebeu uma cor 

diferente para facilitar a sua identificação o que se assimila com várias representações 

das Tabelas Periódicas que costumam conter várias divisões coloridas representando 

determinadas características ou classificações.  

A organização das cartas por cores foi estabelecida conforme demostra o 

Quadro 2.  

 

Quadro 2: Organização das cartas elementos por cores 
 

Grupos 1 e 2 Amarelo 

Fonte: O autor (2020) 

Figura 2: Imagem de cartas elementos do jogo Conquistando a Tabela 
Periódica 

Fonte: O autor (2020) 
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(Metais alcalinos e alcalinos terrosos) 

Grupos 13 e 14 

(Família do Carbono e família do Boro) 
Verde 

Grupo 15 

(Família do Nitrogênio) 
Vermelho 

Grupo 16 

(Família dos Calcogênios) 
Rosa 

Grupo 17 

(Família dos Halogênios) 
Azul 

Grupo 18 

(Família dos Gases Nobres) 
Laranja 

 

 

Nota-se no Quadro 2 que os elementos pertencentes ao Grupos 1 e 2 foram 

aglutinados em uma única classificação denominada Metais Alcalinos.  

O jogo Conquistando a Tabela Periódica é constituído de 1 carta inicial, 8 cartas 

objetivos, 16 cartas especiais, 36 cartas elementos, 49 cartas de dados, 1 Tabela 

Periódica personificada para o jogo e 1 panfleto contendo as regras.   

O jogo estabelece a quantidade de 4 participantes por partida. Foram 

confeccionados ao todo 6 conjuntos de cartas possibilitando que 24 alunos joguem ao 

mesmo tempo. 

As representações de todas as demais cartas do jogo bem como as regras e a 

TP do jogo encontram-se nos APENDICES B até H.  

 

1.2 MATERIAIS UTILIZADOS 

 

O jogo “Conquistando a Tabela Periódica” é constituído pelas seguintes partes 

(Quadro 3): 

 

Quadro 3: Componentes do jogo Conquistando a Tabela Periódicas 
 

Componentes Quantidade 

Fonte: O autor (2020) 
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Carta inicial 1 

Cartas objetivos 8 

Cartas especiais 16 

Cartas-elemento 36 

Cartas de dados 49 

Tabelas periódicas adaptadas 1 

Regras 1 

 

 

O jogo possui um total 90 cartas (6 x 8 cm) impressas em papel fotográfico 

adesivo, coladas em papel cartão e recortadas no tamanho estabelecido pelas 

imagens, sendo: 

 1 carta inicial (Figura 3): Determina o Participante que inicia a rodada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor (2020) 

Fonte: O autor (2020) 

Figura 3: Carta Inicial do jogo Conquistando a Tabela Periódica 
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 8 cartas objetivo (Figura 4): Estabelecem o objetivo a ser alcançado por 

cada participante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 16  

 

 16 cartas especiais (Figura 5): Proporcionam determinadas vantagens 

aos jogadores que as detém.  

 

 

 

 

 

Figura 4: Exemplos de cartas objetivos utilizadas no jogo  
Conquistando a Tabela Periódica 

Fonte: O autor (2020) 

Figura 5: Exemplos de cartas especiais utilizadas no jogo  
Conquistando a Tabela Periódica 

Fonte: O autor (2020) 
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 36 cartas elementos (Figura 6): Cartas que fazem referência aos 

elementos a serem conquistados pelos jogadores. 

 

 

 

 

 49 cartas dados (Figura 7): São as cartas que permitem ao jogador 

conquistar as cartas elementos que deseja ou a defender as cartas elementos 

que já estão sobre o seu domínio.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Exemplos de cartas-elemento utilizadas no jogo  
Conquistando a Tabela Periódica 

Fonte: O autor (2020) 

Figura 7: Exemplos de cartas dados utilizadas no jogo  
Conquistando a Tabela Periódica 

Fonte: O autor (2020) 
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- Tabela Periódica adaptada: Individual e elaborada para facilitar as ações dos 

jogadores (Figura 8). Cada conjunto de cartas do jogo contam com quatro tabelas 

impressas em tamanho de folha de papel. A tabela periódica adaptada tem o objetivo 

de mostrar a cada jogador as cartas elementos que fazem parte do jogo e assim 

facilitar na elaboração de estratégias. Ela também mostra aos jogados o número de 

cartas especiais que eles terão direito ao estarem com determinada família completa 

ao final de cada rodada.  

 

 

 

1.3 REGRAS DO JOGO 

 

Para este jogo são necessários 4 estudantes (jogadores) posicionados um de 

frente para o outro e tem a duração estimada em aproximadamente 45 minutos. Todos 

os jogadores que participam do jogo pela primeira vez fazem a leitura de todas as 

Figura 8: Tabela Periódica adaptada para o jogo Conquistando a Tabela Periódica 

Fonte: O autor (2020) 
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cartas objetivos antes do início da partida. Após cada jogador recebe uma carta 

objetivo, por sorteio, que deverá ser mantido em segredo até o fim do jogo.  

Em seguida, por meio de uma disputa de “zero ou um”, é definido o jogador 

responsável por embaralhar e distribuir as cartas como também iniciar a primeira 

rodada da partida. O jogador vencedor desta disputa recebe a carta início, que é usada 

para indicar qual jogador dará início à rodada. Ela passará de um jogador para outro 

a cada rodada, seguindo sempre o sentido horário. Uma rodada termina depois que 

todos os jogadores tiveram sua vez de jogar. Assim, quem iniciou a rodada será o 

último da rodada seguinte.  

As cartas-elemento devem ser embaralhadas e distribuídas igualmente entre 

os jogadores sendo distribuídas 9 cartas para cada jogador. As cartas-elemento 

devem ficar abertas e com a face voltada para cima, em frente de cada jogador.  

Posteriormente as cartas especiais devem ser embaralhadas e colocadas de 

lado, formando um monte, com a face virada para baixo. Elas serão conquistadas no 

decorrer do jogo. Cada carta especial possui uma função diferente, descrita na própria 

carta. Sendo necessário que o jogador leia a descrição com atenção.  

Em seguida são embaralhadas e distribuídas as cartas de dados que são 

usadas para o ataque e a defesa. Essas cartas são recebidas conforme a quantidade 

de cartas-elemento que cada jogador possui. Os dados vermelhos de cada carta são 

usados para ataques, e os dados amarelos para as defesas.  

No início de cada rodada soma-se o número de cartas-elemento que possuem 

cada jogador e divide-se por 2. O resultado dessa conta será o número de cartas de 

dados que cada jogador deverá receber (sempre arredondando o resultado para 

baixo). Por exemplo: para o jogador que possuir 12 cartas-elemento serão distribuídas 

6 cartas de dados e para o jogador que possuir 15 cartas-elemento serão distribuídas 

7 cartas de dados. Isso deverá ser feito no início de todas as rodadas. A quantidade 

mínima de cartas de dados recebida será 3.  

Obs.: quando todas as cartas de dados e especiais já tiverem sido utilizadas, 

elas devem ser embaralhadas no jogo como um novo monte.  

O jogador poderá realizar o seu ataque a qualquer elemento (carta-elemento), 

desde que possua outra carta-elemento da mesma família (grupo) ou possua uma 

carta-elemento que faça fronteira com outro elemento a ser atacado (indicado na 

própria carta). 
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O atacante deve anunciar de que elemento vai partir o ataque e qual elemento 

será atacado. Ao anunciar o nome do elemento que vai ser atacado o jogador também 

deve pronunciar o período e a família aos quais ele pertence. Na vez de jogar, o 

jogador pode atacar quantas vezes quiser para conquistar um elemento do adversário, 

desde que tenha cartas para isso (de dados ou especiais). A cada ataque deve haver 

uma confrontação de cartas-dado. 

A batalha se realiza da seguinte forma, para atacar o jogador anuncia o 

elemento alvo e escolhe a carta (de dados ou especial) que quer usar, deixando-a 

com a face virada para baixo. O jogador que possui o elemento atacado deve, então, 

defende-lo, e para isso tem duas opções: usar uma das cartas da sua mão ou quando 

não possuir mais cartas, virar uma carta dado do monte de compras. 

A carta de defesa deve ser colocada sobre a carta de ataque, de cabeça para 

baixo, de forma que a coluna de dados de ataque (vermelhos) fique ao lado da coluna 

com dados de defesa (amarelos). 

A comparação de dados é feita do maior número para o menor. Compara-se o 

dado com mais pontos do ataque com o de mais pontos do defensor. A vitória será de 

quem tiver mais pontos. No caso de empate, a vitória é da defesa. Em seguida, 

compara-se o segundo e o terceiro dado com mais ponto, como no caso anterior. 

A comparação é feita da seguinte forma (Quadro 4): 

 

Quadro 4: Exemplo da lógica da disputa entre dados de ataque e dados de defesa  
 

COMPARAÇÃO ATAQUE DEFESA VITÓRIA 

1° DADO 6 4 ATAQUE 

2° DADO 6 3 ATAQUE 

3° DADO 3 3 DEFESA 

VENCEDOR FINAL   ATAQUE 

 

 

Nesse caso, o ataque vence a batalha, por ter 2 vitórias contra 1 da defesa. Ao 

final de cada batalha, todas as cartas (de dados ou especiais) utilizadas são 

descartadas. 

A conquista de uma carta-elemento se dá quando o jogador atacante vence a 

batalha dos dados ficando este com a carta-elemento do defensor. Se perder, nada 

Fonte: O autor (2020) 
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acontece. Na sequência, o jogador atacante poderá fazer novas investidas, tentando 

conquistar outros elementos até terminarem as cartas dados que ele possui.  

O jogo segue sempre no sentido horário. Após efetuar seus ataques, o jogador 

passa a vez para quem está à sua esquerda. Assim que o último jogador terminar 

seus ataques, a rodada é finalizada, e a carta Inicial para o próximo jogador.  

No início da próxima rodada os jogadores que conquistaram pelo menos uma 

carta-elemento recebem 1 carta especial, independentemente do número de cartas-

elemento conquistadas. Os jogadores que possuem uma família (grupo), ou seja, 

todas as cartas-elemento da família, recebem cartas especiais extras, conforme 

mostra o Quadro 5. 

 

Quadro 5: Quantidade de cartas especiais por grupo 
 

FAMÍLIA COR 
QUANTIDADE DE 

CARTAS ESPECIAIS 

Família dos gases nobres Laranja 2 

Família do Carbono e do Boro Verde 1 

Família dos Halogênios Azul 2 

Família dos Calcogênios Rosa 2 

Família dos Metais Alcalinos Amarelo 3 

Família do Nitrogênio Vermelho 1 

 

 

Todos os jogadores contam quantas cartas-elemento possuem e recebem 

novas cartas de dados de acordo com a regra estabelecida. O jogador pode ter na 

mão até 15 cartas (de dados + especiais). Caso ultrapasse esse limite, deve descartar 

as cartas excedentes, à sua escolha. Inicia-se então uma nova rodada. 

Durante o jogo, o jogador que destruir por completo outro jogador, isto é, deixá-

lo sem nenhuma carta-elemento, promove a eliminação deste jogador e recebe as 

cartas restantes do jogador eliminado, mas sempre lembrando que não ultrapassar o 

número de cartas. 

O jogo termina quando um jogador atingir o seu objetivo. Neste momento, ele 

deve mostrar a sua carta-objetivo, comprovando sua vitória. 

 

Fonte: O autor (2020) 
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1.4 OBJETIVOS DA APLICAÇÃO DO JOGO  

 

A aplicação do jogo “Conquistando a Tabela Periódica” tem como objetivo 

geral, auxiliar os alunos na compreensão e apropriação dos conteúdos relacionados 

com a Tabela Periódica, privilegiando os assuntos inerentes ao Ensino Médio, como 

também promover uma participação ativa do estudante em seu processo de 

aprendizagem.  

Tendo como objetivos específicos:  

 Disponibilizar aos alunos uma metodologia diferenciada no ensino do 

conteúdo Tabela Periódica; 

 Auxiliar os alunos na compreensão e apropriação dos conteúdos 

relacionados com a Tabela Periódica, entre eles: símbolos dos 

elementos químicos, organização dos elementos em grupos ou famílias 

da Tabela Periódica e propriedades periódicas;  

 Disponibilizar aos alunos com maior dificuldade de aprendizagem uma 

nova oportunidade de entender os conteúdos; 

 Contribuir na interação e socialização entre aluno/aluno e 

aluno/professor.  

 

1.5 COMPONENTES DO JOGO 
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Figura 9: Regras do Jogo Conquistando a Tabela Periódica – parte 1 
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Figura 10: Regras do Jogo Conquistando a Tabela Periódica – parte 2 
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Figura 11: CARTAS ESPECIAIS – PARTE 1 
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Figura 12: CARTAS ESPECIAIS – PARTE 2 
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Figura 13: CARTAS DADOS – PARTE 1 
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Figura 14: CARTAS DADOS – PARTE 2 
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Figura 15: CARTAS DADOS – PARTE 3 
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Figura 16: CARTAS DADOS – PARTE 4 
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Figura 17: CARTAS DADOS – PARTE 5 
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Figura 18: CARTAS DADOS – PARTE 6 
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Figura 19: Cartas Elementos – Parte 1 
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Figura 20: Cartas Elementos – Parte 2 
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Figura 21: Cartas Elementos – Parte 3 
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Figura 22: Cartas Elementos – Parte 4 
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Figura 23: Cartas Objetivos 
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Figura 24: Tabela Lógica das Cartas Elementos 
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Figura 25: Tabela Periódica do Jogo Conquistando a Tabela Periódica 
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