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Introdução 

Encontrar alternativas para motivar os alunos, 
principalmente do ensino fundamental e médio, ao 
interesse pela ciência deve ser uma das principais 
metas dos educadores da área. Em se tratando da 
área de Química, é notória a grande dificuldade dos 
alunos em entender os conteúdos, pois acham a 
matéria complicada, exigindo raciocínio, 
conhecimento matemático e noções 
tridimensionais. A linguagem científica é um fator 
que também desanima os alunos, e isto contribui 
para a falta de interesse destes pela matéria. 
 
Segundo Guerra et. al.

1
, a linguagem científica do 

professor não é facilmente compreendida pelos 
alunos durante as aulas expositivas, sendo portanto 
importante a aplicação de atividades que possam 
promover discussões que ocorram interações entre 
as linguagens do professor e as dos estudantes, 
facilitando o estabelecimento de significados 
comuns a ambos e consequentemente a 
aprendizagem dos conceitos científicos trabalhados. 
Estas atividades podem ser os jogos, como 
sugerida pelos autores citados, como também as 
atividades dinâmicas e experimentais. Estas 
ajudam a motivar os alunos ao interesse pela 
disciplina. “O aluno aprende quando participa 
ativamente de uma atividade, executando alguma 
tarefa, ouvindo as diferentes formas de percepção 
dos demais frente a um assunto e tendo a 
oportunidade de argumentar as suas idéias” 
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Tendo em vista a importância destas atividades, no 
presente trabalho relatamos algumas dinâmicas 
aplicadas aos alunos do 2

o
 ano do ensino médio de 

uma escola de Ensino médio localizada em Sobral, 
Ce, no contraturno de suas aulas regulares, como 
forma de revisar os conteúdos estudados em sala 
de aula. As atividades aplicadas foram: pescaria, 
jogo da forca, jogo dos sete erros e elaboração de 
uma estória envolvendo as figuras (sequência para 
a realização de uma experiência- pesquisar, estudar 
e realizar a experiência) do jogo 7 erros. 

Resultados e Discussão 

O envolvimento dos alunos foi percebido de forma 
clara. Todos interagiram com os colegas, 
manifestando motivação a cada encontro. Como as 
atividades já lhes eram conhecidas, ficou fácil a sua 
aplicação. Eles se sentiram a vontade em discutir e 

não se preocuparam com o tempo de execução, 
sempre buscando responder corretamente as 
perguntas para o grupo sair vencedor. De acordo 
com a resposta dos alunos, contidas no 
questionário, as atividades desenvolvidas ajudaram 
na compreensão nos conteúdos, estimularam a 
curiosidade e ao conhecimento desta ciência. Em 
uma conversa informal, os alunos informaram que 
passaram a participar das aulas regulares, e suas 
notas melhoraram. O desejo deles é que esse tipo 
de atividade seja aplicado em todas as disciplinas, 
pois assim eles se sentem mais motivados ao 
estudo e as aulas se tornam mais interessantes. 

Conclusões 

Esse tipo de atividade incentiva os alunos ao 
estudo, facilita o diálogo e a interação entre eles, o 
que representa uma alternativa para ser implantada 
periodicamente em sala de aula como forma de 
revisar os conteúdos ensinados em sala.   
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