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Introdução 

Há muito se atribui ao estudo da Química 
características do ensino tradicional como 
memorização e regras. Isso desestimula os alunos 
tornando as aulas monótonas e sem uma aplicação 
prática.  
Um jogo pode ser considerado educativo quando 
mantém um equilíbrio entre duas funções: a lúdica e 
a educativa (M. B. Cunha) 1. Segundo Kishimoto 
(1996), a lúdica está relacionada ao caráter de 
diversão e prazer que um jogo propicia. A educativa 
se refere à apreensão de conhecimentos, habilidade 
e saberes. 

Com objetivo de facilitar o aprendizado em química, 

o PIBID Química-UFRRJ adaptou o jogo Lince® 2 

para o estudo da tabela periódica. Este, muito 

conhecido pelas crianças, se prestou bem ao 

objetivo, visto que sua adaptação pode ser utilizada 

em todo ensino médio, pois envolve conteúdo de 

tabela periódica, elementos químicos e suas 

aplicações no cotidiano. 

Resultados e Discussão 

O jogo conta com um tabuleiro, que é uma tabela 

periódica ampliada. Além deste, um conjunto de 

cartas com imagens de objetos ou fenômenos do 

cotidiano e uma listagem guia relacionando cada 

figura com seu elemento químico predominante. 
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Figura 1. Tabuleiro do jogo Lince Tabela Periódica 
 

As regras são simples. Cada participante deve 

retirar três cartas que não devem ser vistas até que 

todos tenham retirado as suas. Simultaneamente 

todos as viram e procuram na tabela periódica os 

elementos químicos correspondentes.  

O participante que primeiro achar os três elementos 

correspondentes, interrompe o jogo. Conferem-se 

as respostas com a listagem guia e a contagem das 

cartas corretas é realizada encerrando-se a rodada. 

Ao final de todas as rodadas, cujo número deve ser 

estipulado no início do jogo, vencerá quem obtiver 

maior número de figuras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Cartas do jogo Lince Tabela Periódica. 

 

O jogo descrito acima foi aplicado no primeiro ano 

do ensino médio e os resultados foram promissores. 

Através dos depoimentos dos alunos, pode-se 

observar que as dificuldades do não relacionamento 

da constituição dos objetos com os elementos 

químicos e o desconhecimento da estrutura da 

tabela periódica foram diminuindo no decorrer do 

jogo. Assim, conclui-se que os objetivos quando da 

adaptação do jogo ao ensino de química foram 

alcançados.  

Conclusões 

A aplicação da atividade lúdica aqui proposta facilita 

a construção e aquisição de conhecimento de forma 

participativa e contextualizada. No decorrer do jogo 

os alunos aprimoraram sua capacidade de 

assimilação da estrutura da tabela periódica, bem 

como são instigados a pensar em uma aplicação 

prática para o conteúdo.  
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