
 
 
Sociedade Brasileira de Química (SBQ)  

36
a 

Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química  
 

A Química em Poucas Palavras 

Yakamury R. Lira
1
(IC)*, Jânio da S. Araújo

1
 (IC), Andreia R. Marques

1
 (IC), Jaicilane A. Moreira

1
 (IC), 

Vanuza O. dos Santos
1
 (PQ), Elson A. de Souza

1
(PQ) 

1
Universidade Federal do Amazonas, Instituto de Saúde e Biotecnologia-ISB, Estrada Coari/Mamiá, 305, Espirito 

Santo, 69460 – 000, Coari-AM. E-mail: yakamuri_axl@hotmail.com 

 

Palavras Chave: Material Didático, jogo lúdico, Química, Ensino Básico.  

Introdução 

As atividades lúdicas são meios eficientes na 
promoção do ensino de conceitos temáticos, 
tornando-se uma ferramenta importante no 
despertar dos alunos para busca de soluções e 
alternativas para problemas simples ou de grande 
complexidade. Dessa maneira, o jogo dinâmico e 
educacional como as palavras cruzadas torna-se um 
material didático apropriado para o ensino de 
Química, pois estimula o aprendizado de forma 
divertida e relevante.

1,2 
Nesse intuito, o trabalho tem 

como objetivo contribuir para o ensino-
aprendizagem da disciplina de Química de nível 
médio por meio de atividades lúdicas, cartilha de 
palavras cruzadas, como um instrumento de apoio 
para tornar menos complexa vários conceitos 
abstratos das séries iniciais do Ensino Médio. A 
Cartilha intitulada “A química em Poucas Palavras” 
foi elaborada pelos alunos do curso de Licenciatura 
Dupla em Ciências: Biologia e Química, 
participantes do projeto de extensão, no decorrer do 
ano de 2012. Esta foi disponibilizada a uma turma 
de 30 alunos da 1

a
 série do Ensino Médio de três 

escolas estaduais do município de Coari-AM. O 
material didático foi avaliado pelo tempo de 
resolução, pelas respostas corretas, além de um 
questionário que avaliou aceitabilidade do projeto. 

Resultados e Discussão 

A elaboração da cartilha baseou-se nos conteúdos 
de química geral já estudado pelos alunos, a saber, 
propriedades da matéria, modelos atômicos, tabela 
periódica e ligações químicas. E foi organizada por 
caça-palavras, palavras cruzadas, cruzadinha 
simples e direta, Figura 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Cartilha intitulada: A química em poucas 

palavras. 
 
 

A cartilha foi apresentada a turma de alunos nas 
dependências do ISB, em um período de 2 meses, 
esses resolveram as três espécies de jogos 
organizados em capítulos de acordo com seu 
respectivo tema e finalizando com o jogo das 
palavras cruzadas abordando todos os temas, 
Figura 2. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Figura 2. Distribuição e resolução da cartilha. 
 
Observou que os alunos revelaram grande 
apreciação, entusiasmo e interesse para resolução 
da cartilha, bem como, consideraram os assuntos 
menos complexo, pois despertou uma dedicação 
regular para os temas da química.  De acordo com 
análise das respostas das cartilhas constatou-se 
que cerca de 40% dos alunos conseguiram resolver 
de 50 a 60% da cartilha e 60% dos alunos 
resolveram de 70 a 100% da cartilha. A análise do 
questionário revelou uma boa aceitabilidade do 
material didático pelos alunos, pois estes sugeriram 
que a cartilha fosse integrada no escopo didático do 
ensino de química em suas escolas e consideraram 
divertida a resolução das palavras cruzadas.   

Conclusões 

A realização do projeto com a elaboração da cartilha 

mostrou um amplo campo de aplicação de práticas 

pedagógicas que auxiliem no processo de ensino-

aprendizagem da química. A construção e prática do 

material didático proporcionaram aos alunos uma 

nova maneira de aprender química. 
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