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Introdução 

No contexto de atuação de licenciandos em 

Química, bolsistas do Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), foi 

desenvolvida uma atividade nas três séries do 

Ensino Médio da escola pública conveniada, na 

cidade de Araraquara – SP. Tal atividade, intitulada 

“Gincana de Química” ocorreu durante três dias e 

foram realizadas provas lúdicas abordando 

conteúdos de Química do Ensino Médio e também 

uma prova de cunho social, que foi a arrecadação 

de alimentos para doação. As turmas foram 

separadas de modo que competissem os 1
os

 anos 

entre si e, os 2
os

 e 3
os

 anos juntos formassem outro 

grupo. Os temas das provas envolviam conceitos de 

Química abordados no Ensino Médio e presentes no 

cotidiano. Por exemplo: na prova “Química 3D” o 

aluno deveria montar a estrutura de uma molécula 

qualquer, escolhida por eles. Para isso, foram 

fornecidos livros de apoio e o material necessário, 

como bolinhas de isopor, tinta, palitos de churrasco. 

Além disso, deveriam escrever em uma cartolina 

todas as propriedades daquele composto, pois o 

registro de dados é uma etapa tão fundamental da 

atividade científica quanto sua interpretação
1
. Outra 

prova foi a de “Separação de Misturas”, que 

englobou conceitos de densidade, destilação 

simples e filtração. A prova “Boia ou não Boia” focou 

a densidade de diferentes objetos na água. A “Torta 

na Cara” foi uma prova de perguntas e respostas 

sobre conceitos da tabela periódica. No presente 

trabalho serão apresentados dados da Gincana 

focando a atividade como ferramenta de ensino. 

Resultados e Discussão 

Após a gincana, os alunos participantes 

responderam a um questionário para manifestarem 

sua opinião sobre a Gincana e sobre, quais provas 

mais e menos gostaram. Houve uma aceitação de 

100% dos alunos e muitos elogiaram dizendo: 

“modo divertido de aprender e interagir em pró do 

seu grupo”. A prova que eles mais gostaram foi a 

“Torta na cara” com 42% e em segundo lugar foi a 

prova realizada no laboratório, com 27%, um dos 

alunos ainda citou: “colocamos em prática a teoria 

aprendida”. A prova que eles menos gostaram foi a 

“Cabo de Guerra”, com 42%, pois “requeria força-

atividade para meninos”. Os alunos também 

avaliaram a atuação dos bolsistas do PIBID na 

gincana e a nota média atribuída foi 9,1. Ao 

responderam à questão sobre o modo com que a 

Gincana os auxiliou no aprendizado em Química, os 

alunos responderam que a Gincana propiciou o 

aprendizado de maneira divertida; estimulou o 

resgaste de assuntos já estudados; valorizou a 

Química; favoreceu o aprendizado pela prática. A 

necessidade de pesquisa, a busca pela informação, 

o trabalho colaborativo e a aprendizagem pelo erro, 

também foram aspectos mencionados pelos 

estudantes. Os conceitos sobre tabela periódica e 

densidade, e as técnicas de laboratório como 

destilação simples, foram citados de modo 

recorrente Os dados obtidos por meio do 

questionário avaliativo revelam a importância de 

atividades recreativas e lúdicas como ferramenta no 

Ensino de Química, que estimulem a participação 

ativa do aluno fazendo uso de competências e 

habilidades pautadas nos conteúdos químicos para 

resolver situações-problema. 

Conclusões 

A Gincana envolveu diversos recursos didáticos 

embasados nos conceitos de Química do Ensino 

Médio a partir do desenvolvimento das provas. Ao 

elaborar a Gincana, os professores (em exercício e 

os em iniciação e formação) mobilizam diversos 

saberes inerentes à sua prática, avaliando as 

contribuições de uma atividade desse tipo para o 

processo de ensino e de aprendizagem. O estímulo 

à parte social e lúdica foi essencial no 

desenvolvimento da Gincana, pois além de 

ferramenta para o ensino apresenta contribuições 

para a formação do aluno como cidadão.  
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