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RESUMO

Sabe -se que doenças causadas por vírus acometem a sociedade desde muito tempo. Viroses novas e antigas estão sempre presentes no cotidiano preocupando as pessoas

que devem conhecer e se informarem para se proteger e conscientizar. Este artigo foi construído por meio de um plano de aula com pressupostos teóricos da ludicidade e saúde

no ambiente escolar e justifica-se em informar e concientizar os (as) alunos (as). Tem o objetivo de oportunizar aos alunos (as) conhecimento e criação de modos de agir, ser e de

despertar a tomada de consciência por doenças -viroses- causadas por mosquitos do gênero Aedes. A metodologia do trabalho ocorreu com de dez alunos (as) de uma turma de

nono ano de Ensino Fundamental de uma escola pública da cidade de Ituiutaba - MG, durante cinco dias de interação e intervenção com o conteúdo pertinente ao tema e a

criação de dois jogos educativos lúdicos voltados para o ensino de Viroses Humanas em Ciências da Natureza. A análise foi feita a partir de dados qualitativos observados em

cada encontro, bem como a construção e vivência dos jogo s ao  joga-los. Durante a construção e utilização dos jogos criados, verificou que os (as) alunos (as) demonstraram

atitudes e sentimentos positivos, motivação, aprendizado que contribuíram de forma positiva para sua vida estudantil e social. Concluindo que a ludicidade no ambiente escolar

em qualquer faixa etária auxiliam nos processos de ensino e aprendizagem dos (das) alunos (as) tornando as aulas mais interessantes e eficazes.
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