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RESUMO

O ensino da química, muito das vezes, é tradicional demais, concentrado sempre na memorização e repetição de nomes, fórmulas e cálculos, tornando uma matéria fatigante. Por

outro lado, quando a química oferece aos alunos um desenvolvimento gradual, aumenta-se o interesse, pois são dadas posições de entender e discutir algumas posturas

relacionadas à vida social ou ambiental, à medida que se propõe um estímulo no interesse do estudante. Uma proposta que coopera com a mudança desse ensino mais

tradicional e cansativo é a utilização de atividades lúdicas. O presente trabalho teve como objetivo relatar a experiência dos bolsistas do PIBID-Química no ensino de

estequiometria, utilizando um jogo sobre massa molar. O jogo foi aplicado nas sessões de tutorias do segundo ano da Escola Estadual Raul Soares. O desenvolvimento da

atividade aconteceu da seguinte forma: vários papéis contendo um composto químico foram colocados em um recipiente; cada aluno, por vez, sorteava um papel; o aluno tinha

quatro minutos para calcular a massa molar do composto sorteado. Para os alunos os ganhos obtidos a partir da realização dessa atividade foram muitos: a atividade lúdica é

uma fonte de prazer, uma descoberta; induz o estudante ao raciocínio, à reflexão, ao pensamento, à construção de um conhecimento; facilita a integração entre estudantes e

professor. Além dos alunos, o jogo é uma ferramenta de grande valia para os professores e bolsistas do PIBID, pois auxilia na transmissão de conteúdos proporcionando uma

aula mais dinâmica e criativa. Desta forma, a introdução dessa atividade lúdica no cotidiano escolar foi de grande importância, uma vez que despertou nos alunos a curiosidade

em aprender o tema trabalhado e serviu como um suporte pedagógico para os professores e bolsistas.
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