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INTRODUÇÃO 
 

Geralmente o ensino de química é tradicional, centralizando-se na memorização e 
repetição de nomes, fórmulas e cálculos, tornando-se uma matéria maçante. O uso 
jogos visa induzir a reflexão e a construção do conhecimento de uma forma divertida, 
pois, quando as pessoas ficam desinibidas e se descontraem o aprendizado se torna mais 
fácil (SANTANA, 2006). Desta maneira, empregar como estratégia de ensino de química 
um jogo, pode facilitar a aprendizagem do educando.  

Segundo Hamze (2005) o uso do dominó no ensino de química, permite que o 
educando faça da aprendizagem uma ação prazerosa, pois, os mesmos estão em 
correlação com a química e tem regras que estimulam o desenvolvimento do raciocínio. 

Com base nisso, este trabalho teve como objetivo trazer os jogos lúdicos para 
dentro das salas de aula como uma forma de auxiliar os estudantes das séries iniciais da 
Educação Básica na importância do descarte correto dos resíduos e matérias. 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 

O descarte correto de resíduos é fundamental, pois, diminui os impactos 
ambientais, e ao reciclar economiza-se recursos naturais não renováveis e energia, 
gerando empregos e evitando o depósito de materiais tóxicos ou de difícil decomposição 
no ambiente (DIONYSIO, 2009). Assim, o jogo foi desenvolvido tendo como destinações 
finais a compostagem, a reciclagem, a devolução em pontos de coleta e o aterro 
sanitário. Foram elaboradas 32 peças que visam o descarte correto no lixo. Cada peça 
foi feita de cartolina e estão na forma de retângulos de 7,5 x 3,5 cm. Foram selecionadas 
imagens correlacionadas a resíduos e tipo de descarte, e essas imagens foram coladas 
na peça do dominó (Anexo). 



 

 

Antes de proceder a finalização das peças foram jogadas algumas partidas de 
dominó, seguindo as regras normais desse jogo para verificar se não havia problema de 
falta de correlação na sequência, o que poderia prejudicar a partida, inviabilizando 
chegar-se a etapa final do jogo que é aquela onde um dos jogadores termina de usar 
todas as suas peças. Com o jogo preparado, as regras foram elaboradas, como em um 
jogo tradicional, e as peças reunidas em uma caixa para ser levada em cada escola 
parceira do projeto. 

 
CONSIDERAÇÕE S FINAIS: 
 
 A estratégia de empregar jogos no ensino de ciências pode facilitar a 
aprendizagem nesta área a qual, em geral, é difícil para os professores sensibilizar os 
educandos a importância da mesma, e, consequentemente, uma aprendizagem efetiva.  
Assim, esperasse que o jogo elaborado posa contribuir no trabalho dos professores.   
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ANEXOS 
 
Anexo: Algumas peças do jogo de dominó. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


