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RESUMO 

 
Este relato tem como objetivo apresentar uma atividade lúdica exposta e desenvolvida em 
uma turma de nono ano, composta de trinta educandos, de uma escola de Educação Básica 
de Uruguaiana-RS. Objetivou-se nesta atividade a observação da interação entre os 
estudantes durante a realização da prática e tomada coletiva de decisões no jogo. O referido 
instrumento não foi diretamente utilizado no processo avaliativo, e sim no reforço das 
aprendizagens dos conteúdos conceituais. 
Foi desenvolvido um jogo intitulado Banco Energético, uma adaptação do Banco Imobiliário 
tradicional, consistindo em um tabuleiro adaptado, dois dados, uma máquina de cartão, seis 
cartões, seis peões, vinte e sete cartões de posses, além de perguntas sobre “Tipos de 
Energia”. Destarte, jogo foi utilizado como meio de aplicação do conhecido após aula 
expositivo dialogada sobre o conceitos de energia, energia renovável e não renovável, 
assim como seus impactos ambientais e econômicos. 
Durante a prática a turma foi dividida em pequenos grupos e cada grupo recebeu um cartão 
de débito e um peão para se movimentar pelo tabuleiro. Os grupos, ao se movimentarem 
pelo tabuleiro, poderiam adquirir as diferentes usinas de geração de energia com o dinheiro 
disponível nos cartões distribuídos. Haviam também no tabuleiro casas denominadas 
“Responde ou paga” e, ao cair nestas casas, o grupo deveria sortear uma pergunta como, 
por exemplo: Cite um tipo de energia renovável - R$ 100,00. Assim, perante o acerto, 
ganharia o valor descrito na pergunta e se ele errasse ou optasse por não responder, 
deveria pagar o mesmo valor. A principal meta era conseguir o maior número de posses no 
tabuleiro e dinheiro disponível no cartão, aumentando em cada acerto. Originalmente houve 
a tentativa da prática com a turma em um grande grupo, o que não obteve sucesso devido a 
constante dispersão dos educandos. Na segunda aplicação, os alunos ficaram divididos em 
duplas ou trios, o que facilitou o debate entre os integrantes dos grupos e a tomada de 
decisão coletiva, além da melhor discussão sobre as perguntas do jogo. Consideramos que, 
quando observadas limitações na atividade que dificultem a conclusão dos objetivos 



Anais do 1º Congresso Nacional online de Estudos Científicos – CONENCI - 2020 
 

propostos, de interação entre os estudantes, é válido alterar a metodologia a fim de 
proporcionar aos alunos uma melhor experiência no processo de ensino-aprendizagem.  
O lúdico aproxima o conteúdo conceitual das emoções dos estudantes e, essa aproximação 
auxilia a aprendizagem. Assim, evidencia o protagonismo dos estudantes, enquanto 
constroem o conhecimento, contemplando o objetivo, foi possível observar a interação entre 
os alunos de forma satisfatória após a adaptação e segunda aplicação do jogo. Esse 
entrosamento entre os educandos são características apresentadas por linhas teóricas da 
epistemologia no coletivo de pensamento, o que pode ter um efeito bastante satisfatório 
quando se trabalha em equipe  
Usar o lúdico como uma das estratégias para o ensino de Ciências, vem ao encontro de uma 
prática pedagógica inovadora, que consegue refletir a própria prática e, se necessário, como 
o ocorrido nessa atividade, rever a estratégia empregada a fim de melhorar a experiência de 
ensino. 
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