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Resumo 

Uma alternativa para melhorar a aprendizagem e aumentar a participação dos alunos no Ensino de 

Física é a presença de jogos didáticos na sala de aula (RAHAL, 2009; BERNARDES  e GIACOMINI, 

2011). O jogo didático, ao inserir o lúdico na sala de aula, desperta o interesse dos alunos. 

Este trabalho se destina a elaboração de um jogo para o Ensino de Física usando imagens, descrições de 

conceitos e missões do cotidiano que envolva os símbolos das grandezas físicas e suas respectivas unidades, 

construção de experimentos de física cumprir determinados objetivos e assim gerar possíveis interações entre os 

alunos. 

 

 

Metodologia e Procedimentos 

 O trabalho se encontra na etapa das leituras e análise de textos referentes à temática 

abordada (FREIRE, 2002; RAMOS e FERREIRA,  1993; FERREIRA e 

CARVALHO, 2004). Em seguida, iremos cruzar e sintetizar os textos lidos para 

obtermos subsídios para a fundamentação da utilização do jogo didático no Ensino de 

Física e seu desenvolvimento.  

      Paralelamente, estamos tralhando no desenvolvimento  de nossa proposta de jogo 

didático, “Imagem, Física e Ação: aprendizagem participativa do aluno no Ensino de 

Física por meio do jogo”. Os PCNs (2004) falam da importância de um ensino 

diversificado e, entre outras atividades propostas, afirma que o lúdico pode ser 

trabalhado por meio  de jogos.  

      O desenvolvimento do jogo será focado na linguagem utilizada pela Física, 

utilizando esquemas de representações, compostos de símbolos e códigos específicos.  
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  O jogo será destinado a alunos do 3º ano do Ensino Médio.  

  Os alunos receberão cartões-respostas para registrarem suas respostas. Assim 

eles serão avaliados por sua compreensão e evolução no desenvolvimento  do jogo. 

Desenvolvimento do Jogo 

O jogo didático possuirá um tabuleiro, onde este será a quadra de esportes da escola e os 

peões serão os respectivos alunos. Os alunos serão dividos em “equipes” e eles por sua 

vez iniciarão seu percurso pela Mecânica, passando pela Térmica, Ondulatória, Óptica e 

Eletromagnetismo. No início, as equipes serão apresentados às grandezas fundamentais 

da Mecânica: espaço, tempo e massa. Cada grandeza física será explicada e seus símbolos 

estarão presentes em todas as rodadas a seguir. Quando as equipes conhecerem essas 

grandezas, elas seguirão para o passo seguinte, a velocidade, onde deverá cumprir a 

missão de decifrar sua respectiva unidade do SI e dimensional, podendo ser utilizados 

experimentos e perguntas conceituais. Eles preencherão suas respostas em um cartão-

resposta que será distribuído para cada  equipe. Os acertos valerão pontos que serão 

somados no final.  

 O objetivo do jogo é fazer com que os alunos se familiarizem com os símbolos 

corretos das grandezas físicas e das unidades, fazendo o exercício da análise dimensional. 

Conforme as equipes seguirem nas outras grandezas como aceleração, força, energia, o 

próprio jogo lhe dará dicas para ver se elas estão preenchendo e associando as unidades 

corretamente em cada grandeza física. A ferramenta virtual utilizada para o 

desenvolvimento do jogo é  FÍSICA VIVENCIAL: UMA AVENTURA DO 

CONHECIMENTO (Ministério da Educação ) e o aplicativo PREZI (Adam Somlai-

Fischer e Peter Halacsy). 

Próximos Passos 

No desenvolvimento do jogo didático predominam as questões desafiantes e estimulantes, 

além do seu aspecto pedagógico.  

 Após a aplicação do jogo o professor recolherá os cartões-respostas, e verificará quais 

foram os critérios que as equipes adotaram para selecionar as respectivas unidades nas 

grandezas físicas. Segue abaixo o exemplo do cartão-resposta. 
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      Figura 1: Exemplo de cartão-resposta do projeto Física Vivencial 

 Fonte: http://bit.ly/O3jQTz  

  A condução do jogo deve ter o acompanhamento do professor para um bom 

aproveitamento dos alunos. Por meio desse trabalho,  as informações, como as opiniões 

dos alunos a respeito da aplicação do jogo didático, serão de grande  importância no  seu 

aperfeiçoamento . 
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