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RESUMO 
 

 

 

SILVA, S.K. A aplicabilidade de jogos didáticos no ensino de ciência e biologia: o jogo “Na 

trilha dos biomas” como elemento motivacional. ??f. Monografia – Instituto de Biologia 

Roberto Alcântara Gomes - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2018. 

 

 
O papel dos jogos no ensino é citado por teóricos desde séculos passados. Piaget, por 

exemplo, percebeu a relação entre os jogos e o desenvolvimento intelectual da criança, 

fazendo assim uma classificação para eles. De acordo com cada autor, a classificação pode se 

alterar, mas o papel dos jogos como agentes motivacionais no aprendizado é algo comum a 

todos. A temática de “biomas” foi escolhida, por ser esse um tema de grande importância no 

contexto atual. Além disso, a educação ambiental é um elemento presente em diversos 

documentos curriculares oficiais. Assim, o objetivo desse trabalho foi a criação de um jogo 

didático de baixo custo com o tema “biomas” para o segundo segmento do ensino 

fundamental, atuando como agente motivador e fixador do conteúdo. Para tanto, uma pesquisa 

bibliográfica foi feita acerca de fazer um levantamento sobre o que estava sendo produzido 

quanto aos jogos didáticos. A metodologia foi desenvolvida a partir de uma análise quali- 

quantitativa com 12 perguntas fechadas. A partir disso, o material foi aplicado e avaliado em 

uma escola particular da zona oeste do Rio de janeiro. Em uma fase inicial de aplicação, foi 

desenvolvido um jogo de pré-teste para testar sua adequação com os objetivos definidos. 

Durante sua aplicação em uma das turmas, foram observadas diversas necessidades de 

melhorias no material. Com isso, o jogo, assim como suas regras, foi adaptado para que sua 

aplicação ocorresse de maneira efetiva. Ele foi aplicado e os questionários respondidos foram 

então analisados. Após estudos, foi notado que diversos elementos presentes no questionário e 

avaliados de maneira positiva já tinham sido encontrados em outros trabalhos. Com os 

resultados obtidos e através de análise na literatura, foi percebido o caráter motivacional do 

material elaborado. A interação dos alunos com o jogo e a própria resposta positiva da 

professora após a aplicação mostram que o jogo Na trilha dos biomas possui potencial lúdico 

e educativo, sendo viável sua utilização por professores em sala de aula. 

 

Palavras-chave: Jogo didático. Biomas. Educação ambiental. Segundo segmento do ensino 

fundamental. 



ABSTRACT 
 

 

 

The role of games in teaching has been cited by theorists since past centuries. Piaget, 

for example, perceived the relationship between games and the intellectual development of 

the child, thus making a classification for them. According to each author, the classification 

may change, but the role of games as motivational agents in learning is something common to 

everyone. The theme of "Biomes" was chosen because it is a topic of great importance in the 

current context. In addition, environmental education is an element present in several official 

curriculum documents. Thus, the objective of this work was the creation of a  low-cost 

didactic game with the theme "Biomes" for the second segment of elementary education, 

acting as motivating agent and fixer of the content. To this end, a bibliographic research was 

carried out about making a survey about what was being produced regarding the didactic 

games. The methodology was developed from a quali-quantitative analysis with 12 closed 

questions. From this, the material was applied and evaluated in a private school in the western 

zone of Rio de Janeiro. In an initial phase of application, a pre-test game was developed to 

test its suitability with the defined objectives. During its application in one of the classes, 

several needs for improvements in the material were observed. Thus, the game, as well as its 

rules, was adapted for its application to occur in an effective way. It was applied and the 

questionnaires answered were then analyzed. After studies, it was noted that several elements 

present in the questionnaire and positively evaluated had already been found in other studies, 

such as the item "satisfaction", for example. With the results obtained and through analysis in 

the literature, the motivational character of the elaborated material was perceived. The 

students' interaction with the game and the teacher's own positive response after the 

application show that the game On the biomes trail has a playful and educational potential, 

and its use by teachers in the classroom is feasible. 

 
Keywords: Didactic games. Biomes. Environmental education. Elementary school. 
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INTRODUÇÃO 

 

1. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1 Jogos didáticos: breve histórico e definição 

Há tempos, o papel dos jogos na aprendizagem é conhecido nas sociedades, apesar de 

sua origem ser desconhecida. Filósofos pós-socráticos, como Platão e Aristóteles, já 

afirmavam em sua época a importância dos jogos para que as crianças pudessem aprender. 

Para Platão era importante “aprender brincando” (CUNHA, 2012). Além disso, segundo 

Huizinga (2002 apud CANTO, 2009), alguns filósofos gregos já percebiam o papel dos jogos 

no ensino como forma de combate à violência e à opressão. Era possível notar também o uso 

de jogos com finalidade educativa pelos povos egípcios, romanos e maias que os utilizavam 

para ensinar normas, valores e padrões de vida com os mais velhos (CUNHA, 2012). Com a 

influência do cristianismo na Idade Média, o uso dos jogos para diversos fins (inclusive o 

educativo) é proibido pela Igreja (CUNHA, 2012). 

Já no século XVI, com o Renascimento, os humanistas percebem o valor educativo 

dos jogos, nascendo assim os jogos educativos (CUNHA, 2012). Froebel, que viveu nos 

séculos XVIII e XIX, disse que a melhor forma para a criança desempenhar seu papel como 

atividade criadora é através dos jogos (BARANITA, 2012). Ainda no século XVIII, criam-se 

jogos destinados ao ensino de ciências, primeiramente utilizados pela nobreza e depois 

também pelas classes populares (CUNHA, 2012). No século XX, teóricos como Piaget e 

Vygotsky surgem no contexto em que se buscou a utilização dos jogos de maneira mais 

controlada pelo professor. Vygotsky considerava a brincadeira como resultado do meio social 

em que a criança estava inserida, enquanto Piaget via os jogos como meio para o seu 

desenvolvimento intelectual. Percebe-se assim que a concepção de jogos com fins educativos 

foi mudando com o tempo, variando nas diferentes sociedades, o que permitiu sua definição 

como tal. 

Kishimoto (1996) cita o trabalho de pesquisadores do Laboratoire de Recherche sur le 

Jeu et le Jouet ao falar que os jogos podem ser vistos sob três diferentes formas: como o 

resultado de um sistema linguístico que funciona dentro de um contexto social, como um 

sistema de regras e como um objeto. Para a primeira concepção, Kishimoto afirma que a 

“noção de jogo não nos remete à língua particular de uma ciência, mas a um cotidiano”. Dessa 

forma, entende-se que a ideia não é obedecer à lógica científica, mas sim respeitar o uso  

social e cotidiano da linguagem. Assim, não se deve assumir isso de forma simplista; 

empregar-se um termo a algo não deve ser um ato solitário, devendo ser levado em 
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consideração o grupo social que o compreende, fala e pensa da mesma forma. Já na segunda 

concepção ele afirma que tal sistema de regras permite identificar, em qualquer jogo, uma 

estrutura sequencial que especifica sua modalidade. É esse sistema que permite diferenciá-los. 

Por fim, a terceira concepção diz respeito ao objeto que forma o jogo, seja ele um tabuleiro 

(de quaisquer materiais), um pião, entre outros. Com isso, nota-se a complexidade intrínseca 

ao conceito de jogo, o que já tinha sido percebido por esse teórico. 

De acordo com Soares (2008), tem-se que jogo é: 

o resultado de interações linguísticas diversas em termos de características e 

ações lúdicas, ou seja, atividades lúdicas que implicam no prazer, no 

divertimento, na liberdade e na voluntariedade, que contenham um sistema 

de regras claras e explícitas e que tenham um lugar delimitado onde possa 

agir: um espaço ou um brinquedo (SOARES, 2008, s/n). 

 

Para Kishimoto (1999), ao assumir função lúdica e educativa, o jogo (brinquedo) 

apresenta estes dois lados: um que propicia diversão e prazer (ou desprazer) e outro capaz de 

ensinar ao indivíduo qualquer coisa que o complete em seu saber, seus conhecimentos e sua 

apreensão de mundo. Ainda neste âmbito, para Zanon e colaboradores (2008), os jogos devem 

ser considerados educativos se desenvolverem habilidades cognitivas importantes para o 

processo de aprendizagem. Dessa forma, se ele é elaborado com o fim de atingir conteúdos 

específicos e para ser usado no meio escolar, ele pode ser considerado como educativo, 

possuindo assim as funções lúdica e educativa em si. Em contrapartida, se o jogo não possuir 

objetivos pedagógicos claros, mas apenas uma função de entretenimento, dá-se a ele o nome 

de jogo de entretenimento. 

O importante papel dos jogos didáticos no contexto do ensino pode ser visto também 

nas Orientações Curriculares para o Ensino Médio (2006), ao afirmar que: 

O jogo oferece o estímulo e o ambiente propícios que favorecem o 

desenvolvimento espontâneo e criativo dos alunos e permite ao professor 

ampliar seu conhecimento de técnicas ativas de ensino, desenvolver 

capacidades pessoais e profissionais para estimular nos alunos a capacidade 

de comunicação e expressão, mostrando-lhes uma nova maneira, lúdica, 

prazerosa e participativa de relacionar-se com o conteúdo escolar, levando a 

uma maior apropriação  dos  conhecimentos  envolvidos  (BRASIL,  2006,  

p. 28). 

 
Krasilchik (2008, p. 90), em seu livro “Prática de Ensino de Biologia”, aponta oito 

tipos de modalidades didáticas, dentre as quais os jogos aparecem como modalidade do tipo 

Simulação. Com isso, ela afirma que possuem a função de ajudar a memorizar fatos e 

conceitos. Diz também que as atividades utilizadas para este fim possuem principalmente a 

forma de palavras cruzadas, jogo da memória ou monopólio. 
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Diante disso, percebe-se o grande contexto envolvido por trás do uso dos jogos com 

fins educativos. Suas diferentes definições e conceitos indicam ainda a existência de 

diferentes classificações para esse tipo de atividade, como será evidenciado a seguir. 

 

 
 

1.2 As diferentes classificações do jogo didático 

Os jogos didáticos (ou educativos) possuem diversas características  fundamentais, 

que, de acordo com Huizinga (1971 apud MORATORI, 2003), são: 

 atividades livres; 

 deve possibilitar uma evasão para uma esfera temporária de atividade com orientação 

própria (não deve ser vida corrente nem vida real); 

 deve “ser jogado até o fim” dentro de um limite de tempo e espaço; 

 deve criar ordem e ser a ordem; todos os jogadores devem respeitar as regras do jogo; 

 permitir repetir tantas vezes quantas forem necessárias; 

 deve ser permanentemente dinâmico. 
 

Além dessas características, os jogos em geral possuem ainda várias classificações 

feitas de diferentes formas, de acordo com o estudo de determinado autor. Para Piaget (1971 

apud BATISTA e DIAS, 2012), os jogos podem ser classificados assim como o 

desenvolvimento cognitivo das crianças. Dessa forma, existem os jogos de exercício, os jogos 

simbólicos e os jogos de regras, variando com a faixa etária do indivíduo. 

Os jogos de exercício seriam aqueles caracterizados no período sensório motor, 

manifestando-se assim do nascimento até o segundo ano de vida da criança. São jogos em que 

o prazer é essencial. Já os jogos simbólicos são aqueles caracterizados na fase pré-operatória, 

predominando entre os dois e os seis anos de idade. Nesses jogos há, além do prazer, a função 

de assimilar a realidade, sendo ausente o objeto. Por fim, os jogos de regras são aqueles que 

se manifestam na fase do operatório concreto, podendo se iniciar por volta dos cinco anos, 

desenvolvendo-se entre os sete e doze anos e perpetuando-se durante toda a vida do indivíduo. 

São jogos em que a presença de regras é a principal característica. Dessa forma, há neles os 

jogos de exercício e os jogos simbólicos, sendo a regra um elemento que resulta na relação 

coletiva. 

Esse tipo de jogo é o que marca o enfraquecimento do jogo infantil e a passagem para 

o jogo adulto, possibilitando desencadear os mecanismos cognitivos de equilibração, além de 

atuarem como um poderoso meio para favorecer o desenvolvimento e a aprendizagem dos 
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alunos (FALKEMBACH, 2009). Muitos dos jogos didáticos desenvolvidos podem ser 

configurados como pertencentes a este último grupo, visto que a maioria apresenta regras a 

serem seguidas, de forma a incentivar a coletividade, ao mesmo tempo em que estimula uma 

competitividade entre os indivíduos (MORATORI, 2003). 

Segundo Legrand (1974 apud SOARES, 2004) os jogos podem ser classificados em 

cinco grandes classes, que são: funcionais, de ficção ou imitação, de aquisição, de fabricação 

e de competição. De acordo com ele, os funcionais seriam aqueles em que há a tentativa de 

treino de funções físicas e sensoriais. Os de ficção, por sua vez, configurariam a reprodução 

de modelos de comportamento, ficção consciente ou deliberada. Os de aquisição seriam 

aqueles em que há a observação e a coleta de materiais. Os jogos de fabricação têm como 

característica envolverem basicamente a construção e a simulação. Já os jogos de competição 

seriam aqueles praticados em grupos, cooperativos ou não, havendo ganhadores e perdedores. 

Sobre este último, é necessário que haja estímulo a uma competitividade saudável, pois, 

segundo Lara (2004 apud GRÜBEL e BEZ, 2006), a competição pode trazer efeitos negativos 

se não se souber lidar com ela de forma positiva. De acordo com este teórico, os jogos podem 

ser classificados em quatro tipos: de construção, de treinamento, de aprofundamento e 

estratégicos. 

Os jogos de construção são aqueles que levam aos alunos um assunto desconhecido 

para que eles possam, através do jogo, construir seu conhecimento acerca disso. Os de 

treinamento são aqueles que levam o estudante a exercitar o conhecimento para praticá-lo, 

ainda que este tenha sido construído por ele. Os jogos de aprofundamento são aqueles que são 

trabalhados com os alunos após determinado assunto já ter sido apresentado a eles, servindo 

assim como meios para que os educandos apliquem o que foi ensinado. Já os jogos 

estratégicos são aqueles que o aluno deverá criar estratégias e hipóteses para obter um bom 

desempenho no jogo. 

Diante disso, observa-se que há uma variedade de classificações possíveis quanto aos 

jogos didáticos, cabendo ao professor decidir por um destes caminhos para a elaboração do 

jogo. Seja qual for a classificação e o tipo de jogo adotado, é necessário que a atividade seja 

bem elaborada e explorada para que sirva como estratégia de ensino (LARA, 2004 apud 

GRÜBEL e BEZ, 2006). 
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1.3 A importância do ensino de biomas na educação básica 

De acordo com o IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, os biomas 

podem ser definidos como: 

...um conjunto de vida vegetal e animal, constituído pelo agrupamento de 

tipos de vegetação contíguos e que podem ser identificados a nível regional, 

com condições de geologia e clima semelhantes e que, historicamente, 

sofreram os mesmos processos de formação da paisagem, resultando em uma 

diversidade de flora e fauna própria1. 

 
Dependendo do autor, os biomas podem ser classificados de forma diferente, mas 

todos concordam em quais seriam os principais biomas encontrados no mundo, que são: 

tundra, taiga, florestas temperadas, florestas tropicais, campos e desertos (SANTOS et al. 

2009). Já no Brasil, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente, são encontrados seis 

biomas principais: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal e Pampa 

(BARROS e VALLIM, 2014). Estes biomas podem ser caracterizados da seguinte forma: 

Amazônia – é a maior reserva de biodiversidade do mundo e também o maior bioma 

do Brasil, cobrindo totalmente cinco estados (Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima) e 

parcialmente quatro estados (Rondônia, Mato Grosso, Maranhão e Tocantins)2. É dominado 

pelo clima quente e úmido o ano todo, tendo uma vegetação extremamente diversificada, 

podendo ser dividida em matas alagadas, com várzeas e florestas de igapó, e florestas de terra 

firme (LINHARES e GEWANDSZNAJDER, 2014). Ela é rica em plantas epífitas, tendo 

muitos representantes da família das bromeliáceas (AMABIS e MARTHO, 2010). 

Além disso, possui diversas áreas de endemismo e um enorme potencial para 

descobertas científicas, já que muitas espécies ainda são desconhecidas3. Apesar de sua 

enorme riqueza, possui um ecossistema local frágil, já que a floresta vive de seu próprio 

material orgânico, ou seja, consome o que ela mesma produz. Dessa forma, qualquer 

interferência inadequada pode causar danos irreversíveis em seu equilíbrio4. Estima-se que 

uma área do tamanho da Bélgica é devastada por ano neste bioma o que contrasta com o 

grande número de unidades de conservação nesta região. Isso ocorre, pois apesar deste fato, 

há o problema da falta de fiscalização, reduzindo assim os efeitos das tentativas de 

preservação². 

Caatinga – é o principal bioma do Nordeste e está presente nos territórios do Ceará, 

Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Bahia, Sergipe, Alagoas e norte de Minas 

1 Fonte: https://www.ibge.gov.br/ 
2 Fonte: http://www.brasil.gov.br/noticias/meio-ambiente/2009/10/biomas-brasileiros 
3 Fonte: http://ecologia.ib.usp.br/lepac/conservacao/ensino/biomas_texto.htm 
4 Fonte: https://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/questoes_ambientais/biomas/bioma_amazonia/ 

http://www.ibge.gov.br/
http://www.brasil.gov.br/noticias/meio-ambiente/2009/10/biomas-brasileiros
http://ecologia.ib.usp.br/lepac/conservacao/ensino/biomas_texto.htm
http://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/questoes_ambientais/biomas/bioma_amazonia/
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Gerais (AMABIS e MARTHO, 2010). Ele possui índices pluviométricos baixos e seu clima é 

caracterizado pela presença de dois períodos de seca por ano: um de longo período de 

estiagem seguido por chuvas intermitentes e outro com seca curta seguida por chuvas 

torrenciais¹. Esse bioma possui ventos fortes e secos, contribuindo para a aparência de aridez 

na paisagem. Sua vegetação possui plantas com adaptações ao clima seco, como folhas 

transformadas em espinhos e caules que armazenam água, por exemplo, classificadas assim 

como plantas do tipo xeromórfica (AMABIS e MARTHO, 2010). Sua biodiversidade de flora 

é média e o endemismo das plantas chega a 30%. Estima-se que de 30% a 50% desta região já 

sofreu alteração antrópica. Soma-se a isso o fato deste ser o bioma com menor área protegida 

entre todos os outros, e as que existem são espalhadas e cobrem pequenas áreas territoriais². 

Cerrado – pode ser encontrado nos territórios de Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Mato 

Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia, Piauí, Maranhão, São Paulo e Paraná (AMABIS e 

MARTHO, 2010). Trata-se de um bioma com vegetação heterogênea, contendo vegetação do 

tipo “floresta”, áreas com vegetação arbórea esparsa, sendo formada por pequenos árvores 

(muitas de troncos retorcidos) e arbustos, e até mesmo áreas com aspecto de campo². O clima 

é relativamente quente, com chuvas concentradas no verão (AMABIS e MARTHO, 2010). 

Possui alta biodiversidade de flora e fauna, sendo considerado um hotspot, juntamente com a 

Mata Atlântica (MEDEIROS et al., 2011). Apesar de sua riqueza, o cerrado sofre com um 

ritmo de devastação maior do que o da Floresta Amazônica. A agricultura e a pecuária são 

alguns dos fatores que tem contribuído para essa degradação. Soma-se a isso a existência de 

uma fiscalização mais branda, com falta de fiscalização e de marcação territorial. Diante 

disso, diversas Organizações Não Governamentais (ONGs) têm trabalhado em projetos de 

conservação para evitar uma maior devastação da região². 

Mata Atlântica – originalmente, este bioma se estendia por toda a costa do Nordeste, 

Sudeste e Sul do país e com faixa de largura variável5. Há uma grande riqueza de flora e de 

fauna. Sua vegetação é, em geral, fechada, apresentando variações principalmente nas regiões 

interioranas². Associados a ela há ecossistemas costeiros (como manguezais e restingas), 

sendo estes adaptados a solos arenosos e secos (LINHARES e GEWANDSZNAJDER, 2014). 

Sua fauna também é muito rica, sendo a maior parte dos animais brasileiros ameaçados de 

extinção originários desse bioma5. É um bioma com uma alta biodiversidade e com um 

grande número de espécies endêmicas². Como dito anteriormente, é considerado, 

 

 

 
5 Fonte: https://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/questoes_ambientais/biomas/bioma_mata_atl/ 

http://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/questoes_ambientais/biomas/bioma_mata_atl/


23 
 

 

 
 

juntamente com o cerrado, como um dos 34 hotspots do planeta (LINHARES e 

GEWANDSZNAJDER, 2014). 

Apesar de sua riqueza, o bioma da Mata Atlântica é conhecido como o mais 

descaracterizado do país¹. A exploração irresponsável desse bioma é feita desde o período de 

colonização, quando ciclos, como o de açúcar e o de café, e outros momentos da história 

fizeram com que esse bioma sofresse uma intensa degradação, que vem ocorrendo até os dias 

atuais. Essa problemática é reduzida graças à criação de diversas áreas protegidas. Assim, a 

atuação da sociedade em conjunto com ONGs é fundamental para a preservação desse 

ambiente². 

Pantanal – é a maior planície inundável do mundo, estando presente nos estados do 

Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, se estendendo até a Bolívia e o Paraguai (LINHARES e 

GEWANDSZNAJDER, 2014). Devido a essa localização, é uma região com ponto de 

encontro de diversos biomas, como o da Amazônia, Cerrado e o “chaco” boliviano e 

paraguaio. Possui também uma alta biodiversidade, sendo esta adaptada aos ciclos de seca e 

alagamentos. Apesar disso, possui um baixo número de espécies endêmicas. Quanto a sua 

conservação, os maiores obstáculos dizem respeito à pesca e à caça predatórias, ao tráfico de 

animais silvestres e à poluição dos rios. Há um grande potencial de crescimento para o 

turismo, o que deve deixar um alerta para a conservação deste bioma². 

Pampa (Campos) – presente principalmente no Rio Grande do Sul, possui uma 

vegetação dominada por gramíneas de pequeno porte, com poucos arbustos espalhados, não 

havendo árvores, em geral (LINHARES e GEWANDSZNAJDER, 2014). Há uma grande 

biodiversidade em sua fauna, com espécies endêmicas (39% composto por mamíferos), raras, 

ameaçadas de extinção e migratórias. Possui um clima quente no verão e frio no inverno. A 

ação de queimadas nessa região impede o crescimento rápido de sua vegetação. Além disso, a 

pecuária e a agricultura são outras atividades que se apresentam como obstáculos à 

preservação deste bioma. O cultivo de vegetais, como arroz e soja, reduzem a fertilidade do 

solo, interferindo na manutenção ecológica desta região. Com isso, esforços para a criação de 

unidades de conservação tem sido investidos². 

Diante desta caracterização pode-se perceber a grandeza da biodiversidade nacional. 

De acordo com Santos e colaboradores (2009), o Brasil reúne em seu território a maior 

biodiversidade do planeta, tendo 70% de todas as espécies de animais e vegetais do mundo. O 

Pantanal, como visto, é a maior área úmida tropical, sendo também a maior extensão de 

reservas naturais do planeta (MEDEIROS et al., 2011, p. 13). Apesar disso, é um dos países 
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com menor porcentagem de área protegida6. Com isso, o estudo dos biomas toma ainda maior 

importância, tendo papel no desenvolvimento de uma consciência ecológica no país 

(SANTOS et al., 2009). 

O estudo sobre os diferentes ambientes brasileiros é ainda recomendado pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) em suas orientações para o terceiro e quarto ciclos 

do ensino fundamental (BRASIL, 1998). Nesse sentido, afirma: 

Os diferentes ambientes brasileiros podem ser estudados, procurando-se 

enfocar as principais características que lhes conferem identidade, com 

atenção para a diversidade da vida. São estudos complementares àqueles 

realizados em Geografia, que permitem aos alunos construir uma 

caracterização geral dos principais ecossistemas, inclusive aqueles em 

desaparecimento, como as florestas, os campos e ambientes aquáticos 

(BRASIL, 1998, p. 71). 

 
Percebe-se assim, em sua parte final, a importância desse estudo, levando-se em conta 

também os ambientes ameaçados de desaparecimento, fato que ocorre com os biomas Cerrado 

e Mata Atlântica, como já citado anteriormente. Os biomas também aparecem em outros 

documentos curriculares, como por exemplo, nas orientações curriculares de Ciências da 

prefeitura do Rio de Janeiro (2016), que orienta seu ensino no 6º ano do ensino fundamental. 

Em contrapartida, Di Maio e colaboradores (2010) indica que a maioria dos livros 

didáticos apresenta textos insuficientes para abordar o assunto, minimizando a importância 

destes ecossistemas para a vida. Somando-se a essa dificuldade, muitos educadores continuam 

a se basear única e exclusivamente em seus livros didáticos durante as aulas (DI MAIO et al., 

2010). Com isso, o ensino destes assuntos fica comprometido, o que enfraquece a consciência 

ambiental e os cuidados com o meio ambiente de forma presente e futura. Reforça esses dados 

as afirmações de Rodrigues e colaboradores (2011), ao dizer: 

A constante e progressiva destruição do meio ambiente nos evidencia que a 

sociedade não foi devidamente educada para agir em favor da preservação, 

agindo pelos impulsos do consumismo sem se importar com a influência de 

suas ações sobre o ambiente (Rodrigues et al., 2011, p. 76 e 77). 

 

O papel da escola na educação ambiental é ainda enfatizado nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, no tema transversal Meio Ambiente (BRASIL, 

1998). Sobre isto, ele diz: 

Assim, a grande tarefa da escola é proporcionar um ambiente escolar 

saudável e coerente com aquilo que ela pretende que seus alunos apreendam, 

para que possa, de fato, contribuir para a formação da identidade como 

cidadãos conscientes de suas responsabilidades com o meio ambiente e 

 
6 Fonte: https://www.wwf.org.br/ 

http://www.wwf.org.br/
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capazes de atitudes de proteção e melhoria em relação a ele (BRASIL, 1998, 

p. 187). 

 
Nesse contexto, Burato e colaboradores (2007) fala sobre várias ações em políticas 

públicas voltadas para inserir a temática ambiental em todas as disciplinas do currículo 

escolar. No entanto, para Rodrigues e colaboradores (2011), a escola não tem desempenhado 

seu papel como educadora ambiental na maior parte das vezes, já que a Educação Ambiental 

não é uma disciplina dos currículos e, como tal, fica a critério da organização pedagógica da 

escola e dos professores a sua aplicação. 

Além de servir como um complemento no ensino dos biomas, jogos didáticos podem 

também servir auxiliando na redução das dificuldades de ensino da botânica. De acordo com 

Katon e colaboradores (2012), são muitas as razões para o desinteresse e desatenção dos 

alunos com essa área, destacando: a existência de professores de biologia com extrema 

afinidade pela zoologia (zoochauvismo), o frequente uso de animais como exemplo em 

diversas aulas, aulas de botânica muito técnicas e pouco motivadoras, entre outros. Esse autor 

cita também o termo “cegueira botânica”, cunhado por Wandersee e Schussler (1999) e que 

trata da falta de habilidade das pessoas para perceber as plantas no seu próprio ambiente. 

Além disso, reforça a necessidade do ensino das plantas a presença do conteúdo sobre Reino 

Vegetal nas orientações para o 7º ano do documento Orientações Curriculares de Ciências do 

município do Rio de Janeiro (2016). É possível realizar, assim, a construção de um material 

que possa auxiliar no ensino tanto dos biomas quanto da botânica, visto que um dos critérios 

de organização daqueles é a partir de sua flora, que por sua vez permite diferenciá-los. 

Diante disso, emerge a importância do desenvolvimento de novas formas de ensino e 

também de materiais didáticos como apoio para o estabelecimento de um aprendizado 

eficiente e concreto. O papel dos jogos didáticos nesse contexto pode se expressar assim como 

algo de enorme valor, contribuindo para melhorias nesse setor. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

Confeccionar um jogo didático aplicado ao ensino fundamental sobre o tema 

“biomas”, que atue como elemento lúdico motivador no aprendizado. 

 

 
 

2.2 Objetivos específicos 
 

 Investigar os principais tipos de jogos didáticos produzidos para estudantes da educação 

básica 

 Confeccionar um jogo didático que possa ser utilizado como suporte para aulas de 

biomas, utilizando materiais acessíveis e de baixo custo como matéria-prima; 

 Aplicar o jogo didático para estudantes do ensino fundamental; 
 

 Avaliação do jogo didático como um recurso lúdico interativo relevante para o ensino 

de Ciências. 
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3. METODOLOGIA 

 

O jogo “Na trilha dos biomas” foi desenvolvido com a intenção de despertar uma 

maior motivação por parte dos alunos com relação à disciplina de Ciências, além de atuar 

como um recurso para revisão do conteúdo sobre biomas, com ênfase na flora. 

Nesta pesquisa foi empregada uma metodologia quanti-qualitativa, na qual tanto os 

princípios da abordagem quantitativa quanto os da abordagem qualitativa foram utilizados 

para ampliar as explicações acerca do objeto de estudo (MINAYO, 1994). 

 

 
 

3.1 Pesquisa bibliográfica sobre os principais tipos de jogos didáticos propostos 

Com o intuito de investigar quais os principais tipos de jogos didáticos elaborados e 

aplicados aos estudantes da educação básica, foi realizado um levantamento bibliográfico. 

Para este levantamento, foram feitas buscas no site Google Acadêmico por artigos científicos, 

publicados nos últimos dez anos, que abordavam a produção de jogos didáticos nas áreas de 

ensino de Ciências e Biologia. 

Na análise das produções científicas, foram considerados os seguintes parâmetros: o 

tipo de jogo didático, o tema abordado no jogo e o segmento da educação básica para qual o 

jogo foi elaborado. 

 

 
 

3.2 Campo de estudo e público alvo 

O campo de estudo desta pesquisa foi uma escola particular localizada no bairro de 

Cosmos, zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. A escola conta com turmas desde a 

educação infantil até o segundo segmento do Ensino Fundamental. 

Este jogo foi elaborado tendo como público-alvo alunos do segundo segmento do 

ensino fundamental. Como pré-requisito para o jogo, é necessário que os alunos já tenham 

tido aulas sobre os biomas, com ênfase nos biomas brasileiros. Um bom desenvolvimento 

com os alunos sobre este conteúdo pode tornar a aplicação do jogo ainda mais efetiva. 

 

 
 

3.3 Elaboração do jogo didático “Na trilha dos biomas” 

O jogo “Na trilha dos biomas” foi primeiramente confeccionado sob o nome “Na trilha 

dos vegetais”. Para este primeiro formato, foram utilizadas 24 folhas de papel A4 nas 
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seguintes cores: verdes (21), vermelhas (12), brancas (7), rosas (6) e cinzas (3). Essas folhas 

coloridas foram distribuídas no chão para formar os diferentes tipos de “casas” das trilhas, 

conforme mostrado na Figura 1. 

 
 

Figura 1: Trilhas do jogo didático formadas a partir das diferentes “casas” coloridas, 

montadas na escola na fase pré-teste. A imagem A mostra a vista anterior e a imagem B 

mostra a vista posterior do jogo.  

 

Fonte: a autora, 2019. 
 
 

Após a fase pré-teste, foi percebida a necessidade de algumas mudanças para que o 

jogo apresentasse uma maior facilidade na sua aplicação. Com isso, foi definido que o jogo 

seria composto por um tapete de TNT preto com 1,20 m x 5,0 m. Para as “casas” coloridas da 

trilha, foram recortados retângulos de aproximadamente 21 cm x 30 cm de E.V.A. (espuma 

vinílica acetinada), sendo 20 na cor bege, 8 na cor verde, 8 na cor vermelha, 2 na cor rosa, 2 

na cor cinza, 2 na cor amarela e ainda um em um formato semicircular na cor cinza. Os 

recortes de E.V.A. foram colados no TNT com o auxílio de cola quente tamanho grande 

(Figura 2). 

Nas “casas” vermelhas da trilha, foram colocados pequenos retângulos em E.V.A de 

aproximadamente 5 cm x 6,5 cm (Figura 3), os quais foram fixados com velcro numerados de 

1 a 8, onde cada número era correspondente a um tipo de bioma. 

A B 
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Figura 2: Tapete utilizado como tabuleiro do jogo “Na trilha dos biomas”. 
 
 

          Fonte: a autora, 2019. 

 

 

 
Figura 3: Recortes de E.V.A. numerados para as “casas” vermelhas da trilha. 

 

          Fonte: a autora, 2019. 

 

 

 
Além disso, foi também confeccionado um dado com espuma (contida em embalagens 

de produtos frágeis) e E.V.A. A espuma foi recortada e colada de maneira a formar um cubo 
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de, aproximadamente, 10 cm x 10 cm x 10 cm. Foram recortados pedaços de E.V.A. de 

tamanho aproximado de 10 cm x 10 cm, sendo três na cor azul e três na cor laranja. Em 

seguida, pedaços de E.V.A. foram colados no dado de espuma utilizando cola de isopor e cola 

instantânea. Foram também confeccionados círculos de papel de 3 cm de diâmetro que foram 

colados nos dados de acordo com a numeração correspondente a cada um de seus lados 

(Figura 3). 

 
Figura 4: Dado confeccionado com E.V.A. e espuma visto de forma diagonal. 

 

           Fonte: a autora, 2019.  
 

Para a elaboração das cartas do jogo, foram utilizadas folhas de papel A4 nas cores 

verde, cinza e rosa. Destas, foram recortadas 22 cartas na cor verde (com e sem imagem), 3 na 

cor cinza e 4 na cor rosa. Essas cartas possuíam em torno de 4 cm x 8 cm, nas quais foram 

impressas as questões do jogo. 

Dentro da lista de materiais, foram impressos ainda, em papel A4, os gabaritos 

referentes às questões das cartas verdes, cartas verdes com imagens e cinzas (disponíveis nos 

apêndices A, B e C), bem como as três perguntas sugeridas para as casas amarelas da trilha 

(disponíveis no apêndice D). Para marcar a pontuação dos grupos, foram utilizados feijões, 

sendo estes distribuídos de acordo com as regras do jogo. Para tornar a aplicação do jogo mais 

fácil, foi confeccionado um papel com a lista de pontuações ou consequências de cada 

retângulo de acordo com a coloração (Figura 5). 

Adicionalmente, foi utilizado um quadro branco, caneta para quadro e apagador para o 

momento das casas vermelhas, onde o aluno deveria desenhar o tipo de bioma correspondente 
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à sua posição na trilha. Contudo, na ausência do quadro, caneta e apagador, estes podem ser 

substituídos por folhas de papel A4, lápis e borracha. 

 
Figura 5: Lista de pontuações do jogo correspondente a cada “casa” colorida da trilha. 

 

           Fonte: a autora, 2019.  

 

 

 
3.4 Regras do jogo 

O objetivo do jogo “Na trilha dos biomas” é responder corretamente às perguntas 

sobre os diferentes tipos de biomas e chegar ao final da trilha com o maior número de pontos 

acumulados. 

Inicialmente, o professor deverá dividir a turma em dois grupos para que todos possam 

jogar juntos. Feito isso, cada grupo deverá eleger um aluno para ser o seu “líder”, ou seja, 

aquele que se movimentará ao longo da trilha. O aluno “líder” também será o responsável por 

jogar o dado, pegar as cartas escolhidas e ler as perguntas. O grupo, por sua vez, será 

responsável por ajudar a escolher as cartas, pensar nas respostas das perguntas, além de anotar 

e somar seus pontos. 

Posicionados na “casa cinza” correspondente à trilha do seu grupo, os alunos “líderes” 

de cada grupo deverão jogar o dado e aquele que obtiver o maior número irá iniciar o jogo, 

selecionando uma carta cinza e ler a pergunta para seu grupo. Se o grupo acertar, ele soma 5 

pontos e pode iniciar a partida, jogando novamente o dado e avançando conforme o número 

tirado. Se errar, a vez é passada ao outro grupo e o grupo que errou deverá esperar sua vez 

novamente para jogar, mas sem a chance de conseguir os 5 pontos. Este outro grupo, por sua 

vez, também tentará responder à pergunta selecionada. Se acertar inicia o jogo, mas se errar o 

outro grupo é quem irá inciar a partida. 
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Assim, lançando o dado e caminhando ao longo da trilha os alunos passarão pelas 

diversas “casas” coloridas. Ao parar nessas “casas”, o aluno “líder” deverá seguir os 

comandos específicos para cada cor: 

 “Casas de cor bege” - não deve ser feito nada, serve somente como passagem. 

 “Casas de cor verde” - o aluno que parar ou passar nesse espaço deverá pegar uma carta 

verde, ler a frase em voz alta e esperar que o grupo o ajude a responder. O grupo terá 1 

minuto para responder essa questão. Se o grupo acertar, ganha um ponto e avança uma 

casa. Caso erre, não ganha ponto algum e permanece no mesmo lugar. 

 “Casas de cor vermelha” - se o aluno parar nesse local ele deverá pegar o pedaço de E.V.A 

numerado que está preso com velcro nesta “casa” e mostrará o número. Cada número nas 

“casas vermelhas” corresponde a um tipo de bioma, que consta na lista de biomas para os 

espaços vermelhos (Apêndice E). Neste momento, o professor deverá falar apenas para o 

“aluno líder” da jogada o nome do bioma e este deverá desenhar em um quadro branco 

esse bioma, para que seu grupo possa descobrir o tipo de bioma. O aluno “líder” e o seu 

grupo terão 1 minuto para essa etapa, incluindo desenhar e responder. Se o grupo acertar, 

ganham dois pontos e o aluno “líder” avança uma “casa”. Se errar, perde um ponto e 

permanece no mesmo lugar. 

 “Casas de cor rosa” - o aluno que parar nessa “casa” deverá pegar uma carta rosa e seguir 

as instruções ali contidas. 

 “Casas de cor amarela” - essa “casa” representa parada obrigatória. Assim, mesmo que o 

aluno tire um número suficiente para avançar e terminar o jogo, ele deverá parar e esperar 

que o professor regente faça uma pergunta final. Caso o aluno acerte, pode avançar para o 

final do jogo, além de ganhar 5 pontos. Caso contrário, perderá 3 pontos e deverá recuar 5 

espaços. Neste caso, há uma ficha com sugestões de perguntas que o professor pode fazer 

nesse momento caso ele não queira elaborar ou retirar a pergunta de outro lugar (Apêndice 

D). 

O jogo termina quando os jogadores atingirem o quadrado maior, localizado ao final 

das trilhas. Ganha o jogo o grupo que somar a maior quantidade de pontos. 

As regras do jogo pode ser observado no Apêndice F. 

 

 

 
3.5 Atividades desenvolvidas 

Durante a fase pré-teste foram desenvolvidas atividades com uma turma de 7º ano, 

diferente do que foi feito na efetiva aplicação do jogo, tendo esta ocorrida com alunos de duas 

turmas do 6º ano. Essa diferença se dá, pois, a fase pré-teste foi realizada com o intuito de se 
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perceber se o jogo estava adequado para aplicação em sala de aula ou se precisaria de ajustes. 

Como o assunto “biomas” não se encontra oficialmente nas orientações curriculares para o 7º 

ano, essa turma foi escolhida para essa fase. 

Os alunos foram então conduzidos para a quadra da escola, onde o jogo já havia sido 

previamente montado. Primeiramente, os alunos foram questionados se queriam participar do 

jogo. Os que levantaram a mão dizendo não querer foram conduzidos pela professora para o 

canto da quadra. Para os que quiseram foram explicadas as regras do jogo, sendo selecionados 

alunos de acordo com essas regras. O jogo foi aplicado, cumprindo o tempo determinado para 

a aula. 

Após a aplicação, foi percebido que o jogo necessitava de alguns ajustes que 

permitissem uma maior facilidade de utilização pelo professor. Dentre essas mudanças, está a 

criação de um tapete, como já citado anteriormente (Figura 2). Esse tapete tornou o uso do 

jogo mais viável para o professor, pois após confeccionado ele não demanda grandes esforços 

para ser montado na escola, uma vez que basta esticá-lo no chão de algum lugar espaçoso. 

O modelo final do jogo foi assim elaborado e aplicado na mesma escola, agora para 

duas turmas de 6º ano. O jogo didático elaborado foi aplicado em duas turmas de sexto ano, 

na zona oeste do Rio de Janeiro. Antes do início da atividade, os alunos foram conduzidos 

para uma sala da escola que estava sem uso onde o jogo já havia sido montado previamente. 

Neste ponto, é importante frisar que o jogo foi aplicado de maneira separada para as duas 

turmas. As regras do jogo foram explicadas para os alunos assim que eles chegaram à sala, o 

que durou em torno de 10 minutos, enquanto a aplicação do jogo durou por volta de 30 

minutos. Ao longo do jogo, essas regras foram mais bem detalhadas, visto que os alunos iam 

questionando e tirando dúvidas a elas relacionadas. 

A primeira turma a jogar se dividiu em dois grupos com 12 e 13 alunos em cada, já 

que estavam presentes no dia 25 alunos e todos participaram da atividade, como pode ser 

visto na Figura 6A. Já na segunda turma, apenas oito alunos participaram e estes se dividiram 

em dois grupos de quatro alunos cada (Figura 6B). Os que se recusaram ficaram na mesma 

sala realizando outra atividade. Ao final do jogo, os alunos foram conduzidos para sua sala de 

aula para responderem ao questionário de avaliação elaborado. Toda a atividade, incluindo 

explicação das regras, aplicação do jogo e do questionário durou cerca de uma hora. 

 
3.6 Avaliação do jogo didático 

Após a realização das atividades, o jogo “Na trilha dos biomas” foi avaliado pelos 

estudantes a partir de um questionário fechado (Apêndice G). Tais questões foram elaboradas 

com base no trabalho de Savi e colaboradores (2010), com o intuito de avaliar o jogo como 

um recurso lúdico para o ensino de Ciências. Nesta avaliação, 10 itens são levados em 
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consideração: 

 Atenção: é considerada por ele um fator motivacional e pré-requisito para a aprendizagem, 

sendo desafio manter um nível de atenção dos alunos durante o processo de aprendizagem 

(KELLER, 2009); 

 Relevância: pretende avaliar se o aluno conseguiu entender a importância do conteúdo da 

aprendizagem (SAVI et al., 2010); 
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 Confiança: está relacionada em criar expectativas positivas nos estudantes (SAVI et al, 

2010), sendo testado, no caso deste trabalho, se foi fácil para o aluno entender o jogo e 

suas regras; 

 Satisfação: relaciona-se ao fato dos alunos terem sentimentos positivos no processo de 

aprendizagem (SAVI et al, 2010); 

 Imersão: diz respeito ao envolvimento do aluno com o jogo (SAVI et al, 2010); 

 Desafio: está relacionado com o nível motivacional do jogo (SAVI et al, 2010); 

 Competência: é uma “medida combinada de habilidades do jogador e sentimentos 

positivos de eficiência” (SAVI et al, 2010); 

 Interação social: está relacionado com o sentimento de compartilhar um ambiente com 

outras pessoas e de cooperação em grupo (SAVI et al, 2010); 

 Divertimento: Savi e colaboradores cita Takatalo, Häkkinen e Kaistinen (2010) ao falar 

que o jogo trará no jogador o desejo de participar da atividade novamente. Proporciona 

assim momentos de diversão, prazer, relaxamento, distração e satisfação (POELS; KORT; 

IJSSELSTEIJN, 2007). 

 Conhecimento: está dentro das categorias criadas pelo grupo de Benjamin Bloom, estando 

relacionada à lembrança de fatos, datas, métodos, teorias, classificações, etc (WALL; 

TELLES, 2004). 

 
Para cada item avaliado, os estudantes deveriam responder no questionário se 

concordavam totalmente (número 3), se concordavam parcialmente (número 2) ou se 

discordavam (número 1) da afirmativa. Ao final da avaliação, os estudantes poderiam escrever 

abertamente sobre sua opinião sobre o jogo, sugestões ou críticas. Com isso, realizou-se uma 

coleta de dados quantitativa e qualitativa. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
4.1 Os principais jogos didáticos propostos 

Silva e colaboradores (2016) publicou no III CONEDU (Congresso Nacional de 

Educação) um trabalho em que foram analisados diversos jogos didáticos desenvolvidos no 

Brasil. O objetivo era de compreender como estão sendo estruturados os trabalhos acadêmicos 

nessa área nacionalmente. Dessa forma, foram trabalhados aspectos, que vão desde os tipos de 

jogos didáticos produzidos até os temas abordados. Tendo como base esse estudo, o presente 

trabalho também realizou um levantamento bibliográfico com a mesma temática, visando 

obter um panorama geral de como está a situação da produção de jogos atualmente. 

Na tabela 1 é possível observar os tipos de jogos didáticos vistos nos trabalhos 

analisados e suas respectivas quantidades. O de tipo “outros” foi o mais encontrado, ou seja, 

aqueles jogos que não se encaixam em nenhuma categoria previamente reconhecida em outros 

estudos, como no de Silva e colaboradores (2016), por exemplo. Dentre eles, pode ser citado o 

jogo “Mural dos fungos: heróis e vilões da biosfera”, que consiste em um mural com três 

categorias: uso na farmácia, patógenos e biorreguladores. Os alunos devem selecionar cartas 

com fotos e informações sobre fungos e encaixar em alguma dessas características (SOUSA et 

al., 2013). 

 
Tabela 1: Tipos de jogos didáticos produzidos e suas quantidades. 

 
 

Tipo de jogo didático Quantidade 

Tabuleiro 6 

Cartas 5 

Virtual 3 

Quebra-cabeças 2 

Bingo 1 

Jogos de trilhas 3 

Dominó 3 

Outros 8 

Total 31 

           Fonte: a autora, 2019. 

 

Com isso, esse jogo não se apresenta no formato de jogos já classificados 

anteriormente. Outro jogo que se encaixa na categoria “outros” é o intitulado “O painel da 

microbiologia: aprendendo sobre bactérias, fungos e vírus”. Esse jogo consiste de um painel 

que será utilizado para que sejam afixadas perguntas que devem ser respondidas pelos grupos 
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(CANDEIAS et al., 2007). Assim, esse jogo também não se encaixa em nenhuma categoria já 

abordada em outros estudos. O segundo tipo de jogo mais encontrado foi o “tabuleiro”, 

enquanto no trabalho de Silva e colaboradores (2016), este foi o tipo de jogo mais encontrado. 

Para Voogt (1998 apud LOPES, 2013, p. 77), os jogos de tabuleiro podem ser definidos como 

“sendo um sistema complexo que envolve o jogador e o equipamento, suportado por um 

sistema de regras”. Para Soares (2013 apud SILVA et al. 2016), dois fatores podem indicar a 

predominância desse tipo de jogo nas produções. Um deles é que este tipo de jogo é bastante 

tradicional no Brasil, além de ser familiar, tanto para professores como para alunos. Outro 

fator diz respeito ao tempo de aplicação, sendo fácil confeccioná-lo e aplicá-lo. Estes jogos 

apresentam-se assim como uma ferramenta cujo investimento em tempo e confecção fazem 

valer a pena sua aplicação. 

Neste levantamento, foi possível observar que os temas relacionados ao conteúdo de 

Ecologia são os mais encontrados nos jogos didáticos. A Tabela 2 mostra a relação de temas, 

sua quantidade e os principais assuntos abordados. 

 
Tabela 2: Relação de temas, bem como seus principais assuntos e a quantidade de materiais 

produzidos. 

 

Temas Principais assuntos abordados Quantidade 

Anatomia e 

fisiologia humana 

Sistema digestório 

Sistema respiratório 
1

 

Astronomia Universo Sistema Solar 2 

Botânica 
Morfologia vegetal 

Organografia 
 

Citologia 
Organelas celulares 

Divisão celular 

Educação ambiental 

Ecologia 
Biomas brasileiros 

5
 

Comportamento animal 

Cadeia/teia alimentar 

Evolução Taxonomia e sistemática 1 

Energia Formas de energia 1 

Fungos 
Reino Fungi Relação 

com a saúde 

Leis de Mendel 

Genética Biotecnologia 4 

Equilíbrio de Hardy-Weinberg 
 

 

4 

4 

4 
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Matéria Constituição de conservação da matéria (água) 2 

Microbiologia Características gerais (morfologia, nutrição, reprodução) 1 

Características gerais 

Zoologia Classificação 2 

Invertebrados 

Total 31 

        Fonte: a autora, 2019. 

 

Nota-se que, assim como Silva e colaboradores (2016) encontrou, neste levantamento 

também foi encontrado o tema Ecologia como o principal abordado nos jogos didáticos. A 

explicação destes autores para isso se dá no agravamento de questões ambientais no mundo 

inteiro, fruto de ações humanas. Dessa forma, há um prejuízo na qualidade de vida do ser 

humano e no meio ambiente, como eles afirmam. Essas hipóteses podem ser fortalecidas 

pelos principais assuntos abordados encontrados neste levantamento, em que dois deles 

indicam a preocupação com o meio ambiente (educação ambiental e biomas brasileiros). 

A Tabela 3 indica a relação da quantidade de jogos didáticos produzidos por 

segmento, envolvendo assim o primeiro (EFI) e o segundo (EFII) segmento do ensino 

fundamental, o ensino médio (EM) e o ensino superior (ES). Em alguns casos, foi observada a 

produção de materiais tendo dois segmentos como alvos, mas estes não expressam a maioria. 

 
Tabela 3: Quantidade de produções por segmento. 

 
 

Segmento Quantidade 

EFI 1 

EFII 12 

EM 10 

EF/EM 6 

ES 1 

ES/EM 1 

Total 31 

           Fonte: a autora, 2019. 

     

Há uma expressiva produção deste tipo de material voltada para o segundo segmento 

do ensino fundamental, seguida por uma alta produção também para o ensino médio. Como as 

buscas foram feitas através de pesquisas indicando “jogos didáticos e ensino de ciências e 

biologia”, esses resultados podem ser explicados, pois estas áreas são mais abordadas nos dois 
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segmentos citados. Durante o EFI, as aulas de ciências ainda abrangem muitos assuntos de 

outras áreas além da biologia propriamente dita. No EFII isso aparece de forma menos 

intensificada, o que pode vir como uma possível hipótese para esse súbito aumento de 

produções do EFI para o EFII, mas é algo a ser averiguado. 

 

 

4.2 Jogo didático “Na trilha dos biomas” 

Durante o processo de elaboração do jogo didático “Na trilha dos biomas”, foram 

analisadas as diversas características presentes em jogos didáticos para fazer com que este 

material lúdico pudesse ser utilizado com fins educativos. Candeias e colaboradores (2007) 

cita Kishimoto (1994) ao falar das características da atividade lúdica associada às atividades 

educativas, que seriam: 

- Valor experimental: permitir a exploração e a manipulação; 

- Valor da estruturação: fornecer suporte à construção da personalidade; 

- Valor da relação: colocar o aluno em contato com outras pessoas, com objetos e com 

o ambiente em geral; 

- Valor lúdico: avaliar se os objetos possuem as qualidades que estimulam a 

imaginação. 

O valor experimental e o valor da relação com objetos e com o ambiente podem ser 

vistos na própria manipulação do aluno com as peças do jogo elaborado (dado e cartas, por 

exemplo) e com o tabuleiro em forma de tapete. Através dessas peças do jogo, os alunos 

puderam manipular diferentes objetos, explorando um material que ainda não tinham 

vivenciado na escola, além de entrarem também em contato com os seus colegas de classe, 

interagindo com eles. A socialização atuou assim como um fator de extrema importância, o 

que já foi abordado por diversos autores, como Canto e Zacarias (2009), que por sua vez 

citam Grando (2001) ao falarem das vantagens e desvantagens da implantação de jogos no 

contexto de ensino e aprendizagem. 

O jogo “Na trilha dos biomas” foi produzido a partir de materiais acessíveis e de baixo 

custo. O jogo completo contém os seguintes materiais: 

- 21 peças de E.V.A (21 cm x 30 cm), sendo 10 beges, 4 verdes, 4 vermelhas, 1 rosa, 1 

amarela e 1 cinza (para cada trilha); 

- 1 peça de E.V.A em semicírculo 

- 1 dado 

- 22 cartas verdes (Apêndices H e I) 
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- 3 cartas cinzas (Apêndice J) 

- 4 cartas rosas (Apêndice K) 

- Lista de biomas para os espaços vermelhos (Apêndice E) 

- Gabaritos das cartas verdes e cinzas (Apêndices A, B e C) 

- TNT preto (1,20 m x 5,0 m) para fixação das peças de E.V.A 

- Manual das regras do jogo (Apêndice F) 

 
 

Ao dividir os alunos em dois grupos durante a aplicação do material elaborado, a 

atividade permitiu que eles pudessem se relacionar e construir juntos um caminho para que 

tentassem atingir a vitória do jogo. O suporte à construção da personalidade também pôde ser 

visto durante o jogo, pois alguns alunos tiveram que mostrar suas opiniões mesmo quando 

estas eram contrárias à dos demais, já que o desejo por ganhar o jogo fez com que eles 

tentassem argumentar em favor da melhor resposta. O valor lúdico pôde ser observado 

durante a fase de desenhos, nas casas vermelhas, por exemplo. Ao desenharem, os alunos 

tinham que usar a imaginação e a criatividade para fornecer no desenho as características que 

julgavam estarem presentes no bioma tirado. Essa regra do jogo surge como um elemento 

vantajoso dentro do contexto dos jogos didáticos. 

Nesse sentido, Grando (2001) aponta que os jogos favorecem, dentre outras coisas, o 

desenvolvimento da criatividade e da observação, como pode ser visto no Quadro 1. 
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Quadro 1: Vantagens e desvantagens dos jogos, segundo (Grando, 2001). 
 

             Fonte: MORATORI, 2003. 

Ao elaborar o jogo, era constante a preocupação em adequá-lo às características já 

citadas para que ele pudesse ser validado como um recurso lúdico com fins educativos. Além 

disso, também houve a intenção de reduzir alguns obstáculos ao uso desse tipo de recurso em 

sala de aula. O problema da dificuldade de acesso a alguns materiais, visto no Quadro 1, pode 

ter sido reduzido com o uso de materiais acessíveis na construção deste jogo didático. Outra 

medida para facilitar o trabalho docente foi a construção de um material com regras e 

objetivos que permitissem uma rápida aplicação, viável dentro da realidade de tempo 

dedicado a ciências nas escolas. 

O jogo didático elaborado neste estudo pode ser classificado como um jogo de 

tabuleiro, sendo constituído por um sistema que envolve o jogador (os alunos) e o 

equipamento (o tapete), suportado por um sistema de regras, bem como diz a definição de 

Voogt (1998 apud LOPES, 2013). Além disso, o tema escolhido para o jogo é classificado 

dentro da grande área “Ecologia”, área que contém uma grande produção de materiais desse 

tipo, destinado ao segundo segmento do ensino fundamental. 
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A escolha pela elaboração de um material no formato de um tabuleiro “gigante” se deu 

por ser algo dinâmico que permite a movimentação dos jogadores de maneira mais intensa do 

que em tabuleiros de formatos menores. A escolha prévia do segmento em que seria 

trabalhado o jogo foi determinante para a decisão por este tipo de material, já que nesta fase 

os alunos são mais agitados e ainda não realizaram completamente a transição da infância 

para a adolescência, o que traz à tona a necessidade de um material mais dinâmico e que exige 

uma maior movimentação dos alunos. 

 

 
 

4.3 Aplicação do Jogo didático 

Os alunos mantiveram-se participativos e visivelmente empolgados durante a 

atividade. Na turma 2, uma parte dos alunos não quis participar, como dito anteriormente. 

Alguns alunos, ao verem o jogo montado, resolveram participar, mas durante a aplicação 

houve uma aluna que desistiu novamente. 

 

Figura 6: Aplicação do jogo “Na trilha dos biomas” com estudantes do sexto ano. 

Legenda: A - Estudantes da turma 1; B - Estudantes da turma 2. 

Fonte: Colégio Simonin Santos. 

 

 

 
Muitas das vantagens do quadro de Grando (2001) puderam ser vistas durante a 

aplicação do jogo em questão. Os alunos tiveram que, por exemplo, aprender a tomar decisões 

e saber avaliá-las. Em um dos momentos da aplicação, um dos grupos se dividiu quanto à 

resposta de uma pergunta. Ao tomarem a decisão, acabaram escolhendo a resposta errada, 

enquanto que o aluno que argumentava pela resposta certa reclamava pela escolha. Apesar 

disso, os alunos tiveram que fazer uma escolha, o que só foi permitido através de diálogo. 

Enquanto eles não conversavam, não havia uma resposta definitiva, o que só foi resolvido 

após trabalharem juntos em busca de uma resposta. Nesse contexto, entra novamente a 

vantagem da socialização, pois os alunos tinham que conversar com colegas que, muitas 

  A    B  
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vezes, não conversavam durante outras aulas. 

 

 
 

4.4 Avaliação do Jogo didático 

A avaliação do jogo didático “Na trilha dos biomas” foi realizada pelos estudantes, 

com o intuito de validar o jogo como um recurso lúdico para o ensino de Ciências. Assim, o 

jogo foi avaliado nos quesitos: atenção, relevância, confiança, satisfação, imersão, desafio, 

competência, interação social, divertimento e conhecimento. 

Em relação à atenção despertada pelo jogo, foi possível verificar que 58% dos alunos 

concordam totalmente com a afirmação que trata da imagem do jogo como algo atrativo. 

Apesar de representar mais da metade dos participantes, os 33% (11 alunos) que concordam 
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apenas parcialmente e os 9 % (3 alunos) que discordam, indicam a necessidade de alguns 

ajustes na imagem do tabuleiro (Figura 7). 

 
Figura 7: Avaliação do jogo didático pelos estudantes em relação ao item “atenção”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Fonte: a autora, 2019. 

 
A introdução de peças com formas mais variadas e imagens dos biomas coladas com 

velcro se apresentam como algumas ações que podem ser tomadas para solucionar essa 

questão. Um dos alunos que marcou 2 para essa afirmação deixou a seguinte opinião: eu achei 

o jogo bastante divertido, mas talvez vocês poderiam mudar um pouco o tabuleiro. Fica claro, 

dessa forma, que pequenos ajustes podem ser feitos para deixar o jogo mais atrativo. No 

entanto, o fato de a maioria ter optado pela opção 3 expressa que o jogo apresenta pontos 

positivos no item “atenção”, sendo assim atrativo para a maioria dos participantes. 

No item “relevância”, foi observado que 82% dos alunos concordam totalmente com a 

afirmação que indica ter conseguido ver o conteúdo que aprendeu em sala de aula. Os que 

concordam parcialmente representam 18% e não houve alunos que discordassem, como visto 

na Figura 8. Esse resultado indica que todos os alunos participantes concordam terem visto, 

parcial ou totalmente, o conteúdo da matéria previamente ensinada no jogo. 

Atenção - Achei a imagem do jogo atrativa e 
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Figura 8: Avaliação do jogo didático pelos estudantes em relação ao item “relevância”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Fonte: a autora, 2019. 

 

De acordo com o modelo ARCS (attention, relevance, confidence, satisfaction – 

KELLER, 2009), a relevância é um importante fator motivacional que deve estar presente 

para que os estudantes vejam sentido no que estão estudando. A noção da presença do 

conteúdo ensinado em um material atua assim como um elemento que permite ao estudante 

perceber a importância do aprendizado deste. Como afirma Keller (2009), “antes que os 

estudantes se sintam motivados a aprender, eles devem acreditar que a instrução está 

relacionada a importantes objetivos pessoais e se sentir conectados com o conteúdo da 

aprendizagem” (tradução livre) (KELLER, 2009, p. 45). 

 
A expressiva resposta positiva ao material apresentado e a ausência de uma resposta 

negativa indicam a validez de sua aplicação como algo relevante no que diz respeito ao 

conteúdo abordado. Ele afirma em seguida que “mesmo que os estudantes percebam a 

importância em aprender determinado conteúdo, eles podem ainda não estar devidamente 

motivados devido à baixa confiança ou expectativa no sucesso” (KELLER, 2009, p. 45). 

Dessa forma, a análise do componente “confiança” no jogo é fundamental para sua validação 

como instrumento educativo motivacional. 

A Figura 9 indica a resposta dos alunos quanto ao item “confiança”, sendo perceptível 

a sua resposta positiva. Apenas um aluno discordou da afirmação “foi fácil entender o jogo e 
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suas regras”. Dessa forma, é apresentado mais um resultado que sustenta a hipótese da 

atuação deste jogo como um elemento educativo motivador na aprendizagem dos alunos. 

 
Figura 9: Avaliação do jogo didático pelos estudantes em relação ao item “confiança”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Fonte: a autora, 2019. 

 
De acordo com a explicação de Savi e colaboradores (2010), esse elemento é 

responsável por criar expectativas positivas nos alunos e, portanto, o resultado positivo quanto 

a isto revela uma experiência benéfica na atividade de aplicação do jogo didático. Para Keller 

(2009, p. 46), “se você obteve na aquisição destes três objetivos motivacionais, então os 

estudantes estarão motivados a aprender”. Assim, de acordo com este autor e com os 

resultados positivos obtidos, o jogo elaborado se apresenta como um material que provoca 

motivação nos estudantes quanto ao aprendizado. 

Para o item “satisfação”, os alunos apresentaram uma resposta semelhante ao item 

anterior. Apenas 6% (dois alunos) discordaram da afirmação relacionada à satisfação em 

responder corretamente às perguntas do jogo (Figura 10). Esse resultado positivo indica, de 

acordo com o pensamento de Keller, que o aluno sente que seu esforço foi apropriado, criando 

neles expectativas positivas quanto ao conteúdo abordado. 
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Figura 10: Avaliação do jogo didático pelos estudantes em relação ao item “satisfação”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Fonte: a autora, 2019. 

Sobre o item “imersão” foi encontrada uma grande parcela que considerou o jogo “tão 

interessante que não viu o tempo passar”. Apenas 3% deles (um aluno) não concordou com 

esta afirmação, mostrando que o jogo elaborado possui um aspecto que desperta o profundo 

envolvimento da maioria dos participantes. Cerca de 36% concordaram parcialmente com 

isto, como mostrado na Figura 11. Sobre este fator, Campos e colaboradores (2003) revelaram 

que dos 14 participantes do estudo, três avaliaram o jogo como demorado e o restante não o 

considerou assim. Eles forneceram ainda algumas justificativas para suas respostas, como 

“distrai e esquece do tempo” e “demorado, porém bem elaborado”. 

No presente estudo, a maioria considerou o jogo proposto como algo valioso no 

quesito “imersão”, sendo pouco expressiva a opinião negativa, corroborando o que foi 

encontrado no trabalho analisado de Campos e colaboradores (2003). No entanto, nestes 

estudos, não havia uma opção intermediária, uma vez que ou os alunos consideravam este 

fator como positivo ou como negativo. Em contrapartida, no trabalho presente os alunos 

tinham ainda a opção de “concordar parcialmente”. Este dado, porém, não exclui a alta 

eficácia imersiva do jogo, já que se somando as respostas para os itens “discordo” e 

“concordo parcialmente” o resultado é ainda inferior ao número que optou pelo item 

“concordo totalmente”. 
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Figura 11: Avaliação do jogo didático pelos estudantes em relação ao item “imersão”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Fonte: a autora, 2019. 
 

A Figura 12 expressa os resultados para o item “desafios”, ou seja, aquele que mede se 

os desafios propostos foram motivadores. Para este, 88% concordaram total ou parcialmente 

com a afirmação, enquanto apenas 12% não se sentiram motivados com as propostas do jogo. 

Esse dado revela que somente quatro dos 32 alunos participantes não se sentiram motivados 

em nenhum grau com os desafios do jogo didático em questão. Dessa forma, é possível 

afirmar que, para a grande maioria, o jogo se apresentou de forma suficientemente 

desafiadora, estando adequado ao nível de habilidades dos jogadores, além de apresentar 

variações no nível de dificuldade e de manter um ritmo adequado (SAVI et al., 2010). 

Concordando com o estudo de Savi e colaboradores (2010), pode-se dizer ainda que 

este resultado expressa um equilíbrio entre as habilidades do jogador e os desafios associados 

à atividade proposta. Analisando-se o item “habilidades e competência” é possível obter mais 

dados que confirmam esta conclusão sobre o uso das habilidades durante o jogo, como pode 

ser visto na Figura 13. Para este item, 83% dos participantes marcaram que concordam 

totalmente com a afirmação que diz “compreendi o jogo e cumpri os objetivos por ele 

propostos”. Esse dado indica que 26 alunos compreenderam totalmente a proposta do jogo 

sem que houvesse a necessidade de longas explicações sobre suas regras. Savi e  

colaboradores (2010) afirma que os jogos devem apoiar o desenvolvimento e domínio de 

habilidades do jogador para proporcionarem uma boa experiência. 
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Figura 12: Avaliação do jogo didático pelos estudantes em relação ao item “desafios”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Fonte: a autora, 2019. 
 

Figura 13: Avaliação do jogo didático pelos estudantes em relação ao item “habilidades e 

competência”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Fonte: a autora, 2019. 
 

 
Os resultados obtidos através do questionário avaliativo indicam que apenas um dos  

32 alunos discordaram da afirmativa deste item, o que propõe que o jogo atuou como um 

estimulador das habilidades e competência de cada um. As respostas dos alunos para o item 

“interação social” são ainda mais positivas (Figura 14). Para este item, nenhum dos 
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participantes discordou da afirmação “interagir com meus colegas me ajudou a compreender e 

aprender melhor”, o que indica que todos se sentiram, parcial ou totalmente, envolvidos com 

as outras pessoas, promovendo um sentimento de diversão em grupo. 

 
Figura 14: Avaliação do jogo didático pelos estudantes em relação ao item “interação social”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
         Fonte: a autora, 2019. 
 

De acordo com Savi e colaboradores (2010), para possibilitar a interação social os 

jogos devem criar oportunidades para os jogadores competirem, cooperarem e se conectarem. 

O dado obtido através da avaliação indica que o material elaborado conseguiu cumprir esse 

objetivo, em diferentes graus, para todos os alunos. Retornando ao Quadro 1, retirado de 

Moratori (2003), pode-se ver que uma das vantagens indicada por Grando (2001) para o uso 

de jogos didáticos seria o favorecimento da socialização entre os alunos e a conscientização 

do trabalho em equipe. 

O item “divertimento” foi abordado no questionário através de duas afirmações. Para a 

primeira afirmação – achei o jogo divertido, ele deve ser utilizado outras vezes nas aulas – 

91% dos participantes marcaram que concordam totalmente, o que corresponde 30 alunos. 

Apenas um aluno discordou totalmente da afirmação (Figura 15). Somando-se a estes dados, a 

opinião deixada pelos alunos nos questionários também indica um alto potencial deste jogo 

como agente de diversão. Entre elas estão: 

- quero esse jogo mais vezes na aula, por favor!! adorei o jogo 

- (...) achei o jogo bem maneiro, por mim ele seria mais usado em aula (...) 

- (...) achei muito legal, adorei. Quero ter mais essa brincadeira na aula. 
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Figura 15: Avaliação do jogo didático pelos estudantes em relação à primeira pergunta do 

item “divertimento”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Fonte: a autora, 2019. 
 

Para a segunda afirmação – esse tipo de atividade torna a aula mais interessante – 31 

alunos indicaram concordar totalmente e 2 concordaram parcialmente. Apenas um não 

concordou com esta afirmação (Figura 16). Quanto a isto, os alunos também deixaram suas 

opiniões: 

- O jogo foi muito legal e divertido e também achei muito interessante. 

- Achei muito legal e muito interessante, é legal que nós podemos aprender mais. 

- Eu achei ele interessante e muito legal. 

 
 

Como afirmam Takatalo, Häkkinen e Kaistinen (2010), quando o jogo for algo 

especial para o jogador haverá um desejo de voltar a participar dele e de recomendá-lo aos 

colegas. As opiniões listadas anteriormente refletem isso de forma clara, mostrando que o 

jogo se apresentou como um elemento positivo para os alunos dentro de sala de aula. Após a 

aplicação do material, alguns alunos questionaram e pediram à professora para terem mais 

jogos em aula, inclusive com outros temas. A experiência na turma 2 também indicou esse 

desejo dos alunos. Como o material já estava organizado e a sala para a aplicação já tinha sido 

escolhida, sobrou mais tempo para aplicação do jogo didático. Percebendo que ainda havia 

tempo, os próprios alunos pediram para repetir o jogo por mais duas vezes até que não tinha 
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mais como fazê-lo devido à limitação de horário. Todos esses fatos mostram todo o potencial 

lúdico do jogo elaborado. 

 
Figura 16: Avaliação do jogo didático pelos estudantes em relação à segunda pergunta do 

item “divertimento”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Fonte: a autora, 2019. 
 

 
O item “divertimento” também foi encontrado no trabalho Melos e Rocha (2015) e 

avaliado de forma positiva. Neste estudo, também houve questionários de avaliação. Um deles 

perguntava se os alunos gostariam de jogar novamente o jogo e por quais razões o fariam. 

Como resultado, 92% responderam que era porque “era divertido e ajudava a aprender o 

conteúdo”. Nesta resposta podem-se perceber dois elementos do questionário avaliativo 

presentes: o divertimento e o conhecimento. Assim como neste trabalho analisado, o 

conhecimento também foi um item característico do jogo didático elaborado no presente 

estudo. 

Duas afirmações também estiveram presentes para este componente no questionário.  

A primeira – depois do jogo consigo entender melhor a matéria que foi abordada por ele – 

obteve 91% dos alunos concordando, seja parcial ou totalmente e apenas três alunos (9%) 

discordaram da afirmação (Figura 17). Já a segunda afirmação – adquiri novos conhecimentos 

– obteve 48% de alunos que concordavam totalmente, 49% alunos que concordavam 

parcialmente e apenas 3% dos alunos discordaram (Figura 18). Para esse item os alunos 

também deixaram suas opiniões: 
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- Eu adorei aprender mais sobre biomas e ter mais conhecimento se divertindo com a 

brincadeira. 

- Achei o jogo bem interessante por causa dos conhecimentos que eu adquiri. 

- O jogo chamou minha atenção, pois eu me diverti muito e entendi a matéria. 

 
 

Figura 17: Avaliação do jogo didático pelos estudantes em relação à primeira pergunta do 

item “conhecimento”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Fonte: a autora, 2019. 

Figura 18: Avaliação do jogo didático pelos estudantes em relação à segunda pergunta do 

item “conhecimento”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Fonte: a autora, 2019. 

Esses fatos expõem o caráter educativo do jogo que, para ser entendido, há de se voltar 

para a definição de jogos educativos, proposta por Kishimoto (1996). Para ele, o jogo 
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educativo possui o lado que propicia a diversão e o lado capaz de ensinar ao indivíduo 

qualquer coisa que o complete em seu saber. Estando estes dois elementos presentes no 

material elaborado neste trabalho (como indicam os resultados obtidos), é possível validá-lo, 

neste sentido, como jogo educativo. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
As pesquisas bibliográficas feitas durante esse trabalho evidenciaram que a construção 

de jogos didáticos como instrumentos facilitadores em sala de aula é algo relativamente 

recente, mas que teve aumento significativo nos últimos anos. Esse aumento, bem como os 

resultados satisfatórios não só no presente jogo como também nos demais mostra a 

potencialidade que este material apresenta. 

O estudo apresentado teve como proposta principal mostrar aos professores a 

possibilidade de elaboração de um jogo para o segundo segmento do ensino fundamental de 

baixo custo com a temática “biomas”. A escolha deste tema envolveu aspectos que dizem 

respeito à importância da educação ambiental e ao desenvolvimento de uma consciência 

ecológica nos alunos, na tentativa de ser um objeto motivacional em sala de aula. Para isso, o 

jogo Na trilha dos biomas foi elaborado e aplicado, visando mostrar ao professor que é 

possível construir materiais didáticos de qualidade e de forma pouco custosa. 

O ensino dos biomas é de suma importância para a formação de cidadãos conscientes do 

ambiente em que vivem. A visualização da flora não apenas como “paisagem”, mas como 

componente essencial para manutenção dos ecossistemas também deve ser levado em 

consideração. O jogo elaborado pretendia unir esses fatores com o intuito de despertar os 

alunos para a questão ambiental. Com os resultados satisfatórios obtidos após a aplicação do 

jogo, pode-se perceber que é possível realizar a produção de um material lúdico que cumprisse 

os objetivos propostos, funcionando assim como um instrumento motivacional na relação 

ensino aprendizagem. Também foi possível perceber que a construção de um jogo mais 

econômico é viável, o que aproxima a realidade de elaboração de atividades didáticas 

diferenciadas em escolas com poucos recursos. 

Diante disso, conclui-se que o material didático elaborado é mais uma contribuição para 

o trabalho do professor em sala de aula, podendo atuar como um elemento motivacional na 

relação ensino aprendizagem, expondo assim os benefícios do uso de jogos didáticos em sala 

de aula. 



56 
 

 

 
 

REFERÊNCIAS 

 
AMABIS, J. M.; MARTHO, G. R. Biologia. 3 ed, obra em 3 v. São Paulo: Moderna, 2010. 

 
BARANITA, I. M. C. A importância do jogo no desenvolvimento da criança. 79 f. 

Dissertação (Mestrado em Ciências da Educação) – Escola Superior de Educação Almeida 

Garrett. Lisboa, 2012. Disponível em: 

http://saosebastiao.sp.gov.br/ef/pages/Corpo/Habilidades/leituras/a1.pdf. Acessado em: 2 de 

novembro de 2018. 

 
BARROS, J.; VALLIM, M. A. Conscientização ecológica através de um jogo didático sobre 

os biomas brasileiros. Revista de Ensino de Biologia da Associação Brasileira de Ensino de 

Biologia (SBEnBio), v. 7, p. 4308-4318, 2014. 

 
BATISTA, D. A.; DIAS, C. L. O processo de ensino e de aprendizagem através dos jogos 

educativos no ensino fundamental. Colloquium Humanarum, v. 9, n. Especial, 2012. 

Disponível em: 

http://unoeste.br/site/enepe/2012/suplementos/area/Humanarum/Ciências%20Humanas/ 

Educação/O%20PROCESSO%20DE%20ENSINO%20E%20DE%20APRENDIZAGEM%20 

%20ATRAVÉS%20DOS%20JOGOS%20EDUCATIVOS%20NO%20ENSINO%20FUNDA 

MENTAL.pdf. Acessado em: 30 de agosto de 2018. 

 
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: Ciências 

Naturais / Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília: MEC / SEF, 1998. 436p. 

 

BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica. Orientações curriculares 

para o ensino médio; volume 2. Ciências da natureza, matemática e suas tecnologias / 

Secretaria de Educação Básica. – Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação 

Básica, 2006. 135 p. 

 
BURATO, G.; CAJUELA, K. B.; COSTA, D. M.; CORRÊA, D. P.; DAUER, P. G.; 

FERNANDES, E. C.; GOULART, A. L.; SAKAMOTO, J. A.; PEREIRA, N.; ROSSIN, B. 

G.; SHIOTA, R. T.; SILVA, A. V. L.; SILVA; M. M. Elaboração de proposta de educação 

Ambiental para a rede de escolas municipais de Presidente Prudente. In: II Encontro do 

Núcleo de Ensino de Presidente Prudente, 2007, Anais do II Encontro do Núcleo de Ensino 

de Presidente Prudente. Presidente Prudente, 2007. Disponível em: 

http://www.unesp.br/prograd/ENNEP/Trabalhos%20em%20pdf%20-%20Encontro%20de% 

20Ensino/T8.pdf. Acessado em 10 de dezembro de 2018. 

 
CAMPOS, L. M. L.; FELICIO, A. K. C.; BORTOLOTO, T. M. A Produção de Jogos 

Didáticos para o Ensino de Ciências e Biologia: Uma Proposta para Favorecer a 

Aprendizagem. Cadernos dos Núcleos de Ensino, São Paulo, p. 35-48, 2003. Disponível em: 

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/34273447/aproducaodejogos.pdf?AWSA 

ccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1539132880&Signature=X0lIiTIOcd 

Sd2jVc2u%2FKBQZLTP8%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3 

http://saosebastiao.sp.gov.br/ef/pages/Corpo/Habilidades/leituras/a1.pdf
http://unoeste.br/site/enepe/2012/suplementos/area/Humanarum/Ci%C3%AAncias%20Humanas/
http://www.unesp.br/prograd/ENNEP/Trabalhos%20em%20pdf%20-%20Encontro%20de%25


57 
 

 

 
 

DA_PRODUCAO_DE_JOGOS_DIDATICOS_PARA_O_ENS.pdf. Acessado em: 09 de 

outubro de 2018. 

 
CANDEIAS, J. M. G; HIROKI, K. A. N.; CAMPOS, L. M. L. A utilização do jogo didático 

no ensino de microbiologia no ensino fundamental e médio In: PINHO, S.Z; SAGLIETTI, 

J.R.C. (Org.) Núcleos de Ensino da Unesp. São Paulo: Cultura Acadêmica Editora, 2007. p. 

595 - 602. Disponível em: https://docplayer.com.br/8628213-A-utilizacao-do-jogo-didatico- 

no-ensino-de-microbiologia-no-ensino-fundamental-e-medio.html. Acessado em: 16 de 

novembro de 2018. 

 
CANTO, A. R.; ZACARIAS, M. A. Utilização do jogo Super Trunfo Árvores Brasileiras 

como instrumento facilitador no ensino dos biomas brasileiros. Ciências e Cognição, v. 14, p. 

145, mar, 2009. Disponível em: http://www.cienciasecognicao.org/pdf/v14_1/m318326.pdf. 

Acessado em: 23 de agosto de 2018. 

 
CIÊNCIAS DA NATUREZA, MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS/ SECRETARIA 

DE EDUCAÇÃO BÁSICA. – Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação 

Básica, 2006. 135 p. (Orientações curriculares para o ensino médio; volume 2). 

 
CUNHA, M. B. Jogos no Ensino de Química: Considerações Teóricas para sua Utilização em 

Sala de Aula. Química Nova Escola, v. 34, n. 2, p. 93-94, maio, 2012. Disponível em: 

http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc34_2/07-PE-53-11.pdf. Acessado em: 23 de agosto de 

2018. 

 
DI MAIO, A. C.; FRANCISCO, C. N.; PINTO, C. A. L.; NUNES, E. A.; CARVALHO, M. 

V. A. Uma Viagem Virtual pelos Biomas Brasileiros. Universidade Federal Fluminense, 

Departamento de Análise Geoambiental, Rio de Janeiro, 2010. Disponível em: 

https://docplayer.com.br/18510698-Uma-viagem-virtual-pelos-biomas-brasileiros.html. 

Acessado em: 18 de outubro de 2018. 

 
FALKEMBACH, G. A. M. O lúdico e os jogos educacionais. Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul – Centro Interdisciplinar de Novas Tecnologias na Educação, 2009. Disponível 

em: http://penta3.ufrgs.br/midiasedu/modulo13/etapa1/leituras/arquivos/Leitura_1.pdf. 

Acessado em: 12 de setembro de 2018. 

 
GRANDO, R.C. O jogo na educação: aspectos didático-metodológicos do jogo na educação 

matemática. Unicamp, 2001. 

 
GRÜBEL, J. M.; BEZ, M. R. Jogos Educativos. Novas tecnologias na educação, v. 4, n. 2, 

dez, 2006. Disponível em: http://www.seer.ufrgs.br/renote/article/view/14270/8183. Acessado 

em: 30 de agosto de 2018. 

 
HUIZINGA, J. Homo Ludens: o jogo como elemento da cultura. (trad. João Paulo Monteiro). 

São Paulo: Perspectiva, 1971. 

http://www.cienciasecognicao.org/pdf/v14_1/m318326.pdf
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc34_2/07-PE-53-11.pdf
https://docplayer.com.br/18510698-Uma-viagem-virtual-pelos-biomas-brasileiros.html
http://penta3.ufrgs.br/midiasedu/modulo13/etapa1/leituras/arquivos/Leitura_1.pdf
http://www.seer.ufrgs.br/renote/article/view/14270/8183


58 
 

 

 

 

 

KATON, G. F.; TOWATA, N.; SAITO, L. C. A cegueira botânica e o uso de estratégias para 

o ensino de botânica. Botânica no inverno 2013. São Paulo: Instituto de Biociências da 

Universidade de São Paulo, 2012. Disponível em: 

https://www.researchgate.net/profile/Diogo_Galdeano/publication/297301899_Microrganism 

os_x_Planta_guerra_ou_parceria/links/56deb86c08aeb8b66f95f6f7/Microrganismos-x-Planta- 

guerra-ou-parceria.pdf#page=187. Acessado em: 9 de novembro de 2018. 

 

 
KELLER, J. M. Motivational Design for Learning and Performance: The ARCS Model 

Approach. Springer, 2009. 

 
KISHIMOTO, T. M. O jogo e a educação infantil. São Paulo: Ed. Pioneira, 1994. 

 
KISHIMOTO, T. M.  O  jogo  e  a  educação infantil.  In:  . (Org.). Jogo, brinquedo, 

brincadeira e educação. São Paulo: Cortez, 1996. 

 

KISHIMOTO, T. M. Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação. São Paulo: Cortez, 1999. 

 

KRASILCHIK, M. Prática de Ensino de Biologia. 4 ed. rev. e atual., 2 reimpr. São Paulo: 

Editora da Universidade de São Paulo, 2008. 

 
LARA, I. C. M. Jogando com a Matemática de 5ª a 8ª série. São Paulo: Rêspel, 2004. 

 
LEGRAND, L. Psicologia Aplicada à Educação Intelectual. Rio de Janeiro, Zahar Editores, 

1974. 

 
LINHARES, S.; GEWANDSZNAJDER, F. Biologia hoje. 2 ed., obra em 3 v. São Paulo: 

Ática, 2014. 

 
LOPES, D.G. Jogos de tabuleiro estudos dos sistemas visuais. 2013. 583 f. Dissertação 

(Mestrado em Design de Comunicação) – Escola Superior de Artes e Design Matosinhos. 

Matosinhos, 2013. Disponível em https://comum.rcaap.pt/handle/10400.26/19602. Acessado 

em: 19 de setembro de 2018. 

 
MEDEIROS, A. B.; MENDONÇA, M. J. S. L.; SOUSA, G. L.; OLIVEIRA, I. P. A 

importância da educação ambiental na escola nas séries iniciais. Revista Faculdade Montes 

Belos, v. 4, n. 1, set, 2011. Disponível em: 

http://www.terrabrasilis.org.br/ecotecadigital/pdf/a-importancia-da-educacao-ambiental-na- 

escola-nas-series-iniciais.pdf. Acessado em: 29 de outubro de 2018. 

 
MELOS, A. R.; ROCHA, A. A. A construção do conceito bioma a partir da atividade lúdica. 

Revista Brasileira de Educação em Geografia, v. 5, n. 10, jul/dez, 2015. Disponível em: 

http://revistaedugeo.com.br/ojs/index.php/revistaedugeo/article/view/236/169. Acessado em: 

10 de outubro de 2018. 

https://www.researchgate.net/profile/Diogo_Galdeano/publication/297301899_Microrganismos_x_Planta_guerra_ou_parceria/links/56deb86c08aeb8b66f95f6f7/Microrganismos-x-Planta-guerra-ou-parceria.pdf#page%3D187
https://www.researchgate.net/profile/Diogo_Galdeano/publication/297301899_Microrganismos_x_Planta_guerra_ou_parceria/links/56deb86c08aeb8b66f95f6f7/Microrganismos-x-Planta-guerra-ou-parceria.pdf#page%3D187
https://www.researchgate.net/profile/Diogo_Galdeano/publication/297301899_Microrganismos_x_Planta_guerra_ou_parceria/links/56deb86c08aeb8b66f95f6f7/Microrganismos-x-Planta-guerra-ou-parceria.pdf#page%3D187
https://comum.rcaap.pt/handle/10400.26/19602
http://www.terrabrasilis.org.br/ecotecadigital/pdf/a-importancia-da-educacao-ambiental-na-escola-nas-series-iniciais.pdf
http://www.terrabrasilis.org.br/ecotecadigital/pdf/a-importancia-da-educacao-ambiental-na-escola-nas-series-iniciais.pdf
http://revistaedugeo.com.br/ojs/index.php/revistaedugeo/article/view/236/169


59 
 

 

 
 

MINAYO, M. C. S. (Org,). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 17ª ed. Petrópolis, 

RJ: Vozes, 1994. 80 p. 

 
MORATORI, P. B. Por que utilizar jogos educativos no processo de ensino aprendizagem? 

2003. 28f. Dissertação (Dissertação em informática aplicada à educação) – UFRJ, Rio de 

janeiro. Disponível em: http://www.nce.ufrj.br/GINAPE/publicacoes/trabalhos/t_2003/t_ 

2003_patrick_barbosa_moratori.pdf. Acessado em 30 de agosto de 2018. 

 

POELS, K.; KORT, Y. D.; IJSSELSTEIJN, W. "It is always a lot of fun!": exploring 

dimensions of digital game experience using focus group methodology  In: PROCEEDINGS 

OF THE 2007 CONFERENCE ON FUTURE PLAY. Toronto, Canada: ACM, 2007.p.83-89. 

 
PIAGET, J. W. F. A formação do símbolo na criança. Rio de Janeiro: Zahar, 1971. 

 
RIO DE JANEIRO. Secretaria Municipal de Educação. Orientações Curriculares: Áreas 

Específicas. Rio de Janeiro, 2016. 

 
RODRIGUES, J.; CARVALHO, E. B.; PACHECO, K. F. G. O jogo didático ‘jogo dos 

biomas’ como método de ensino e aprendizagem. Anuário da Produção Acadêmica Docente, 

v. 5, n. 10, 2011. Disponível em: 

http://repositorio.pgsskroton.com.br/bitstream/123456789/1433/1/ Artigo%206.pdf. Acessado 

em: 29 de outubro de 2018. 

 
SANTOS, J. M.; LAHM, R. A.; BORGES, R. M. R. Avaliação de um estudo de biomas 

brasileiros mediante sensoriamento remoto: contribuições à formação de professores de 

ciências. Revista de Educação em Ciência e Tecnologia, v. 2, n. 3, p. 83-105, nov, 2009. 

Disponível em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/alexandria/article/view/ 

37997/28998%20acesso%20em%2020/09/2018. Acessado em: 20 de setembro de 2018. 

 
SAVI, R.; WANGENHEIM, C.G.V.; ULBRICHT, V.; VANZIN, T. Proposta de um modelo 

de avaliação de jogos educacionais. Novas tecnologias na educação, v. 8, n. 3, dez, 2010. 

Disponível em: https://seer.ufrgs.br/renote/article/view/18043. Acessado em:  08 de outubro 

de 2018. 

 
SILVA, K. J. F.; SOBREIRA, A. C. M.; BEZERRA, M. A.; SILVA, M. O.; MARTINS, M. 

M. M. C. A utilização de jogos didáticos no ensino de biologia: uma revisão de literatura. III 

Congresso Nacional de Educação, 2016. Disponível em: 

https://editorarealize.com.br/revistas/conedu/trabalhos/TRABALHO_EV056_MD1_SA18_ID 

2890_09082016202740.pdf. Acessado em: 13 de setembro de 2018. 
 

SOARES, M. H. F. B. Jogos e Atividades Lúdicas no Ensino de Química: Teoria, Métodos e 

Aplicações. XIV Encontro Nacional de Ensino de Química (XIV ENEQ). Julho, 2008. 

Disponível em: http://www.quimica.ufpr.br/eduquim/eneq2008/resumos/R0309-1.pdf. 

Acessado em: 23 de agosto de 2018. 

 
SOARES, M. H. F. B. O Lúdico em Química: Jogos e Atividades Aplicados ao Ensino de 

Química. 2004. 203 f. Tese (Doutorado em Química) – Centro de Ciências Exatas e de 

http://www.nce.ufrj.br/GINAPE/publicacoes/trabalhos/t_2003/t_
http://repositorio.pgsskroton.com.br/bitstream/123456789/1433/1/
https://editorarealize.com.br/revistas/conedu/trabalhos/TRABALHO_EV056_MD1_SA18_ID2890_09082016202740.pdf
https://editorarealize.com.br/revistas/conedu/trabalhos/TRABALHO_EV056_MD1_SA18_ID2890_09082016202740.pdf
https://editorarealize.com.br/revistas/conedu/trabalhos/TRABALHO_EV056_MD1_SA18_ID2890_09082016202740.pdf
http://www.quimica.ufpr.br/eduquim/eneq2008/resumos/R0309-1.pdf


60 
 

Tecnologia, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2004. Disponível em: 

https://repositorio.ufscar.br/bitstream/handle/ufscar/6215/4088.pdf?sequence=1&isAllowed= 

y. Acessado em: 30 de agosto de 2018. 
 

          . Jogos Educativos e Atividades Lúdicas para o Ensino de Química. Goiânia-GO: 

Editora KELPS, 2013. 

 
SOUSA, N. D. C.; SANTOS, K. N. C.; MACÊDO, M. A. M. ; OLIVEIRA, A. M. ; TEIXEIRA, R. C. 

S.  ;  ROCHA,  J.  R.  S..  Jogos  didáticos  para  o   ensino  de  micologia  nas  escolas. I Congresso 

Internacional de Ciências Biológicas, 2014, Recife - PE. Anais do I CONICBIO / II CONABIO / VI 

SIMCBIO 2013, 2013. v. 2. Disponível em: http://www.unicap.br/simcbio/wp- 

content/uploads/2014/09/JOGOS-DIDÁTICOS-PARA-O-ENSINO-DE-MICOLOGIA-NAS- 

ESCOLAS.pdf. Acessado em: 04 de dezembro de 2018. 

https://repositorio.ufscar.br/bitstream/handle/ufscar/6215/4088.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y
http://www.unicap.br/simcbio/wp-content/uploads/2014/09/JOGOS-DID%C3%83%C2%81TICOS-PARA-O-ENSINO-DE-MICOLOGIA-NAS-ESCOLAS.pdf
http://www.unicap.br/simcbio/wp-content/uploads/2014/09/JOGOS-DID%C3%83%C2%81TICOS-PARA-O-ENSINO-DE-MICOLOGIA-NAS-ESCOLAS.pdf
http://www.unicap.br/simcbio/wp-content/uploads/2014/09/JOGOS-DID%C3%83%C2%81TICOS-PARA-O-ENSINO-DE-MICOLOGIA-NAS-ESCOLAS.pdf
http://www.unicap.br/simcbio/wp-content/uploads/2014/09/JOGOS-DID%C3%83%C2%81TICOS-PARA-O-ENSINO-DE-MICOLOGIA-NAS-ESCOLAS.pdf
http://www.unicap.br/simcbio/wp-content/uploads/2014/09/JOGOS-DID%C3%83%C2%81TICOS-PARA-O-ENSINO-DE-MICOLOGIA-NAS-ESCOLAS.pdf


61 
 

 

 

 
TAKATALO, J.; HÄKKINEN, J.; KAISTINEN, J.; Nyman, G. Presence, Involvement, and 

Flow in Digital Games. In: BERNHAUPT, R. Evaluating User Experience in Games: 

Concepts and Methods. Springer, 2010, p, 23-46. 

 
VOOGT, A. Board Games Studies, Vol. 1. International Journal for the Study of Board 

Games Leiden 1998: Research School CNWS. Disponível em: 

http://ex.ludicum.org/publicacoes/bgsj/1. Acessado em: 10 de dezembro de 2018. 

 

WALL, P. TELLES, M. A Taxonomia de Bloom. Dynamiclab, 2004. 

 
WANDERSEE, J. H.; SHUSSLER, E. E. Preventing plant blindness. American Biology 

Teacher61(2):84-86, 1999. 

 
ZANON, D. A. V.; GUERREIRO, M. A. da Silva; OLIVEIRA, R. C. Jogo didático Ludo 

Químico para o ensino de nomenclatura dos compostos orgânicos: projeto, produção, 

aplicação e avaliação, v.13, p. 73, mar, 2008. Disponível em: 

http://www.cienciasecognicao.org/revista/ index.php/cec/article/view/690/467. Acessado em: 

23 de agosto de 2018. 

http://ex.ludicum.org/publicacoes/bgsj/1
http://www.cienciasecognicao.org/revista/


62 
 

 

 
 

APÊNDICE A – Gabarito das cartas verdes 
 

Carta Resposta 

1 Caatinga 

2 Floresta Amazônica 

3 Pantanal 

4 Pantanal 

5 Floresta Amazônica 

6 Cerrado 

7 Cortiça 

8 Mata Atlântica 

9 Caatinga 

10 Caatinga 

11 Alagadas, com alagamentos periódicos e que não sofrem inundação 

12 Floresta Amazônica 

13 Pampas 

14 Mata Atlântica 

15 Pampas 

16 Cerrado 
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APÊNDICE B – Gabarito das cartas verdes com imagens 
 

 

 

Carta Resposta 

1 Pantanal 

2 Manguezal 

3 Mata de Araucárias 

4 Caatinga 

5 Cerrado 

6 Mata de Cocais 
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APÊNDICE C – Gabarito das cartas cinza 

 
Carta Resposta 

1 Vitória-régia 

2 Formação de raízes aéreas e caules com escoras 

3 Cerrado 
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APÊNDICE D – Sugestões de perguntas para os espaços amarelos 
 

 

 

Pergunta 1: O grupo das cactáceas (família dos cactos) é muito comum em biomas de clima 

seco. Cite em qual/quais bioma podemos encontrar esse tipo de planta. 

 

 
Pergunta 2: Cite algumas diferenças entre as floras dos biomas cerrado e caatinga. 

 

 

Pergunta 3: Por que as plantas dos manguezais possuem raízes escoras e pneumatóforos? 
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APÊNDICE E – Lista de biomas para os espaços vermelhos 
 

 

 

Cartão Bioma 

1 Mata Atlântica 

2 Amazônia 

3 Mata de Araucárias 

4 Cerrado 

5 Caatinga 

6 Pantanal 

7 Pampas 

8 Mata de Cocais 

9 Manguezal 
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APÊNDICE F - Regras do jogo didático produzido “Na trilha dos biomas” 

 
Jogo didático “Na trilha dos biomas” 

Jogadores: no máximo 30 alunos divididos em dois grupos de mesmo tamanho. 

Meta do jogo: vence o jogo o grupo que, ao final da partida, atingir o maior número de pontos. 
 

Duração: cerca de 30 minutos. 
 

Componentes do jogo: 

 Tapete de TNT contendo 21 peças de E.V.A (21 cm x 30 cm), sendo 4 verdes, 4 vermelhas, 10 

beges, 1 rosa, 1 amarela e 1 cinza (para cada trilha). 

 Dado 

 22 cartas verdes 

 3 cartas cinza 

 4 cartas rosa 

 Gabaritos das cartas verde e cinza 

 Tabela com lista de biomas 

 Tabela com sugestão de perguntas para os espaços amarelos 

 

Instruções: 

 O professor deve dividir a turma em dois grupos para que todos possam jogar juntos.

 Cada grupo deverá eleger um aluno líder que será o responsável por jogar o dado, pegar as cartas 

escolhidas, ler as perguntas, entre outras ações, além de ser quem irá andar pela trilha.

 O “aluno líder” deverá se posicionar na “casa” cinza no início da trilha.

 O “aluno líder” deverá jogar o dado e a ordem será dada do maior ao menor número, ou seja, 

aquele que tirou o maior número irá iniciar. Este grupo deverá selecionar uma carta cinza e 

responder à pergunta ali contida. Se o grupo acertar, eles somam 5 pontos e podem iniciar a 

partida, jogando novamente o dado e avançando conforme o número tirado. Se errarem, a vez é 

passada ao grupo seguinte e o grupo que errou deverá esperar sua vez novamente para jogar, mas 

sem a chance de conseguir os 5 pontos.

 As “casas” de cor bege servem apenas de passagem.

 Nas “casas” de cor verde, o aluno que passar ou parar nesse espaço deverá pegar uma carta para 

que ele e o grupo respondam. Se o grupo acertar, ganha um ponto e avança uma casa. Caso erre, 

não ganha ponto algum e permanece no mesmo lugar.

 O aluno que parar na “casa” de cor vermelha deverá pegar o pedaço de E.V.A colado com velcro 

no quadrado em que está. Nesse pedaço há um número referente a um bioma que está em uma 

lista. O professor deverá falar (apenas para o “aluno líder” da jogada) o nome do bioma e o aluno 

deverá desenhar em um quadro branco esse bioma. O grupo desse aluno deverá adivinhar qual é 

o bioma. Se o grupo acertar, ganha dois pontos e avança um espaço. Se errar, perde um ponto e 

permanece no mesmo lugar.

 O aluno que parar na “casa” de cor rosa deverá pegar uma carta de mesma cor e seguir as 

instruções ali contidas

 A “casa” de cor representa parada obrigatória. Nele, mesmo que o aluno tire um número 

suficiente para avançar e terminar o jogo, deverá parar e esperar que o professor regente faça uma 

pergunta fina (contida na lista de sugestões). Caso o aluno acerte, pode avançar para o final do 

jogo, além de ganhar 5 pontos. Caso contrário, perderá 3 pontos e deverá recuar 5 espaços.

 A lista de sugestões contém apenas 3 perguntas, pois o professor pode retirá-las de outro lugar se 

assim achar melhor.

 Cada pergunta, assim como a adivinhação do desenho, deverá ser respondida em 1 minuto, sendo 

cronometradas pelo professor.
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APÊNDICE G – Questionário de avaliação do jogo didático “Na trilha dos biomas”. 
 

 

 
Circule um número de acordo com o quanto você concorda com esta afirmação 

Considere: 1 se discorda, 2 se concorda parcialmente e 3 se concorda totalmente 

Atenção 

Achei a imagem do jogo (ou seja, o “tabuleiro gigante”) atrativa e 

chamou minha atenção 

 
1 

 
2 

 
3 

Relevância 

Conseguiu ver o conteúdo que já aprendi em sala de aula no jogo 

 
1 

 
2 

 
3 

Confiança 

Foi fácil entender o jogo e suas regras 

 
1 

 
2 

 
3 

Satisfação 

Responder às perguntas e adivinhações do jogo corretamente me 

deixou muito satisfeito (a) 

 
1 

 
2 

 
3 

Imersão 

O jogo foi tão interessante que não vi o tempo passar 

 
1 

 
2 

 
3 

Desafios 

Os desafios do jogo foram motivadores 

 
1 

 
2 

 
3 

Habilidades e competência 

Compreendi o jogo e cumpri os objetivos por ele propostos 

 
1 

 
2 

 
3 

Interação social 

Interagir com meus colegas me ajudou a compreender e aprender 

melhor 

 
1 

 
2 

 
3 

Divertimento 

Achei o jogo divertido, ele deve ser utilizado outras vezes nas aulas 

 
1 

 
2 

 
3 

Esse tipo de atividade torna a aula mais interessante 1 2 3 

Conhecimento 

Depois do jogo consigo entender melhor a matéria que foi abordada por 

ele 

 
1 

 
2 

 
3 

Adquiri novos conhecimentos 1 2 3 

 

 

 

 

Nas linhas abaixo você pode escrever a sua opinião sobre o jogo e algumas observações se 

achar necessário. 
 
 

 

 

 

 



69 
 

 

 

APÊNDICE H – Cartas verdes 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 - O ambiente seco em que vivo faz com que 

minhas plantas tenham um aspecto característico. 

Muitas delas possuem folhas modificadas (os 

espinhos) para evitar a perda de água, sendo 

chamadas de cactos. 

A qual bioma pertenço? 

 
 

2 - A vitória-régia é uma planta aquática com 

folhas circulares flutuantes que podem chegar a 

2m de diâmetro. Ela é encontrada nas regiões 

alagadas do bioma  . 

 
3 - Em minhas lagoas, existem  vegetais 

flutuantes, como aguapés, elódeas e vitória-régia. 

Mas não confunda, pois sou uma zona de  

transição e assim possuo partes de outros biomas. 

A qual bioma pertenço? 

 

4 - Possuo diversos tipos de vegetais… uma 

mistura de campos, florestas tropicais, cerrado e 

vegetação típica de áreas alagadas. 

A qual bioma pertenço? 
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5 - Possuo várias regiões. Uma delas está quase 

sempre alagada por ser localizada perto de rios, 

sendo comum a presença de matas de igapó. 

A qual bioma pertenço? 

 

6 - Minhas plantas possuem raízes muito longas 

para atingir os lençóis freáticos e assim captar 

água. 

A qual bioma pertenço? 

 
7 - Os caules de muitas plantas do cerrado 

possuem uma casca grossa, importante isolante 

térmico e protetor de gemas laterais. Essa casca 

grossa é formada por uma espessa camada de 

  . 

 

 
8 - Existem muitas semelhanças entre mim e a 

vegetação da Floresta Amazônica. No entanto, se 

você olhar bem, perceberá que sou mais 

heterogênea, ou seja, vista de cima não sou apenas 

um denso “campo verde”. A qual bioma pertenço? 
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9 - “  é um termo em tupi que 

significa ‘mata branca’, em referência às plantas 

sem folhas.” 

 
10 - Sou uma vegetação composta por arbustos 

com folhas duras e espinhos. Além disso, 

contenho diversas plantas da família das cactáceas 

(cactos). 

A qual bioma pertenço? 

e      , 

  . 

11 - O pantanal tem uma grande variedade de 

plantas. Algumas de cerrado, outras de áreas 

alagadas, florestas tropicais e campos. Por isso, 

sua vegetação pode ser dividida em áreas 

 

 
12 - Minha vegetação é muito densa! Possuo 

árvores altas e plantas com folhas largas. Posso 

parecer uma grande imensidão verde se me olhar 

de cima. 

A qual bioma pertenço? 
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13- De modo geral, não sou composta por árvores. 

Devido a essa vegetação de pequeno porte 

características, o bioma em que estou também 

pode ser chamado de campos limpos. Sou do 

bioma  . 

 
14 - Sou uma vegetação com árvores bem longas, 

podendo alcançar até 30m de altura. Possuo 

grande diversidade de epífitas, como bromélias e 

orquídeas. Sou muito semelhante a outro grande 

bioma brasileiro. A qual bioma pertenço? 

 

15 - Sou predominantemente composta por 

gramíneas de pequeno porte, com poucos 

arbustos. 

A qual bioma pertenço? 

 

16 - Minhas plantas são bastante dispersas. Tenho 

capins e diversos arbustos, além de árvores com 

caules tortuosos. 

A qual bioma pertenço? 
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APÊNDICE I – Cartas verdes com imagens 
 
 

 

 

 

1 - Que bioma sou eu? 

2 - Que bioma sou eu? 

3 – Que bioma sou eu? 
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4 – Que bioma sou eu? 

5 – Que bioma sou eu? 

6 – Que bioma sou eu? 
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APÊNDICE J - Cartas cinza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. 

 

 

 

 

 
2 - Diga como os vegetais conseguem se adaptar 

nos manguezais. 

Dica: raízes e caules 

 
3 - Nem sempre o fogo é fruto de ação antrópica. 

Algumas vezes, pode ser causado por aspectos 

naturais, como tempo muito quente e seco. Que 

bioma pode ser caracterizado por esse tipo de 

vegetação? Dica: vegetais com cascas grossas e 

troncos retorcidos. 

 

1 - Cite o nome de um tipo de planta muito 

comum de ser encontrada nas partes alagadas da 

Amazônia. 

Dica: possui folhas circulares. 
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APÊNDICE K – Cartas rosa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Avance 1 casa 

 

 

 
Retorne 1 casa 

 

 

 
Avance 2 casas 

 

 

 
Retorne 2 casas 


