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RESUMO 
 
 

RESUMO Os ingressantes do primeiro ano do ensino médio, são geralmente provenientes de 
diferentes unidades escolares, e além da adaptação ao novo ambiente, precisam também se 
organizar para alcançar maior eficiência no método de estudo e aprendizagem dos novos 
componentes curriculares oferecidos. O presente relato trata de um projeto de trabalho, que 
vem sendo realizado desde 2013, por bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação 
a Docência (PIBID/CAPES), com o objetivo de oferecer aos ingressantes ao Ensino Médio, 
atividades diferenciadas, como subsídio aos estudos de Biologia, além de possibilitar o acesso 
dos licenciandos à prática docente. O projeto envolveu alunos da primeira série do ensino 
médio, de uma escola em regime de Autarquia Municipal da cidade de Taubaté, São Paulo. Os 
alunos foram convidados a participar de aulas diferenciadas de apoio, ministradas 
semanalmente, com duração de uma hora e no período de contra turno. Em 2014 as atividades 
envolveram o uso de jogos didáticos, produzidos pelos bolsistas, sendo a aplicação sempre 
posterior a introdução do conteúdo abordado anteriormente, de maneira tradicional, em aula 
expositiva, pelo professor da disciplina. Para o apoio quanto ao conteúdo referente a 
componentes celulares, foi desenvolvida uma adaptação do jogo de tabuleiro “Imagem & 
Ação”, sendo o objetivo atingir a casa final, por meio dos acertos referentes a mímica realizada 
pelo parceiro do jogo, quanto ao conteúdo abordado. Posteriormente, foi produzido e aplicado 
o jogo de chão “campo minado” no qual, os alunos eram separados em dois grupos e cada 
grupo elegia um representante, que responderia, com ajuda dos integrantes de seu grupo, as 
questões de citologia, numeradas de um a quarenta e, apresentadas pelos bolsistas. Ao 
responder corretamente a questão, o aluno representante deveria escolher dentre duas casas 
para se posicionar, as quais poderiam representar uma “bomba” escondida, o que resultava em 
passar a vez de resposta para a outra equipe. O objetivo final era chegar a última casa. Foi 
observado que o uso dos jogos como ferramenta didática diversificada facilitou o entendimento 
e aprendizagem dos conteúdos, por meio da melhora de desempenho e interesse em participar 
das aulas. O fato possivelmente ocorre uma vez que o aluno pode utilizar-se de diferentes 
mecanismos na aquisição e construção do conhecimento, além do que jogos interativos e em 
equipes estimulam o convívio social, o respeito pelas regras, bem como a importância do 
desenvolvimento da equipe. Para os bolsistas, a experiência possibilitou a vivência na 
adequação, criação e aplicação de uma ferramenta didática, que permite a atuação do aluno 
como protagonista na construção dos saberes, e não mero receptor de informações. Palavras-
chave: PIBID, Biologia, Jogos Interativos. 


