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INTRODUÇÃO

RESULTADOS E DISCUSSÃO

por sua eficácia no processo de aprendizagem. Portanto, estratégias
educacionais envolvendo a participação do aluno que visam

Você gostou de participar da atividade?

popular, com regras conhecidas, visando abordar conhecimentos
básicos sinalização celular e sistema endócrino.

Número de estudantes

abordar a fisiologia de forma fácil, barata e acessível são
necessárias. O jogo “Quem Sou Eu?” apresenta um estilo de jogo

Carta com um
conceito de
sinalização celular

2

Carta com
dicas sobre
esse conceito

Turma dividida em grupos
sendo selecionado um
representante por rodada

Necessária (7,0%)
Útil (87,5%)
Não necessária, mas serviu para confirmar
o conhecimento obtido (5,5%)
Não necessária

Você considera a atividade mais efetiva
que uma aula expositiva teórica?

Sim (47,6%)
Indiferente (16,7%)
Não (35,7%)

Numa escala de 0 a 10, como você
avalia a atividade?
Figura 1. Resposta dos 42 alunos de graduação
da
10.0 (26,3%)
9.0 (40,5%)
8.0 (19%)
7.0 (7,1%)
6.0 (7,1%)

Universidade
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de

Campinas

ao

questionário após aplicação do questionário de
avaliação da atividade.

CONCLUSÕES
corrigir conceitos sobre a sinalização celular de maneira ativa,

2
pontos

1
ponto

O grupo recebe
O grupo recebe
quando o
quando o representante
representante acerta
acerta com dicas da
com dicas do próprio
carta do jogo;.
grupo.
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Gostou muito (54,8%)
Gostou (40%)
Gostou parcialmente (4,7%)
Não gostou

A atividade foi necessária para permitir
um melhor entendimento sobre a
sinalização celular hormonal?

• O jogo é pertinente uma vez que auxilia os alunos a revisar e

CONCEITO

O representante deverá ouvir dicas Caso o representante não acerte
sobre esse conceito formuladas a ou o grupo não saiba dar dicas,
partir do conhecimento prévio do eles podem utilizar a carta com
dicas prontas em mais 30s.
grupo em 30s.
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Número de estudantes

METODOLOGIA

1

Ajudou muito (35,7%)
Ajudou (52,4%)
Parcialmente (11,9%)
Não ajudou

Número
estudantes
de estudantes
Número de

profissionais de saúde, e as metodologias ativas têm se destacado

Número de estudantes

O ensino de fisiologia é de grande importância para a formação dos

Número de estudantes

A atividade ajudou no seu entendimento
sobre a sinalização celular hormonal?

O grupo que
pontuar mais,
ganha.

O jogo foi adaptado
para ensino remoto nos
cursos de biologia e
enfermagem (42
alunos).

0
ponto

Sem acerto, o
grupo não
pontua.

além ser flexível por permitir sua aplicação em diferentes
ambientes educacionais, incluindo o remoto.
• Esse é um jogo barato, rápido e de fácil acesso que pode ser
administrado para promover o aprendizado ativo a respeito da
fisiologia humana.

• O jogo foi amplamente aceito pelos alunos que acreditaram ter
seus conhecimentos aprofundados após a aplicação do mesmo.
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