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Capítulo 9 

 

 

JOGO DAS ORGANELAS 

 

Paulo Sérgio Ferreira Nunes1 

 

 

Conteúdo: Biologia: Citoplasma e Organelas. 

 

Descritor do PAEBES: D55 - Identificar a importância das organelas e do núcleo para o 

metabolismo celular. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O estudo da célula é de extrema importância para entendermos como nosso corpo 

funciona, bem como, tomar medidas que visem a manutenção do bem-estar de nosso organismo. 

No entanto, muitos alunos relatam dificuldades no estudo de citologia devido ao grande número 

de nomes e termos “técnicos” que esse conteúdo possui. Assim, faz-se necessário encontrar 

alternativas pedagógicas que trabalhem esse conteúdo de forma consistente e motivadora. Toda 

a prática foi adaptada de Rossetto (2010). 

 

1.1 OBJETIVO 

 

• Trabalhar o conteúdo de citologia, especificamente organelas, de forma lúdica através 

de um jogo. 

 
1 EEEFM “Mercês Garcia Vieira” 
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2 MATERIAIS UTILIZADOS 

 

• Folhas de Papel; 

• Computador; 

• Impressora; 

• Material para Plastificação. 

 

3 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA 

 

1. Explicar de forma breve o conteúdo de citoplasma e suas organelas.  

2. Pedir que os alunos façam uma pesquisa de 4 características de cada organela 

estudada. O professor precisa deixar claro que são quatro características únicas de cada organela 

que não podem ser repetir nas outras organelas. Cada organela também deverá ter uma carta 

com a imagem da mesma. Essa imagem pode ser confeccionada pelos alunos ou retirada da 

internet. (Veja Anexo 1. São dez organelas no total) 

3. Confeccionar as cartas e digitar nelas as características descritas pelos alunos. 

Imprimir as cartas e plastificá-las. O jogo completo terá 50 cartas. Dez cartas com as imagens 

das organelas e quarenta cartas definindo as características específicas das mesmas.  

4. Aplicar o jogo na sala de aula. Este jogo deve ser aplicado para grupos de 10 ou de 

cinco alunos. Se for um grupo de 10 cada aluno recebe 5 cartas. Se for um grupo de 5 cada 

aluno recebe 5 cartas e nesse caso apenas metade do baralho vai ser usado (25 cartas). O 

objetivo é juntar as 5 cartas correspondentes à mesma organela na mão. Caso o grupo seja de 

cinco alunos, recomenda-se que o professor troque as organelas a cada partida. 

O jogo começa quando um jogador passa para o próximo uma das cartas que tem na 

mão.  Se a carta for de interesse o jogador pode ficar com ela devendo passar outra carta para o 

próximo jogador. Se não for de interesse ele pode passar para o próximo jogador. A jogada 

prossegue da mesma forma, sendo que a cada jogada o aluno precisa descartar uma carta e 

passar para o jogador do lado. Vence o primeiro que juntar as 5 cartas correspondentes à mesma 

organela. 

 

DICA: Seria interessante que o professor participasse das primeiras rodadas com os alunos para 

que eles entendessem a dinâmica do jogo. Também é interessante que ele fique bem atento às 
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partidas para evitar possíveis trapaças por parte dos alunos, para que não afete a experiência 

dos outros. 

 

4 SUGESTÃO DE AVALIAÇÃO 

 

Esse jogo elimina o fator sorte. O aluno só conseguirá juntar as cinco cartas 

correspondentes à mesma organela se ele realmente tiver entendido o conceito. O jogo também 

favorece a memorização das características ao passo que os alunos podem assimilar o conteúdo 

enquanto jogam. A avaliação fica a critério do professor, algumas sugestões seguem abaixo:  

A avaliação pode ser qualitativa: na participação no jogo, na assiduidade das tarefas que 

envolvem a preparação do jogo e na disposição de contribuir com a prática. 

A avaliação também pode ser quantitativa: o professor pode promover diversas rodadas 

atribuindo uma pontuação para o vencedor, de modo que aquele que vencer mais vezes obterá 

maior pontuação. Ele pode também avaliar a pesquisa feita pelos alunos acerca da exatidão das 

informações expostas ali. 

 

Figura 1. Figuras das Organelas. 
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