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Atividades lúdico-educativas são uma boa ferramenta para aumentar o interesse por certos
assuntos  em  sala  de  aula.  Processos  metabólicos,  como  a  respiração  e  a  fotossíntese,
podem ser encarados pelos alunos como entediantes e muitas vezes são apenas decorados.
O objetivo desse trabalho foi criar e testar a aplicabilidade de um jogo, para nível médio,
que integrasse dois processos metabólicos energéticos de uma célula vegetal: a fotossíntese
e a respiração. O jogo visa permitir um entendimento destes processos e simula o interior 
de  uma  célula  vegetal.  O  tabuleiro  contém  um  cloroplasto  e  uma  mitocôndria  e  cada
jogador, ou grupo de jogadores, representa um dos processos. O jogador Fotossíntese tem
por  objetivo  completar  o  estoque  de  glicose  na  célula  (arbitrariamente  escolhido  com  o
máximo  de  4),  e  o  jogador  Respiração  tem  por  objetivo,  consumir  todo  o  estoque  de
glicose. Moléculas de oxigênio (O2) ou gás carbônico (CO2) são disputadas no dado (ou,
alternativamente,  com  perguntas  referentes  ao  conteúdo)  para  preencher  as  casas
necessárias na organela e realizar o processo metabólico. Quando o jogador completar seis
casas,  ele  realiza  o  processo,  e  faz  a  troca  (rearranjo  dos  átomos)  no  Banco  virtual,
colocando  ou  retirando  uma  glicose  do  estoque.  Vence  o  jogador  Fotossíntese,  se  este
conseguir  completar  o  estoque  com  quatro  glicoses,  ou  o  jogador  Respiração,  se  este
conseguir  deixar  o  estoque  sem  glicose.  Recomenda-se  que  o  conteúdo  de  metabolismo
energético já tenha sido lecionado e que algumas atividades referentes ao jogo sejam feitas
no  horário  extra-classe.  A  aplicação  do  jogo  em  uma  turma  de  primeiro  ano  do  ensino
médio mostrou-se viável em duas aulas de 50 minutos. Conclui-se que este jogo alcançou
o objetivo de mostrar que os processos ocorrem simultaneamente, e não apenas durante dia
ou noite, além de facilitar a fixação da estequiometria da reação envolvida. 
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