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Resumo

Este trabalho teve como objetivo mostrar como jogos didáticos podem servir de ferramentas
auxiliadoras no ensino de Física. Os dados desse trabalho foram coletados através de pesquisas
bibliográficas, foram feitas coletas de 12 artigos e teve uma abordagem qualitativa. O período
da pesquisa foi de um ano, com foco para o Ensino Médio no curso de Física. A partir dos
resultados obtidos observou-se que aplicar jogos didáticos como ferramenta pedagógica para
o processo de ensino-aprendizagem, obteve-se melhores rendimentos no aprendizado dos
estudantes. Deixar que o aluno criasse e aplique suas ideias, permitindo que tome consciência
de seus avanços e dificuldades. Evoluindo assim no entendimento de conceitos científicos que
são tão importantes para uma educação de qualidade. Demonstra-se através de diferentes
métodos de ensino (jogos didáticos) como recurso lúdico, pode auxiliar no processo de ensinoaprendizagem, encurtando o caminho entre o aluno e o conhecimento. Portando, essa pesquisa
mostra novas técnicas, métodos e jogos didáticos para serem aplicados de acordo com o ano
escolar, a idade e problemas que o aluno possa apresentar.
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