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INTRODUÇÃO 
 
O planetário da Universidade de Caxias do Sul (UCS), localizado no Museu de Ciências Naturais, é um espaço para a 
divulgação e ensino de astronomia e ciências para as crianças, jovens, e adultos que o visitam. Os planetários são 
espaços não formais de educação que podem complementar o ensino formal de astronomia nas escolas, quando 
utilizados de forma planejada e articulada [1]. 

OBJETIVO 
 
Uma forma de complementar a atividade realizada no 
planetário pode ser a utilização de jogos digitais em sala de 
aula, tendo em vista que eles motivam e engajam os 
estudantes, criando um ambiente propício para a 
aprendizagem. Uma possibilidade é o uso de um jogo 
baseado em respostas, o Kahoot!, que transforma 
temporariamente a aula em um game [2]. 

METODOLOGIA 
 
Neste sentido, criou-se um Quiz nesse aplicativo, com o 
nome “Explorando o Universo”, cujo tutorial de uso está 
disposto no site do planetário da UCS. Este jogo é para ser 
utilizado na escola, onde aborda temas que são tratados no 
planetário, com o intuito de complementar o ensino de 
astronomia na sala de aula. O Quiz é aplicado durante a aula 
por meio da colaboração dos professores que acompanham 
seus estudantes no planetário e que tem interesse sobre os 
assuntos abordados. 
Até o momento, 40 estudantes participaram desta pesquisa, 
sendo 20 alunas do ensino médio (FIGURA 1), e 20 do ensino 
fundamental.  

 
 
 
 
 
 

 
FIGURA 1: estudante do ensino médio, durante a realização 
do jogo.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
O gráfico a seguir, demonstra os resultados dos 5 
grupos que jogaram o jogo, sendo que os grupos 1, 2 e 
3 referem-se aos estudantes do ensino fundamental e 
o 4 e  5 do ensino médio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em média, 74,5% dos estudantes, acertaram as 
questões do Quiz. Pode-se observar que as estudantes 
do ensino médio, obtiveram maior acertos das 
questões (10% a mais que os estudantes do ensino 
fundamental). Durante o jogo, os estudantes ficaram 
engajados e motivados. Alguns relataram que o que 
mais gostaram foi o sentimento de competição, que o 
jogo acaba criando entre os jogadores. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
A utilização de jogos em sala de aula é uma estratégia 
de ensino que pode tornar a aprendizagem mais 
descontraída. Desta forma, os estudantes são 
estimulados a aprender de uma forma divertida e 
interativa. Pode-se concluir que os temas tratados no 
planetário, juntamente com um Quiz no Kahoot!, criam 
um ambiente de entusiasmo e engajamento nos 
estudantes sobre assuntos do Universo, contribuindo 
para a aprendizagem significativa de astronomia. 
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