Apresentando o jogo
O jogo pHQuim é composto por 01 (um tabuleiro), 04 (quatro) peões, 02
(dois) dados numerados de 1 a 6, 55 (cinquenta e cinco) cartas perguntas, 20
(vinte) cartas curiosidades, 05 (cinco) cartas dicas e 05 (cinco) cartas desafios.
Esse jogo foi idealizado para ser realizado por 2 ou 4 jogadores ou 2 ou 4
equipes.
O conteúdo químico abordado no jogo pHQuim está relacionado ao
assunto de pH presente nos livros didáticos do 2° ano do Ensino Médio, de
acordo com o tema pedagógico “comportamento químico das substâncias –
ácido e básico” da disciplina de Química, podendo ser adaptado a linguagem
da faixa etária dos estudantes, desde que se tenham os pré-requisitos
necessários para a utilização do jogo.
1) O professor ou a pessoa por ele designada para coordenar o jogo,
apresentar os materias que compõe o jogo, tais como: 01 (um) tabuleiro; 04
(quatro) peões de cores distintas; 02 (dois) dados numerados de um a seis; 85
(oitenta e cinco) cartas, caderno, e/ou folhas de rascunhos, calculadora, de
preferência científica, lápis, caneta, borracha, para anotações e realização dos
cálculos quando necessários e um cronômetro.
2) O professor ou a pessoa por ele designada para coordenar o jogo,
organizar a ordem dos jogadores, sendo que apenas quatro grupos podem
jogar ao mesmo tempo, portanto, a quantidade de jogadores envolvidos em
cada grupo, fica a cargo do mediador do jogo, podendo formar equipes de
acordo, com o número de pessoas presentes em sala no momento da
realização do jogo.
3) Inicia-se o jogo após o lançamento do dado por cada grupo. O grupo
que tirar o maior número iniciará o jogo. A equipe então, lança os dados
novamente e para avançar no tabuleiro deve responder a uma pergunta feita
pelo mediador.
4) O tabuleiro é composto por 26 casas divididas em cores e ícones
diferentes, onde cada um apresenta comandos específicos.
5) Durante o jogo, os peões, peças nas quais os grupos se movem sobre
o tabuleiro, podem cair numa das casas coloridas,onde cada uma representa
um nível de pergunta, ficando a critério do professor ou mediador do jogo, usar

as cartas padrão fornecidas no jogo ou formular suas próprias perguntas, de
acordo com o conhecimento dos grupos em questão.
6) Quando o jogador estiver numa determinada casa do tabuleiro, o
representante do grupo adversário deverá retirar uma carta, referente aquela
casa e ler para o jogador, se o grupo acertar, lembrando que é necessário
tempo para responder a pergunta, máximo de 05 (cinco) minutos, avançar uma
casa, caso não consiga responder por quaisquer motivos permanecer na
mesma casa e responder a mesma questão, ou escolher outra pergunta
referente a casa atual, na próxima jogada. Se a casa for rosa, responder
perguntas das cartas rosas, se a casa for laranja, responder pergunta da carta
laranja e assim sucessivamente.
7) Quando o peão que representa o grupo (jogador) estiver na casa
referente a dica ou curiosidade, o adversário deve retirar a carta que
representa a casa e fazer a leitura da mesma para o jogador. Após ouvir a
leitura o jogador terá passagem livre, avançando para próxima casa.
8) Existem 02 (duas) casas denominadas “mão na massa”, onde o
professor poderá pedir para o jogador (grupo) da vez preparar algum
experimento simples utilizando indicadores de pH natural ou sintético, de
acordo com a disponibilidade da escola, daí discutir o resultado, de forma
breve. Havendo realizado o experimento o jogador pode lançar o dado outra
vez.
9) Todas as cartas do jogo apresentam perguntas, dicas, curiosidades
relacionadas aos vários conteúdos que abordam o conceito e a aplicação do
pH.
10) Vence o jogo o grupo que chegar primeiro a casa chegada
(denominada pH=14) do tabuleiro.

