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Resumo 

 
Este projeto tem como objetivo desenvolver uma 
Unidade Didática para proporcionar a aquisição e a 
ampliação do vocabulário da Língua Inglesa através de 
jogos digitais. Serão aplicadas atividades on-line no 
Laboratório de Informática aos alunos de 6º ano no 
período de contraturno. Pretende-se estimular a 
compreensão e o envolvimento no processo de 
aprendizagem da Língua Inglesa e despertar o interesse 
dos alunos com atividades que promovam a 
descontração e a motivação em um ambiente diferente 
da sala de aula. O foco principal será o uso do 
vocabulário sob uma perspectiva de interação baseada 
em alguns teóricos da linguagem. 
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Unidade Didática 

Público Alvo  Alunos do 6º ano do Ensino Fundamental 

 



APRESENTAÇÃO 

 

 

Pretende-se com esta Unidade Didática, oportunizar, por meio de jogos 

digitais, várias atividades que desenvolvam e ampliem o vocabulário da Língua 

Inglesa referentes a conteúdos que priorizem o primeiro bimestre, dando 

embasamento teórico para que haja a construção significativa do conhecimento , 

fazendo com que o aluno se sinta estimulado à aprendizagem efetiva. 

Huizinga (1971) diz que o “jogo” de modo algum se define ou se esgosta se 

considerado simplesmente como ausência de seriedade, mas que o jogo pode muito 

bem incluir a seriedade. 

Em relação à aprendizagem, Oliveira (1999, p. 33) afirma que “a 

aprendizagem desperta processos internos de desenvolvimento que somente podem 

ocorrer quando o indivíduo interage com outras pessoas”. Sendo assim, a aplicação 

de jogos nas aulas de Língua Inglesa contribui para que o professor estabeleça uma 

relação de afetividade entre seus alunos, favorecendo espontaneamente o 

aprendizado da língua. 

O papel do professor é altamente decisivo no processo da aquisição da 

linguagem, uma vez que um professor motivado consegue aumentar a autoestima 

daqueles alunos que não se sentem confiantes ou que estão com o seu filtro afetivo 

alto, ou seja, as barreiras emocionais transpõem-se à aprendizagem e não 

estabelecem uma relação confiável naquele momento em que deve haver interação 

entre o professor e o aluno para facilitar a aprendizagem desta segunda língua. 

Fischer (2007) sugere que “o papel da tecnologia em sala de aula não pode 

exercer apenas o papel de auxílio ao ensino, disponibilizando aulas mais bem 

ilustradas por apresentações hipermidiáticas”. Desta forma, a diversidade de jogos 

que serão apresentados aos alunos, como jogos da memória, caça-palavras, 

atividades interativas, farão a conexão do pensamento lógico aliado à prática que 

resultarão em ações voltadas ao ensino das linguagens. 

Esta Unidade Didática será desenvolvida com alunos do 6º ano do Ensino 

Fundamental do Colégio Estadual Brasmadeira – EFM, em período de contra-turno 

no município de Cascavel, no primeiro bimestre do ano letivo, e será composta de 

jogos digitais contemplando os conteúdos de números, dias da semana, cores, 

frutas, partes do corpo humano e animais. Nestes temas serão trabalhadas as 



questões linguísticas em atividades impressas, as quais formarão um caderno de 

atividades, posteriormente encadernado, que servirá como um dos mecanismos de 

avaliação do aprendizado. Para a conclusão do projeto, os alunos farão a exposição 

de seus trabalhos, disponibilizando na biblioteca para que todos possam ter acesso 

e prestigiar os colegas participantes do projeto PDE 2013/2014 em Língua Inglesa. 

 



 

PROFESSORA PDE: Nanci Teresinha Caramori 

 

ORIENTADORA: Ms. Dhandara Soares de Lima 

 

IES: UNIOESTE 

 

OBJETO DE ESTUDO E INTERVENÇÃO: A aquisição de vocabulário através de 

jogos digitais nas aulas de Língua Inglesa. 

 

MATERIAL DIDÁTICO: Decidiu-se dividir o projeto em quatro etapas, contendo em 

cada uma delas conteúdos diferenciados para serem executados. Os jogos digitais 

que fundamentam este projeto contêm atividades como jogos da memória, caça-

palavras, jogos de percepção e outras. No início de cada aula, apresentarei uma 

pergunta relacionada ao tema, ligando o conteúdo ao cotidiano do aluno. Por 

exemplo: Qual a sua cor preferida?  Identificando as cores dos alimentos e já 

ressaltando a necessidade de uma alimentação colorida. Assim será em todas as 

aulas, para a apresentação de cada tema. As fases do projeto compõem-se de: 

 

Jogos Digitais 1: Cores , frutas e vegetais 

Jogos Digitais 2: Números, Dias da Semana, Meses do Ano 

Jogos Digitais 3: Animais  

Jogos Digitais 4: Partes do Corpo Humano 

 

O gênero textual trabalhado neste projeto é o jogo digital, o qual abordará a 

linguagem de uma forma lúdica, promovendo interatividade com a Língua Inglesa e 

desenvolvendo no aluno o gosto pela pesquisa no âmbito da tecnologia, uma vez 

que no decorrer das aulas vai acontecer o exercício de buscar soluções para 

resolver as questões que os jogos exigem. Consequentemente, o aluno levará para 

a sua prática escolar mais uma alternativa de adquirir a aprendizagem da Língua 

Inglesa que se estenderá à rotina de estudos até mesmo em sua casa. A partir do 

momento que o aluno perceber que os recursos tecnológicos podem auxiliá-lo na 

aprendizagem, tornar-se-á muito mais agradável tanto para o professor como para  o 

aluno o desenvolvimentos das aulas de Língua Inglesa. 



 

 

 

NÍVEL : 6º ano 

 

DURAÇÃO : 08 aulas 

 

CONTEÚDO ESTRUTURANTE: Discurso enquanto prática social 

 

OBJETIVO GERAL: Proporcionar a aquisição e a ampliação do vocabulário de 

cores, frutas e vegetais em Língua Inglesa através de jogos digitais adequados ao 

nível, à idade e aos interesses dos alunos. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Relacionar as cores com as respectivas frutas. 

 

RECURSOS DIDÀTICOS: Jogos digitais envolvendo cores, frutas e legumes, 

atividades impressas para colorir e treinar o vocabulário.  

 

1ª aula: 

Neste primeiro encontro a professora e os alunos se apresentam de maneira 

informal combinando a forma de trabalho. Além dos jogos digitais, após cada aula 

será disponibilizada uma atividade impressa para ser realizada em sala ou em casa. 

A pergunta inicial desta aula é:  

 

What is your favorite color? 

My favorite color is…. 

 

Os jogos utilizados serão acessados diretamente dos sites: 

Links: - Preschool and Kindergarten games – Sheppard Software 

http://www.dreamenglish.com/games/colors 

-http://englishflashgames.blogspot.com.br/2008/05/colours-game.html 

-http://www.primarygames.com/storybooks/i_spy/3a.htm 

Jogo da memória on-line sobre frutas e alimentos.  

http://www.protop.com.br/2010_turma42/?p=274. 

http://www.dreamenglish.com/games/colors
http://englishflashgames.blogspot.com.br/2008/05/colours-game.html
http://www.primarygames.com/storybooks/i_spy/3a.htm


 

Jogos de percepção : 

http://rachacuca.com.br/jogos/memoria-dupla/  

Neste jogo o aluno deve clicar em duas figuras iguais dentre tantas diferentes. 

http://www.purposegames.com/game/858 

http://www.inglesforfun.com.br/jogos/caca-palavras/animais-da-fazenda 

O jogo apresenta uma lista de animais encontrados na fazenda e o aluno 

deve encontrar os nomes dos animais no caça-palavras. 

Então, serão fornecidas aos alunos atividades impressas para serem 

trabalhadas em casa. 

 



 

 

NÍVEL : 6º ano 

DURAÇÃO: 12 aulas 

CONTEÚDO ESTRUTURANTE: Discurso enquanto prática social 

OBJETIVO GERAL: Proporcionar a aquisição e a ampliação do vocabulário da 

Língua Inglesa através de jogos digitais adequados ao nível, à idade e aos 

interesses dos alunos. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Identificar o vocabulário e reconhecer os dias da semana 

relacionando-os com os números e os meses do ano. 

RECURSOS DIDÁTICOS: Jogos on-line, vídeos, atividades impressas, lápis de cor, 

fones de ouvidos para o Listening. 

CONHECIMENTO PRÉVIO: Verificar qual é a familiaridade e a assimilação entre os 

números e os dias da semana que os alunos apresentam, fazendo uma entrevista 

individual e reforçando os conteúdos já trabalhados em sala de aula. Explicar sobre 

a importância dos números e dos dias da semana em nossas vidas e como eles 

estão presentes no nosso dia-a-dia: your age, your house, your shoes, cel number, 

zip code, phone number: SCHOOL, SAMU, POLICE, SIATE,CONSELHO TUTELAR, 

etc. Conversar sobre os dias em que estudamos, trabalhamos e os finais de 

semana, os quais temos para descansar e para lazer.  

 

 TIME TO WATCH A VIDEO: Números em Inglês. Acesso em: 14 out 2013.  

Disponível em: <http://www.zapenglish.com>. 

 

 TIME TO WATCH A VIDEO: Days of the week Song 2.  Acesso em: 14 out 2013. 

Disponível 

em:<http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7AvNq2CQnOI>. 

 
http://www.primarygames.com/holidays/new_years/crafts.htm 

 

A) Confeccionar uma lista em forma de marcador de livro escrevendo por extenso os 

números em inglês de 0 a 50. 

 

http://www.primarygames.com/holidays/new_years/crafts.htm


1- MONTHS OF THE YEAR 

 

Nesta aula, vamos aprender os meses em inglês fazendo relações com 

alguns feriados tradicionais nos EUA e que a cultura brasileira incorporou, como 

festas do Halloween, Valentine’s Day, Thanksgiving Day e outros, que serão 

apresentados em slides para os alunos. 

O professor perguntará a data de seus aniversários e eles responderão em 

inglês, uma vez que já possuem o vocabulário adequado. A pergunta que deve ser 

respondida nessa aula é: 

 

When is your birthday? 

My birthday is on…. 

 

 

 



 

 

NÍVEL : 6º ano 

DURAÇÃO : 04 aulas 

CONTEÚDO ESTRUTURANTE: Discurso enquanto prática social 

OBJETIVO GERAL: Identificar o vocabulário da Língua Inglesa através de jogos 

digitais relacionados aos animais. 

OBJETIVO ESPECÍFICO : Associar os nomes de animas às imagens.  

RECURSOS DIDÁTICOS: Jogos digitais, atividades impressas. 

A pergunta a guiar esta aula é: 

 

Do you have a pet? 

 

Os jogos a serem utilizados são: 

Animals Vocabulary list: pets, farm animals and wild animals. 

http://englishvocabularylists.blogspot.com.br/2008/09/animals-vocabulary-

list.html. 

Animals Memory Game: Flip the cards over and match the pairs! Test your 

vocabulary with our Animals Memory Game. 

http://englishflashgames.blogspot.com.br/2008/06/animals-memory-game.html. 

Este jogo da memória aparece a palavra escrita para a figura adequada. 

Desta forma o aluno faz a assimilação do vocabulário. Quando o aluno acerta o 

game responde: Yes.  

Jogo da memória: 

http://www.1-language.com/materials/memori/elementary/animalsa/memori1.swf 

Neste jogo da memória os alunos vão ouvir a pronúncia e visualizar a 

palavra em inglês. É um jogo divertido e facilita a aprendizagem do vocabulário. 

http://www.escolagames.com.br/jogos/animaisIngles/ 

Neste jogo aparecem três gravuras de animais e o nome da qual o aluno 

deverá clicar. Ele possibilita que o aluno tente até acertar, só depois passa para 

outra fase. São contados quantos acertos e quantos erros o aluno comete durante o 

jogo. 

http://www.bestschoolgames.com/educational-games/the-human-body/ 

http://www.inglesforfun.com.br/jogos/caca-palavras/animais-da-fazenda 

http://www.bestschoolgames.com/educational-games/the-human-body/
http://www.inglesforfun.com.br/jogos/caca-palavras/animais-da-fazenda


O jogo apresenta uma lista de animais encontrados na fazenda e o aluno 

deve encontrar os nomes dos animais no caça-palavras.  

http://educacrer.blogspot.com.br/2012/04/atividades-de-ingles-animals.html. 

 



  

 

NÍVEL : 6º ano 

DURAÇÃO : 04 aulas 

CONTEÚDO ESTRUTURANTE: Discurso enquanto prática social 

OBJETIVO GERAL: Identificar o vocabulário da Língua Inglesa através de jogos 

digitais relacionados às partes do corpo humano. 

RECURSOS DIDÁTICOS: Jogos digitais, atividades impressas. 

A pergunta para guiar esta aula é: 

 

What is your body party that you like the most? 

I prefer my …. 

 

Apresentação do vocabulário do Human Body. 

http://www.solinguainglesa.com.br/conteudo/Vocabulary3.php 

Jogos Digitais: 

http://www.escolagames.com.br/jogos/aprendendoInglesCorpoHumano 

 

Jogo da Memória: Corpo humano 

Esse jogo é um verdadeiro teste de inglês e memória com várias partes do nosso 

corpo. 

http://www.netjogosonline.com.br/diversos/262/jogo-da-memoria-corpo.html 

 

Jogo online: The Body. 

http://www.languageguide.org/vocabulary/body/?lang=en&target=pt-pt 

Este é um jogo para apresentação do vocabulário. 

Jogo para identificar as partes do corpo humano. 

http://www.bestschoolgames.com/educational-games/the-human-body/ 

 

http://www.solinguainglesa.com.br/conteudo/Vocabulary3.php
http://www.netjogosonline.com.br/diversos/262/jogo-da-memoria-corpo.html
http://www.bestschoolgames.com/educational-games/the-human-body/


ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

 

A proposta desta Unidade Didática é trabalhar os conteúdos da Língua 

Inglesa previstos no projeto, aguçando a curiosidade dos alunos por meio de jogos 

digitais. Na 1ª parte, inicialmente a professora e os alunos se apresentam e 

conhecem o laboratório de informática, onde acontecerão as aulas do projeto PDE. 

Será um primeiro contato com o computador e uma proximidade com os colegas. 

Em seguida, a apresentação de alguns sites que serão utilizados para os nossos 

jogos nesta primeira aula. Eu escreverei no quadro e eles anotarão no caderno para 

que no decorrer das aulas possam digitar e iniciar cada jogo estipulado para 

determinado conteúdo. 

O primeiro site será do Preschool and Kindergarten games – Sheppard 

Software, uma atividade de Listening para reconhecer as cores e desenvolver a 

pronúncia dos vocábulos. Nestes jogos eles reconhecerão frutas verdes, amarelas, 

vermelhas e objetos de outras cores. O jogo possui pronúncia e os alunos deverão 

repetir após ouvir os sons das palavras. Em seguida, os alunos acessarão o 

site: http://www.dreamenglish.com/games/colors, onde encontrarão um jogo 

divertido, no qual os alunos ouvem o nome da cor e clicam em uma das opções 

escolhidas. Se acertar, conta ponto, se errar, passa adiante sem pontuação. No final, 

podem repetir o jogo até conseguir toda a pontuação. O próximo jogo será do site 

Flashgames, o Colours Game, no qual escolheremos o nível beginner. A proposta 

deste jogo é arrastar os lápis coloridos nas cores certas. Quando encerrar a 

atividade, aparecerá a pontuação que o aluno obteve. Cada um poderá repetir o jogo 

até conseguir a pontuação máxima. Este está disponível no site: 

http://englishflashgames.blogspot.com.br/2008/05/colours-game.html. 

O próximo jogo está disponível no site 

http://www.purposegames.com/game/858, onde o aluno deverá clicar no boneco cuja 

cor aparece no box; a pontuação se dará de acordo com a porcentagem de acertos, 

e o tempo também será computado. Então, cada aluno pode fazer uma média de 

acordo com o colega para saber do seu rendimento. 

Ao término da primeira aula os alunos receberão duas atividades impressas 

referentes aos conteúdos das cores e frutas para serem realizadas como atividade 

extraclasse. Na próxima aula utilizarei os jogos da memória (disponível em: 

http://www.dreamenglish.com/games/colors
http://englishflashgames.blogspot.com.br/2008/05/colours-game.html
http://www.purposegames.com/game/858


<http://www.protop.com.br/2010_turma42/?p=274>) que abordam os conteúdos das 

frutas e alimentos. Estes são muito eficientes para a memorização das palavras 

além de proporcionar uma aula descontraída. Os alunos jogarão em dupla e cada 

acerto será anotado para computar os pontos. Quem fizer mais pontos ganhará um 

prêmio.   

Na sequência, jogaremos um jogo de percepção para que o aluno encontre 

duas peças idênticas inclusive a mesma cor no meio de outras diferentes, que está 

disponível no site: http://rachacuca.com.br/jogos/memoria-dupla/ 

O jogo seguinte será Colours Ball, no qual o aluno deverá encontrar todas as 

bolinhas que possuem a palavra que representa a sua cor. É importante pedir para 

que não confundam a cor da bolinha com a cor que a palavra representa. Este jogo 

está disponível no Portal Dia a Dia Educação, no site: 

http://rachacuca.com.br/jogos/colour-balls/. 

Em seguida os alunos receberão atividades impressas sobre cores e frutas 

para tarefa de casa. 

Na segunda parte, apresenta-se os conteúdos dos números, dias da semana 

e meses do ano. Explicarei a importância dos números , como datas de aniversários, 

números de celular, e outros que marcam as nossas vidas. Para isso, assistiremos 

ao vídeo http://www.youtube.com/watch?v=dCgUh2cR5tU, onde os números são 

cantados em uma linda canção. Logo após, iniciaremos uma atividade em que os 

alunos clicarão nos números (disponível em: http://www.zapenglish.com.) 

O próximo jogo está disponível em 

http://www.manythings.org/wbg/cardinal_numbers-sw.html. O aluno deverá escrever 

a palavra relacionada a números em dez segundos. Aparecerão várias letras para o 

aluno escrever. À medida que ele escreve aparece na tela e, no final, ele verificará o 

número de acertos.  

A próxima atividade da minha Unidade Didática é assistir ao vídeo, cuja 

música é sobre os dias da semana. O vídeo também mostra as palavras escritas 

para que os alunos cantem e vejam a forma correta de escrever os vocábulos. Após 

esta atividade, trabalharemos os dias da semana e expressões relativas a tempo. 

Neste jogo, os alunos arrastarão com o mouse as palavras em inglês para os 

respectivos significados em português(disponível em: 

<http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7AvNq2CQnOI>).  

Se aparecer a cor vermelha a resposta estará errada, se aparecer a cor 

http://rachacuca.com.br/jogos/colour-balls/
http://www.youtube.com/watch?v=dCgUh2cR5tU
http://www.zapenglish.com/
http://www.manythings.org/wbg/cardinal_numbers-sw.html


verde, a resposta estará certa. Neste mesmo formato de jogo temos o conteúdo de 

meses do ano. Ouviremos primeiramente a pronúncia correta dos meses do ano 

através do site http://www.youtube.com/watch?v=CdxpdWoC7Fg. 

Na próxima aula, iniciaremos a terceira fase da minha Unidade Didática. 

Conversaremos sobre os diversos tipos de animais, pedirei se eles possuem algum 

animal de estimação e, para aqueles que tiverem, se sabem o nome do animal em 

inglês. Depois, jogaremos o Animal Memory Game, que é um jogo da memória sobre 

animais e os alunos, além de visualizar a imagem, podem vê-la como se escreve. 

Conhecerão uma lista de animais, domésticos e selvagens, inclusive com o som de 

cada palavra, poderão repetir para treinar a pronúncia.  Estes jogos estão 

disponíveis no site: 

http://englishflashgames.blogspot.com.br/2008/06/animals-memory-game.html 

Outro jogo neste mesmo site apresenta três figuras de animais e os alunos 

deverão clicar naquela em que aparece o nome na tela, conforme ele clica, pode 

conferir se a resposta está certa ou errada. São computados os acertos e os erros.  

A cada fase concluída, segue um quebra-cabeça, com a gravura de um animal. É 

um jogo colorido e divertido com fundo musical e incentiva a criança a ir adiante, 

pois sempre tem novos animais para jogar e montar o quebra-cabeça. 

O próximo jogo será um caça-palavras. Este jogo apresenta uma lista de 

animais em português para que o aluno arraste o mouse sobre as letras que formam 

a palavra em inglês e à medida que surgem os nomes dos animais aparecem ao 

lado do caça-palavras os nomes já encontrados. Este jogo está disponível no site 

http://www.inglesforfun.com.br/jogos/caca-palavras/animais-da-fazenda 

Posteriormente entregarei atividades impressas para realizarem em casa 

como: palavras cruzadas, exercícios para identificar os animais em inglês, caça-

palavras. 

Na quarta fase e última do projeto, trabalharemos as partes do corpo 

humano. Nesta aula os alunos acessarão o site: 

http://www.solinguainglesa.com.br/conteudo/Vocabulary3.php, o qual apresenta o 

vocabulário das partes do corpo humano com a pronúncia e a palavra escrita. 

O próximo jogo será um jogo da memória disponível em 

http://www.netjogosonline.com.br/diversos/262/jogo-da-memoria-corpo.html. O aluno 

clica na gravura e em cada clique aparece uma palavra do corpo humano, ele terá 

que encontrar outra palavra igual, como por exemplo: leg, leg. A cada acerto as duas 

http://www.youtube.com/watch?v=CdxpdWoC7Fg
http://englishflashgames.blogspot.com.br/2008/06/animals-memory-game.html
http://www.inglesforfun.com.br/jogos/caca-palavras/animais-da-fazenda
http://www.solinguainglesa.com.br/conteudo/Vocabulary3.php
http://www.netjogosonline.com.br/diversos/262/jogo-da-memoria-corpo.html


palavras ficam visíveis na tela. O tempo é cronometrado e ao final do jogo é exposto 

o tempo, o número de acertos e o número de tentativas. 

Na próxima aula, será apresentado um vocabulário maior das partes do 

corpo humano, com a pronúncia que está disponível no site: 

<http://www.languageguide.org/vocabulary/body/?lang=en&target=pt-pt>. O aluno 

clica na parte da figura do corpo e aparece a palavra escrita em inglês, a pronúncia 

em inglês e a tradução em português aparecem ao lado de cada vocábulo. Na aula 

seguinte os alunos acessarão o site http://www.bestschoolgames.com/educational-

games/the-human-body. Neste, encontrarão  um jogo que apresenta a gravura de 

um menino e uma menina na piscina. O jogador escolhe um dos personagens e 

começa o jogo. Aparece a palavra do corpo humano em inglês. Quando o aluno clica 

na parte certa, sai um peixinho de um aquário indicando que a resposta está correta, 

se ele errar o peixinho pede para tentar novamente, na terceira tentativa, se ocorrer 

erro, o jogo mostra a resposta certa na gravura envolvendo a parte do corpo em um 

círculo.  

Neste jogo são computados os acertos e os erros. Após as aulas, os alunos 

receberão atividades impressas com exercícios a respeito das partes do corpo 

humano. 

Este projeto encerra-se com a confecção de um portifólio com as atividades 

impressas dos alunos, onde eles mostrarão aos colegas, deixando na biblioteca por 

alguns dias, a fim de que todos possam admirar e visualizar os trabalhos realizados 

no decorrer do período da Implementação da Produção Didática. 
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