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Resumo: 

 

Percebe-se que há um grande consumo de 
jogos eletrônicos pelos alunos, mas nem sempre 
com a motivação de ter um aprendizado da língua 

em outro contexto. Apesar dos alunos serem 
motivados pela utilização dessa ferramenta, a 
inserção da mesma na sala de aula é 
controversa, uma vez que, na maioria dos 
casos, não se nota o potencial educativo dos 
jogos. Em função disso, esse projeto objetiva 
potencializar o processo de ensino 
aprendizagem da Língua Inglesa por meio de 
jogos no meio digital. A metodologia utilizada 
será através da estimulação das diversas 
inteligências: com o uso de, além dos jogos 
de computador, vídeos, música e atividades 
em equipes, de acordo com Larsen (2000, p. 
170-172). 
 

 

Palavras-chave: 

 

 Jogos de computador - motivação - 
alimentação saudável. 

Formato do Material Didático 

 

Unidade Didática 



Público: 

 
 O público alvo desse projeto é o 6° ano do 
ensino fundamental. 

 

 

 APRESENTAÇÃO 

          O presente trabalho consiste na Produção Didático-Pedagógica, parte do 

Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE. Este material didático está 

sendo elaborado com base no Projeto de Intervenção Pedagógica produzido 

anteriormente e que tem como objetivo principal a potencialização do processo 

de ensino-aprendizagem da Língua Inglesa por meio de jogos no meio digital. 

Material este que será direcionado a turmas de 6° ano do ensino fundamental 

com o intuito de buscar essa potencialização acima mencionada, através desse 

recurso, jogos digitais, que muitas pessoas utilizam e nem percebem a riqueza 

de vocabulário que eles apresentam e não esquecendo que quem aprende 

brincando é mais feliz e assimila com mais facilidade. 

 Todos os dias convivemos com o inglês e percebemos a importância e a 

influência que a Língua Inglesa exerce sobre nossa cultura e vemos o quanto 

ela é imprescindível nos dias atuais, pois a globalização faz com que se torne 

algo fundamental. É visto, também, que hoje é cada dia mais crescente o 

interesse das pessoas pela tecnologia e que fazem uso da mesma de diversas 

formas. 

 A educação pública não poderia se distanciar desse avanço tecnológico 

e, assim, vem investindo, através de projetos do governo federal e estadual, 

em equipamentos que contribuem para a evolução do processo educacional, 

como a TV pendrive, a lousa digital, os laboratórios de informática e o UCA – 

um computador por aluno. 

O projeto UCA objetiva integrar as ações para o uso de novas 

tecnologias da informação (TICS), por meio de computadores portáteis e o 

mesmo tem como uma das escolas pilota o Colégio Estadual Floripa Teixeira 

de Faria onde será desenvolvido o referido projeto de intervenção, através das 

atividades que aqui serão apresentadas. E embora nesse projeto seja utilizado 



o UCA, toda e qualquer escola que disponha de laboratório de informática ou 

computadores de modo geral pode desenvolver o mesmo projeto. 

Segundo Prensky: 

A aprendizagem baseada em jogos digitais é incrivelmente versátil, 
possível de ser adaptada a quase todas as disciplinas, informações 
ou habilidades a serem aprendidas e, quando usada de forma 
correta, é extremamente eficaz. (PRENSKY, 2012, p.23) 

Nos dias atuais está cada vez mais difícil motivar o interesse dos alunos 

por meio de ferramentas tradicionais, o que torna indispensável à adequação 

das novas tecnologias ao ensino nas escolas.  

Uma vez que se nota a necessidade de inserir outras ferramentas no 

processo de ensino-aprendizagem, o professor assume um papel de 

pesquisador quando trabalha na escolha dos jogos, é mediador do 

conhecimento quando aplica esses jogos e é indispensável que tenha claro 

seus objetivos com os jogos escolhidos para que o trabalho com as novas 

tecnologias não se perca e aconteça de forma coerente e produtiva e deixe de 

ser visto de forma controversa pela comunidade escolar, que muitas vezes não 

percebe o potencial educativo dos jogos. 

 Para Bortoni-Ricardo:      

O que distingue um professor pesquisador dos demais professores é 
seu compromisso de refletir sobre a própria prática, buscando 
reforçar e desenvolver aspectos positivos e superar as próprias 
deficiências. (BORTONI-RICARDO, 2011, p.46)  

 O professor que supera suas deficiências consegue resultados muito 

mais satisfatórios para alcançar seus objetivos e atingir uma educação de 

qualidade.  

 Para Ramos (2005), os três princípios que direcionam o trabalho do 

professor na atualidade é a formação do cidadão, o aperfeiçoamento 

tecnológico exigido pela era digital e a adequação dos atuais currículos para 

atender a essas demandas.  



 Esses princípios defendidos por Ramos nos fazem pensar na 

reformulação que hoje realmente as tecnologias presentes exigem, ou seja, o 

real papel do professor e sua atuação na sociedade atual e as ferramentas 

utilizadas em suas aulas. Os currículos das escolas públicas precisam de 

mudanças radicais para acompanhar essa evolução. 

 Ao realizar tal reflexão, lembramos que o trabalho com a língua Inglesa 

no ensino regular não parece estar contemplando os objetivos do ensino da 

língua proposto pelas Diretrizes Curriculares da Educação Básica que destaca: 

Um dos objetivos da disciplina de Língua Estrangeira Moderna é que 
os envolvidos no processo pedagógico façam o uso da língua que 
estão aprendendo em situações significativas, relevantes, isto é, que 
não se limitem ao exercício de uma mera prática de formas 
linguísticas descontextualizadas. (DIRETRIZES CURRICULARES DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA, 2008, p. 57) 

  Assim ao trabalhar com jogos digitais, não se está levando em conta o 

jogo pelo jogo, mas toda a contextualização que o jogo pode trazer.  

             Para Prensky (2012), essa aprendizagem por meio de jogos digitais 

pode funcionar por três razões: Pelo envolvimento que o jogo proporciona até 

mesmo para aqueles que dizem não gostar de aprender. O processo interativo 

de aprendizagem empregada. E, por fim, pela união das duas razões 

anteriores, pois com envolvimento e interatividade o processo de aprendizagem 

pode acontecer. Nessa era digital, com os nativos digitais presentes em nossas 

salas de aula, os jogos digitais são meios facilitadores para o ensino de língua 

estrangeira.   

           Para essa nova geração digital, a fácil acessibilidade e o interesse pelas 

tecnologias permitem um trabalho seguro e eficiente frente aos jogos 

propostos, pois quando mencionamos a palavra jogo, logo nos remetemos a 

sensações de prazer e diversão. 

            Atualmente, podemos perceber com muita facilidade o interesse das 

pessoas por jogos digitais, sejam eles de celular, computador, vídeo games e 

outros, comprovando assim o envolvimento que o jogo pode proporcionar. 

            Algumas razões para isso são apontadas por Prensky: 



 

 Os jogos digitais tomam conta da parte chata. 

 Os jogos digitais costumam ser mais rápidos e apresentar mais 
reações. 

 Os jogos digitais podem ser jogados contra pessoas reais ou não. 

 Os jogos digitais podem lidar com um número infinito de conteúdos. 

 Os jogos digitais podem ser modificados e receber novos elementos e 
receber novos elementos, fazendo do jogador um membro da equipe 
de criação. (PRENSKY, 2012, p.185) 

   Também podemos acrescentar a essas razões a fácil mobilidade e 

acessibilidade desses jogos na atualidade, o que há algum tempo atrás era 

restrito a classes mais favorecidas da sociedade, hoje se encontra difundido 

para a população como um todo, através da possibilidade de acessar jogos 

pelo celular e em casas especializadas (lan-houses). 

             Como o jogo é uma atividade lúdica e interessante, as atividades 

avaliativas também são mais atrativas para os alunos. E neste caso, também, o 

processo avaliativo é diferenciado, pois se expande a noção de que a avaliação 

cabe só ao professor. 

               Para Figueiredo (2005), a correção direta dos erros não envolve os 

alunos nesse processo e, para que isso aconteça, é preciso que façamos uma 

correção indireta, como por exemplo, entre pares (aluno e aluno) ou através de 

conferência (professor e aluno). 

              Também para Morandi: 

                                             Muitos alunos sentem-se profundamente constrangidos quando 
sua produção de LE é exposta ao grupo, especialmente com erros. 
Sentem-se, consequentemente, ansiosos, no momento da correção, 
podendo sentir ameaçada sua autoestima. (MORANDI, 2004, p.51) 

                Com o jogo, essa correção pode ser feita, também, pelo aluno, uma 

vez que este recebe um feedback do jogo quando erra ou acerta algo. 

Prensky afirma que: 

O feedback vem quando algo muda no jogo em resposta a suas ações – é 
isso o que se quer dizer com a interatividade dos computadores e dos 
jogos para computador. Ele nos avisa imediatamente se o que fizemos foi 
positivo ou negativo para nós no jogo, se estamos seguindo ou quebrando 



as regras, se estamos nos aproximando ou nos distanciando de nosso 
objetivo. (PRENSKY, 2012, p.175) 

 

                  A avaliação, tema sempre polêmico e discutido, quando praticada 

através do jogo, com esse respaldo do feedback imediato e com característica 

de auto-avaliação, é capaz de aproximar mais o aluno e responsabilizá-lo pelo 

seu aprendizado. 

       Ao realizarmos as avaliações de retenção gramatical e de conteúdo 

ao longo do ano letivo, sempre nos deparamos com resultados que atingem o 

objetivo esperado e outros que se mostram, a princípio, um pouco aquém da 

média estabelecida. A partir disso, nossa função é refletir não só sobre os 

conteúdos e as atividades avaliativas utilizadas, mas também o seu 

entendimento por parte dos alunos. 

      Ao mencionarmos a questão da avaliação e aprendizagem Lima apud 

Bortoni-Ricardo, 2008, p.82, afirma que: 

Mais importante do que entender como a criança aprende é explicar o 
que acontece quando a criança não aprende.  

        O trabalho com aqueles que apresentam facilidade de aprendizagem 

é fácil, difícil é ensinar e avaliar os que não atingem o objetivo esperado. Para 

isso, a utilização de novas metodologias contribui muito. Nesse caso, os jogos 

podem contribuir através do já mencionado feedback que ele pode 

proporcionar, também pelo vocabulário novo que ele pode trazer e sem contar 

o fato de se estar aprendendo brincando.  

      Assim, a escolha dos jogos digitais está diretamente ligada aos 

recursos metodológicos que a escola deste estudo apresenta. Mas, para que 

seja possível a implantação de jogos dentro de disciplinas como as de língua 

estrangeira, é preciso entender como essas ferramentas tecnológicas podem 

auxiliar na aprendizagem. 

      Enfim, é preciso rever o papel do professor e das metodologias 

utilizadas frente às novas tecnologias presentes em nossa sociedade e a 



utilização de jogos de computador, pretende através das atividades a seguir 

apresentadas, proporcionar um maior interesse por parte dos alunos na 

aprendizagem da Língua Inglesa.  O público alvo desse trabalho será os alunos 

do 6º ano do ensino fundamental, pensando, além do uso da tecnologia que já 

faz parte da realidade desses novos nativos digitais que estamos recebendo 

em nossas salas de aula, serão desenvolvidas atividades com jogos de 

computador que se apresentam na Língua inglesa para o trabalho com 

vocabulário, leitura, escrita e oralidade. E segundo KISHIMITO (1994), o 

trabalho com o jogo na educação vai além do lúdico e do pedagógico, 

desenvolvendo também o cognitivo das crianças. Baseado nisso, com a união 

do jogo e o uso do computador pretende-se facilitar a aquisição da Língua 

Inglesa, possibilitando uma maior interatividade e interesse por parte dos 

alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIAL DIDÁTICO 

JOGOS DE COMPUTADOR: FACILITADORES PARA O 

APRENDIZADO DE LÍNGUA INGLESA  

 

Autora-2013 

 

 ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

Num primeiro momento precisamos fazer uma sondagem para descobrir as 

leituras que os alunos já fizeram, o interesse pela Língua Inglesa e por jogos 

de internet. Partimos do pressuposto que os alunos, em geral, gostam de 

jogos eletrônicos. No entanto, muitos não estão cientes de como tais 

dispositivos podem auxiliá-los no aprendizado de línguas estrangeiras. Assim, 

o objetivo das duas primeiras aulas é mostrar como os alunos podem aprender 

a língua através dos jogos, de modo mais efetivo que métodos tradicionais. 

Além disso, exploraremos, junto aos alunos, através do viés das múltiplas 

inteligências, as estratégias que melhor os auxiliam a aprender, para que 

possam utilizar essa percepção sobre si mesmos em sala. 

 

 



LESSON 1 

OBJETIVO (AULA 1): 

 Explorar estratégias de aprendizado e a influência da língua inglesa no 

cotidiano, desenvolver a habilidade de percepção visual, a memória e a 

inteligência interpessoal. 

 

ATIVIDADE 1 

QUESTIONÁRIO INVESTIGATIVO 

           

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

Professor, a primeira atividade a ser aplicada é um questionário que 

deve ser entregue para todos os alunos responderem em sala de aula.  

 

* possíveis respostas 

Questionário investigativo sobre estratégias de 

aprendizagem1 

1. Você gosta de trabalhar individualmente? 

(     ) SIM      (      ) NÃO        (      ) ALGUMAS VEZES 

  Por quê? 

                                                             
1
 O questionário utilizado baseia-se em Jogos para estimulação das múltiplas inteligências de Celso 

Antunes. 



 * resposta pessoal    

__________________________________________________________

_________________________________________________________ 

2. Você gosta de trabalhar em grupo? 

(     ) SIM       (     ) NÃO         (     ) ALGUMAS VEZES 

* Por quê? 

* resposta pessoal 

__________________________________________________________ 

3. Você se interessa por outras línguas? 

(      ) SIM       (     ) NÃO         

* Caso não, quais são seus interesses? 

(       ) Matemática (cálculos). 

(       ) Praticar esportes. 

(       ) Outros. 

* resposta pessoal 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

4. Você costuma consultar dicionário para descobrir novas palavras? 

(     ) SIM     (      ) NÃO        (      ) ALGUMAS VEZES 

* Por quê? 

* resposta pessoal 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 



5. Incorpora novas palavras a seu falar? 

(      ) SIM       (     ) NÃO      (      ) ALGUMAS VEZES 

* Por quê? 

* resposta pessoal 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

6. Você tem interesse em aprender a Língua Inglesa? 

(      ) SIM        (      ) NÃO        (      ) ALGUMAS VEZES 

* Por quê? 

* resposta pessoal 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

7. Você apresenta dificuldades em utilizar o computador? 

(        ) SIM        (       ) NÃO       (      ) ALGUMAS VEZES 

* Caso tenha dificuldades, quais são elas? 

* resposta pessoal 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

8. Você se interessa por jogos eletrônicos? 

(        ) SIM        (         ) NÃO       (       ) ALGUMAS VEZES 

* Caso sim, quais? 

* resposta pessoal 



__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

9. Quando você encontra dificuldades em um jogo, como você procura 

resolvê-las? 

* resposta pessoal 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 2: 

MEMORY GAME 

 

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

Após a primeira atividade, será aplicado um jogo da memória com 

imagens de jogos eletrônicos e suas denominações.  A turma será 

dividida em pequenos grupos e para cada jogada é escolhido um 

integrante de cada equipe para participar. A equipe vencedora será a 

que encontrar primeiro todos os pares de figuras iguais. Professor utilize 

as imagens abaixo e faça cartões, um para cada imagem e outros com 

suas denominações. 

 

LET’S PLAY: 

 



 

 

 

         Tablet 

 

 

  

 

 

 

 SMARTPHONE 

        (MOBILE GAME) 

 

 

 



 

 

 

       PSP 

 

  

 

 

 

       Playstation 

AaA 

 

 

 

 XBOX 360 

 

 



 

 

 

 

ARCADE 

 

 

 

    

 

 

 

Dance Evolution 

 Autora - 2013 

 

 

ATIVIDADE 3 

SPEAKING WHOLE GROUP: 

 



ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

Após a prática do memory game, os mesmos grupos deverão responder 

oralmente às questões a seguir sobre as estratégias que foram utilizadas por 

eles para o desenvolvimento da atividade. 

 

LET’S TALK! 

* Como vocês conseguiram relacionar o nome do equipamento com a 

sua imagem? 

* resposta pessoal 

 * Vocês encontraram/tiveram alguma dificuldade de relacionar alguma 

imagem em particular? Caso sim, qual imagem? Como conseguiram 

decidir pela opção mais adequada? 

* resposta pessoal 

* Em que outras situações do seu dia-a-dia vocês precisam usar a 

memória? 

* resposta pessoal 

* Vocês usam a memória para outros jogos? Quais? 

* resposta pessoal 

 

LESSON 2 

A IMPORTÂNCIA DA LÍNGUA INGLESA 

OBJETIVO (AULA 2): 

* Perceber a importância do inglês em nosso dia-a-dia e desenvolver a 

inteligência verbal ou linguística através de uma interpretação textual. 



Atividade 1 

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

Fazer um brainstorm: (um debate com os alunos sobre o uso do inglês). Fazer 

uma retomada da aula anterior e continuar com uma prática estendida sobre a 

influência do inglês através de uma interpretação textual. 

 

THINK ABOUT IT! 

* Você já percebeu que em nosso cotidiano estamos muitas vezes 

empregando ao nosso falar palavras em outras línguas? 

* resposta pessoal 

* Em que situações você já percebeu o uso do inglês? 

* resposta pessoal 

* Que palavras você conhece que são escritas na língua inglesa e nós 

as utilizamos em nosso dia-a-dia? 

* resposta pessoal 

* Existem palavras em português que poderiam substituir essas em 

inglês? 

* resposta pessoal 

* Por que esses termos em inglês são tão usados em nosso país?  

* resposta pessoal 

  

Atividade 2 

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

Em seguida, será apresentado um texto sobre o uso das novas tecnologias em 



nosso dia-a-dia. Para a realização desta atividade, a sala será dividida em dois 

grupos, o texto será dividido para que a atividade não se torne muito longa. 

Deve ser entregue uma cópia do texto para cada aluno e as questões sobre o 

texto que seguem podem ser passadas no quadro. Para responder a questão 

2, utilizar o computador, o UCA ou do laboratório de informática e explicar o 

uso do Google tradutor e do dicionário escrito. (comparar significados de 

algumas palavras). 

 

      

TÍTULO: _______________________________________________________ 

A cada dia fica mais visível a importância e a influência que a Língua Inglesa 

tem nas nossas vidas... 

 

                                    

 Autora - 2013 

 Estava eu solitária em casa, num stress danado, quando tive a ideia de 

pegar meu notebook para pesquisar quais lojas do Shopping Center estavam 

on sale, pois precisava de um look novo para me sentir mais fashion. Para 

minha sorte, as lojas estavam em liquidação, mas já era hora de rush e 

demoraria muito para chegar até lá, então esperei algum tempo e fui às 

compras. No meio do caminho passei num drive throw, pedi um Milk-shake e 

uma batata smile, meu namorado que estava comigo pediu um refrigerante 

light e um sundae, que delícia! 



 Chegando ao shopping, vimos um desfile de lindas top models, nesse 

momento tive um insight e fui até a loja ao lado, a mesma que a poucos 

minutos atrás tinha visto a propaganda num outdoor. Pedi um help para a 

vendedora que me ajudou a escolher roupas lindas. 

 Voltando para casa, me sentindo linda e feliz, combinamos eu, meu 

namorado e alguns amigos, que no outro dia iríamos à praia, mas para isso 

teríamos que atravessar o ferryboat, que eu adoro! Estava um dia lindo, 

jogamos frescoball e discofly a manhã toda e à tarde tomamos alguns drinks, 

sem álcool é claro, pois teríamos que voltar para casa à noite. E eu, de 

solitária, passei a ser uma mulher muito feliz. 

                                      

 Autora-2013 

 

1) Retire do texto as palavras que se encontram na Língua Inglesa. 

* stress, notebook, shopping center, sale, look, fashion, rush, drive throw, Milk-shake, smile, light, 

sundae, top, models, insight, outdoor, help, ferryboat, frescoball, discofly, drinks, bye. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_________________________________________________________ 

2) Escreva o significado de cada palavra da lista anterior. 

* stress- cansado, chateado; notebook- computador; shopping Center- centro de compras; sale- 

promoção; look- visual; fashion- moda; rush- tráfego intenso; drive throw- pegar e levar; Milk-

shake- leite batido; smile- sorriso; light- leve; sundae- sorvete com cobertura; top- topo; models- 

modelos; insight- lembrança rápida; outdoor- placa de propaganda; help- ajuda; ferryboat- balsa; 

frescoball- jogo com raquete e bola comum nas praias; discofly- jogo com disco; drinks- bebidas; 

bye- tchau.   

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

________________________________________________________ 



3) Pesquise e escreva outras palavras que utilizamos em nosso dia-a-dia 

que são escritas na Língua Inglesa. 

* push, money, skate, internet, etc.  

__________________________________________________________

_________________________________________________________ 

4) Após a leitura do texto, crie um título que contenha tanto palavras em 

Português quanto em Inglês. 

* resposta pessoal 

________________________________________________________ 

 

HOMEWORK: 

 

 

MAKING A POSTER 

 Confeccionar um cartaz com rótulos de produtos que contenham 

palavras em inglês, para isso, fazer uma pesquisa através de internet, revistas, 

jornais ou outros meios de comunicação e além de colá-los, escrever o 

significado de cada palavra (poderão pesquisar no dicionário impresso ou na 

internet).  

LESSON 3 

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

Professor, passar no quadro as orientações a seguir sobre o homework e 

decidir juntamente com os alunos se a atividade será individual ou em grupo. 

A partir das informações coletadas, os alunos confeccionarão um cartaz para 

apresentar à classe. 



HEALTHY EATING 

OBJETIVO (AULA 3): 

* Introduzir o tema alimentação saudável através de interpretação de texto e 

exercícios de vocabulário. 

 Atividade 1: 

 

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

Iniciar a aula com a apresentação do homework: o professor cola os cartazes 

pela sala e faz uma leitura das palavras novas trazidas pelos alunos, bem 

como os seus significados, corrigindo qualquer erro que possa encontrar na 

escrita das palavras e de seus significados. Neste segundo momento, será 

introduzido o tema a ser desenvolvido durante o decorrer deste trabalho: 

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL. É importante discutir com os alunos a 

importância de se ter em sua rotina diária uma alimentação saudável rica em 

frutas e verduras. A atividade consiste em uma interpretação de texto que 

pode ser copiado e entregue para os alunos. 

 

Tema: HEALTHY EATING 

 

Observe the painting: 



 

Giuseppe Arcimboldo – Vertumnus. C. 1590. Óleo sobre madeira. Castelo Skoklosters, Suécia. Fonte: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Vertumnus 

1) Que imagem você consegue ver na pintura de Giuseppe? 

* a figura de um homem 

__________________________________________________________ 

2) Quais frutas você vê na imagem? 

* uva, cereja, pêra, morango, framboesa. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

3) Você gosta de frutas e verduras? Quais você costuma comer? 

* resposta pessoal 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

4) O que você entende como alimentação saudável? 

* resposta pessoal 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 



5) Que frutas são estas? 

                     * cereja 

Cherry-____________________________________________________ 

                     * pêra 

Pear-_____________________________________________________ 

                       * uva 

Grape-____________________________________________________ 

6) Usando o UCA, pesquise e escreva outras frutas e vegetais  em Inglês: 

* banana- banana; orange- laranja; pineapple- abacaxi; passion fruit- maracujá; avocado- 

abacate; melon- melão; papaya- mamão; watermelon- melancia; peach- pêssego; mango- 

manga; coconut- coco; etc.  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

LESSON 4 

 

OBJETIVO (AULA 4): 

* Desenvolver a inteligência verbal ou linguística, defendida por Larsen 

(2000, p. 170-172), através da apresentação oral das frutas pelos 

alunos.  

 

Atividade 1 



 

GUESSING WHAT FRUIT: 

 

Autora – 2013 

 

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

Serão entregues frutas variadas para os alunos, em seguida o 

professor escreve no quadro frases que descreverão essas frutas 

(cor, formato, sabor e textura). Depois, o professor apresenta o 

significado de cada frase, bem como sua pronúncia. 

 Exemplo: 

Maçã - Apple - It’s red. It’s round. It’s sweet and I like it very much. 

 

 

 

 It’s round. 

 It’s red. 

 It’s sweet. 

 It’s yellow. 

 It’s green. 

 It’s smooth. 



 It’s sour. 

 It’s rough. 

 It’s oval. 

 It´s orange. 

 

Em seguida, após leitura e significado das frases, cada aluno vem à 

frente da sala e apresenta, através das frases acima, a descrição de sua 

fruta para a classe. Para finalizar a atividade, será entregue para cada 

aluno um copo de salada de frutas com as mesmas frutas trabalhadas 

no exercício.  

 

 Atividade 2 

 DESCRIPTION OF FRUITS: 

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS: 

Utilizando o UCA e em duplas, os alunos farão uma lista de outras 

frases que podem usar para descrever algumas das frutas dadas na 

atividade anterior.Para a realização desta atividade, entregar  uma cópia 

para cada aluno. 

 

Now let’s write! 

Descreva as frutas a seguir de acordo com as descrições vistas na 

atividade 1:  

           _________________ 

          Autora - 2013 



 

              * banana 

           * yellow 

 It’s_______________________________ 

        * sweet 

 It’s_______________________________ 

__________________ 

Autora - 2013 

                   * papaya 

               * oval 

 It’s_____________________________________ 

            * smooth 

 It’s_____________________________________ 

_ __________________ 

Autora - 2013 

                       * Orange 

 



                * round 

 It’s______________________________________ 

                * orange 

 It’s______________________________________ 

____________________ 

Autora - 2013 

                  * strawberry 

                * red 

 It’s________________________________________ 

                * sour 

 It’s________________________________________ 

 

Atividade 3 

ARTICLES A / AN: 

Objetivo: Introduzir o uso dos artigos a e an através de exercício de fixação. 

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

Professor, nesse momento deve ser explicado o uso dos artigos a e an antes 

dos substantivos. Passar atividade a seguir no quadro. 

 

WRITING MOMENT 



Complete with a or an before the fruits:  

* an * a * a 

______ apple - _____ banana - ________ grape 

* a * an * a 

______ pineapple - ________ orange - ________ papaya  

LESSON 5 

COMPUTER GAME – QUIZ 

OBJETIVO (AULA 5): 

* Introduzir os jogos de computador, em primeiro lugar, dialogar sobre o 

interesse e prática desses jogos e desenvolver através de um jogo de Quiz a 

inteligência visual.  

 

      ATIVIDADE 1: 

THINK ABOUT IT! 

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS: 

Converse com os alunos sobre jogos de computador, lançando as 

seguintes questões e outras que no momento surgirem: 

 

Let’s talk! 

* Vocês costumam jogar no computador? 

* resposta pessoal 

* Que tipo de jogo você prefere? 



* resposta pessoal 

     * O que você aprende com esses jogos? 

     * resposta pessoal 

* Por que você prefere esse tipo de jogo? 

* resposta pessoal 

         Atividade 2 

 

     QUIZ – Fruits and Vegetables. Jogo on line. 

 

             ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS: 

Inicia-se aqui o trabalho com os jogos de computador. O primeiro jogo è um 

Quiz, um jogo de vocabulário, onde deve ser clicado na resposta correta. O 

tema é frutas, verduras e vegetais. 

 

Let’s play! 

Vamos ver o que você aprendeu! Clique sobre o significado correto 

das palavras. 

Link:  

http://www.syvum.com/cgi/online/mult.cgi/squizzes/portuguese/portugfruits1.tdf?0 

 

Atividade 3  

 

http://www.syvum.com/cgi/online/mult.cgi/squizzes/portuguese/portugfruits1.tdf?0


FOODS & DRINKS # 2 -     Jogo on line. 

 

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS: 

Atividade de fixação de vocabulário. Para o desenvolvimento dessa 

atividade, acessar o link a seguir, o objetivo do jogo é de colocar o nome 

das frutas nos lugares corretos em menos tempo. 

 

Let’s play!  

Seja rápido!  Recordando as frutas já estudadas, relacione a imagem ao 

nome de cada fruta. Então vamos ver se você realmente aprendeu! 

Link: http://www.manythings.org/lulu/g3.html 

 

LESSON 6 

OBJETIVO (AULA 6): 

* Desenvolver a habilidade de observação de imagens e percepção de 

detalhes, bem como a inteligência sensorial. 

 

Atividade 1 

WHAT’S IN MY FRIDGE? 

http://www.manythings.org/lulu/g3.html


 

Autora-2013 

 

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

Assistir o video What’s in my fridge? (passar pelo menos duas vezes), em 

seguida passar no quadro as questões abaixo que deverão ser 

respondidas em duplas, logo após os alunos deverão responder, em 

material impresso as questões abaixo. 

 

VIDEO: WHAT’S IN MY FRIDGE? 

Link: http://www.youtube.com/watch?v=RZcu7Viqvfg&hd=1 

 

ABOUT THE VIDEO 

 

a) Answer the questions in English or in Portuguese:  

1) What is the girl doing? 

* retirando produtos da geladeira 

http://www.youtube.com/watch?v=RZcu7Viqvfg&hd=1


________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2) What does she have in the fridge? 

* comidas e bebidas 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

      3)  What’s the first product she takes away from the fridge? 

           * um suco de laranja 

________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

      4) How many products does she take away from the fridge? 

            * dezesseis produtos 

________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

      5) Are the foods in the fridge healthy? 

            * alguns são e outros nem tanto 

________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

      6)  Is your fridge similar of her fridge? 

* resposta pessoal 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 



Atividade 2 

 

What’s in your fridge? 

 

 

                                   Autora - 2013 

LET’S DRAW! 

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

Entregar uma folha de sulfite para cada aluno para a realização da 

atividade. Eles deverão desenhar uma geladeira e os alimentos que eles 

têm em casa, na sua geladeira e logo abaixo relacionar esses alimentos 

em inglês. Para essa pesquisa podem usar o UCA, outro computador ou o 

dicionário. 

 

What’s in your fridge? 

Agora é sua vez! Desenhe uma geladeira e dentro dela os elementos que 

tem na geladeira de sua casa, em seguida relacione os alimentos da 



geladeira que você considera saudável e os que não pertencem a esse 

grupo de alimentos que fazem bem a saúde. Escreva em inglês.  

 

           

LESSON 7 

OBJETIVO (AULA 7) : 

* Desenvolver a inteligência lógica através de jogos de raciocínio.  

Atividade 1 

Quebra cabeça – Fruit Link - on line. 

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS: 

Professor, nesse jogo os alunos devem relacionar os pares de frutas. 

Para realizar essa atividade, utilizar o UCA ou laboratório de informática 

através do acesso ao link abaixo.  

 

Let’s play! 

Atention! Encontre rapidamente os pares de frutas clicando sobre elas. 

Vamos então acessar o link abaixo para iniciar o jogo. 

Link: http://www.ticsnaeducacao.com.br/index.php?id=12071  

 

Atividade 2: 

CAÇA PALAVRAS DE HORTICULTURA – on line 

 

http://www.ticsnaeducacao.com.br/index.php?id=12071


ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

Professor, os alunos devem encontrar as palavras (alimentos) que estão 

todos embaralhados. Esses alimentos estão na língua Portuguesa, na 

atividade 3 os alunos devem reescrever esses alimentos no caderno e 

consultando o UCA, escrevê-los na Língua Inglesa. 

 

Let’s play! 

Acesse o link a seguir e encontre os alimentos que estão entre as letras 

embaralhadas. 

Link: http://www.ticsnaeducacao.com.br/index.php?id=9234  

 

Atividade 3 

Reescrever no caderno alguns dos alimentos do caça-palavras do jogo, 

que estão em Português e passar para o Inglês. Use o UCA: 

                         * cabbage                                               * pod 

 repolho –  ______________     vagem – _______________ 

                                 * basil                                        * radish 

 manjericão – ____________     rabanete – _____________ 

                         * broccoli      * chard 

brócolis – _______________     acelga - _______________ 

 

Atividade 4 

Quiz – Fruit – Frutas. Portuguese/English. 

http://www.ticsnaeducacao.com.br/index.php?id=9234


 

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

Professor, nesse jogo os alunos devem relacionar a imagem à escrita   

em Português ou Inglês. 

 

Let’s play! 

Vamos ver se você já conhece as frutas em Inglês? Para isso, acesse o 

link abaixo e comece o jogo. É só relacionar a imagem a seu significado. 

Link: http://www.purposegames.com/game/fruit-frutas-quiz 

 

LESSON 8 

HEALTHY EATING 

OBJETIVO (AULA 8): 

* Desenvolver a inteligência linguística ou verbal. 

Atividade 1 

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

O texto pode ser passado no quadro para que os alunos copiem no 

caderno e também as questões que seguem o texto. O desenho da 

pirâmide pode ser copiado em uma folha de papel sulfite para que a 

atividade realizada possa ser exposta. 

  

Pirâmide Alimentar  

http://www.purposegames.com/game/fruit-frutas-quiz


  A pirâmide alimentar auxilia você a escolher uma dieta mais saudável e 

nutritiva. 

Segundo a FDA (Food and Administration – órgão do governo dos EUA que 

controla a produção e comercialização de remédios e alimentos), para se ter um 

cardápio balanceado precisamos ingerir durante nossas refeições diárias, por 

volta de 55% de carboidratos, 30% de lipídeos e 15% de proteína, além das 

vitaminas, sais minerais e fibras, alimentos esses que compõem a Pirâmide 

Alimentar. 

 

Autora – 2013  

 Answer the questions in Portuguese: 

a) Você procura seguir uma alimentação saudável? Por quê? 

* resposta pessoal 

________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

b) A sua alimentação diária segue a orientação da FDA apresentada 

acima? Por quê? 

Porções indicadas: 

* cereais, pães, tubérculos, massas e raízes – 5 a 9 porções. 

* frutas – 3 a 5 porções. 

* leite e derivados – 3 porções. 

* hortaliças – 4 a 5 porções. 

* leguminosas – 1 porção. 

* carnes e ovos _ 1 a 2 porções. 

* açúcares e doces – 1 a 2 porções. 

* óleos e gorduras – 1 a 2 porções.  



* resposta pessoal 

________________________________________________________

______________________________________________________ 

c)  Complete a pirâmide alimentar, distribua os alimentos, cada um em 

seu lugar, inicie com a base que são os alimentos que podemos comer 

uma porção maior, consulte a tabela acima. Use o dicionário ou o UCA 

e escreva os alimentos em Inglês. 

* oils and fats, sugars and sweets 

* vegetables, milk and dairy, meet and eggs  

* vegetables, fruits 

* cereals, breads, tubers, masses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                 Autora - 2013 

 

 

 

Atividade 2 

THINK ABOUT THE PYRAMID GUIDE! 

 

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

O professor deverá retomar o assunto sobre a importância de se comer 

bem e pedir para que os alunos, um a um, venham à frente e 

apresentem para a turma a sua pirâmide alimentar. Após cada 

apresentação o professor deverá mediar uma discussão se a 

alimentação está sendo correta ou não e também dando sugestões de 

mais alimentos saudáveis. Essas sugestões podem ser em Inglês (os 

alimentos). Para finalizar a atividade os trabalhos serão colocados no 

mural da sala. 

 

 

LESSON 9 

OBJETIVO (AULA 9): 



* Desenvolver a inteligência lógica e diferenciar alimentos saudáveis de 

outros que podem ser prejudiciais a saúde. 

 

Atividade 1 

MEMORY GAME – on line 

How is your memory? 

Do you have a healthy diet? 

 

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

Professor, mais um jogo da memória que pretende, além das frutas, 

verduras e legumes, apresentar outros alimentos não tão saudáveis. 

Clicando, você ouve o som das palavras e também aprende sua 

pronúncia. 

 

LET’S PLAY NOW!  

Vamos começar o jogo? Você deve encontrar os pares de alimentos, 

seja rápido, pois esse é o objetivo do jogo, memorizar e ser rápido. 

Link:  http://www.1-language.com/memorymatchelem/food/memori1.swf 

 

Atividade 2 

HEALTHY OR JUNK FOOD 

 

http://www.1-language.com/memorymatchelem/food/memori1.swf


ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

Nesta atividade os alunos poderão realmente testar sua memória 

lembrando dos alimentos ou clicando novamente nas imagens para 

visualiza-lás. Deve ser entregue a eles a tabela abaixo apresentada. 

 

WRITING MOMENT 

 Agora que você já descobriu os pares das figuras, vamos relacionar os 

alimentos vistos no jogo. Escreva cada alimento em sua respectiva coluna 

a seguir: (você deve escrever os alimentos em inglês, para qualquer dúvida 

use o dicionário ou o Google tradutor). 

 

HEALTHY FOOD                                JUNK FOOD 

* cucumber, onion * sandwich 

* rice, lettuce * spaghetti 

* potato, carrot * hamburger 

* salad, tomato, cabbage  

* chicken, steak  

 

Atividade 3 

 

CONFECÇÃO DE MEMORY GAME 

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

 Os alunos devem ser divididos em trios para a confecção do material e 

para a prática do jogo produzido, na sequência. Pode ser usada cartolina 

para a confecção das peças do jogo e também poderão ser usados 

desenhos impressos caso as equipes prefiram ou até mesmo usar 

recortes. 



 

NOW YOU WILL PRODUCE! 

 Em trios,vamos agora confeccionar um memory game, desenhem 

alimentos em pares ou desenhos e seus respectivos nomes, também 

formando pares. Em seguida, troquem com outros grupos e aproveitem 

para testar a memória de vocês através dos jogos dos colegas. 

 

LESSON 10 

OBJETIVO (AULA10): 

* Introduzir novo assunto, partes do corpo e trabalhar novo vocabulário. 

 

THE BODY & HEALTHY FOOD 

 

 THE BODY 

Atividade 1 

WARM UP 

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

Essa aula deve ser iniciada com um warm up para a introdução desse 

novo assunto, o corpo humano. Fazer as perguntas a seguir oralmente, 

discutir a questão dos estereótipos de beleza e entregar uma cópia da 

tabela do corpo humano para cada aluno. Em seguida deve ser feita 

uma atividade de listening – através da leitura pelo professor das partes 

do corpo e pedir que os alunos repitam e percebam a pronúncia das 



 

  

THINK ABOUT IT! 

Do you know your body? 

* Você deseja ter um corpo bonito? 

* resposta pessoal 

* Você quer ter uma pele saudável? 

* resposta pessoal 

* Você quer ter disposição para praticar esportes? 

* resposta pessoal 

* Estes são desejos que todos nós temos, não adianta negar. Mas para 

que possamos conseguir tudo isso precisamos ter uma alimentação 

saudável, nutritiva e rica em vitaminas. E pensando nisso vamos agora 

conhecer nosso corpo, suas partes e também suas denominações em 

inglês. 

                                       THE BODY 

Cabeça Head 

Olho Eye 

Nariz Nose 

Boca Mouth 

Rosto Face 

Orelha Ear 

Pescoço Neck 

Ombro Shoulder 

Costas Back 

Braço Arm 

palavras. 



Mão Hand 

Dedo da mão Finger 

Cotovelo Elbow 

Perna Leg 

Joelho Knee 

Pé Foot 

Dedo do pé Toe 

 

Atividade 2 

 

 

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

Professor, usar a imagem do corpo humano a seguir como exemplo e 

pedir  para que os alunos desenhem um corpo humano e  escrevam as 

partes indicadas em Inglês. 

 

THE BODY 

 



 

 

Autora-2013 

 

 

                                                                                            

Desenhe um corpo humano indique suas partes e escreva- as em Inglês: 

 

LESSON 11:  

OBJETIVO (AULA11): 



* Desenvolver através da dinâmica a inteligência lógica e corporal.  

Desenvolver o vocabulário e treinar o spelling correto das palavras, bem 

como desenvolver a inteligência linguística. 

 

Atividade 1 

SIMON SAYS...  

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS: 

Professor, para realizar a dinâmica colocar a turma em círculo e dar os 

comandos que devem ser realizados rapidamente pelos alunos, sai do 

jogo quem errar. Exemplos de comandos: Simon says...put your hand in 

your eye, put your hand in your mouth, etc. 

 

Atividade 2 

FLASH HANGMAN PARTS OF THE BODY 

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

O jogo a seguir é um jogo de forca onde os alunos devem acertar a 

palavra oculta e sua escrita. 

 

Let’s play!  

Cuidado! Hangman é o jogo da forca, por isso, decifre as palavras, partes 

do corpo, e escreva-as corretamente. 

Acesse o link abaixo para iniciar o jogo: 

Link: http://www.manythings.org/hmf/8972.html 

LESSON 12 

http://www.manythings.org/hmf/8972.html


OBJETIVO (AULA12): 

* Desenvolver através da música a inteligência musical e rítmica. 

Atividade 1: 

THE BODY AND THE HEALTHY 

Paródia da música Bad Romance da Lady Gaga sobre alimentação 

saudável. 

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS  

Professor, passar o vídeo algumas vezes para que os alunos possam 

cantar. Explicar o que é uma paródia e como é produzida. Entregar uma 

cópia da paródia para que cada aluno cante (cantar a paródia em 

Português sobre a letra em Inglês). 

 

Let’s sing! 

Vamos cantar a paródia observando e analisando a sua letra. 

Link: http://www.youtube.com/watch?v=uH_UvL_yxwk 

 

LESSON 13 

OBJETIVO (AULA 13): 

* Desenvolver as inteligências verba/linguística e a interpessoal através 

das produções textuais. 

REFLECTING AND WRITING 

 

http://www.youtube.com/watch?v=uH_UvL_yxwk


 ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

Professor, nas atividades 1 e 2 os alunos deverão se dividir em duplas e 

produzir textos de opinião para avaliar os conteúdos assimilados. Em 

seguida eles deverão ler para a turma os textos produzidos e colocá-los 

em um mural. 

 

Atividade 1 

Paródia da música Bad Romance da Lady Gaga sobre 

alimentação saudável. (continuação). 

What’s the message of the video? 

Escreva em Português ou em Inglês a mensagem que o vídeo transmite. 

* A paródia fala sobre os benefícios que as vitaminas presentes nos alimentos trazem para a 

nossa saúde. 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

_____________________________________________ 

Atividade 2 

WRITING MOMENT 

Let’s write! 

Em duplas, escreva um texto dando a opinião de vocês sobre o que é 

uma alimentação saudável e que benefícios ela pode trazer para nosso 

corpo e mente. 

 



Names: 

* resposta pessoal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade 3 

Resultados alcançados – Questionário investigativo. 

Objetivo: Avaliar o resultado do projeto após desenvolvimento das 

atividades propostas. 

 

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

Professor, para avaliar os resultados do projeto, será aplicado um 

questionário investigativo baseado no questionário que foi aplicado na 

primeira aula. Deve ser entregue uma cópia para cada aluno responder 

em sala de aula.  

 

 

 

 

 

 



 

QUESTIONÁRIO INVESTIGATIVO 

 

1) As atividades individuais desenvolvidas no decorrer do projeto 

foram satisfatórias?  

 (  ) sim     (  ) não     (  ) algumas vezes 

 * Por quê? 

* resposta pessoal 

________________________________________________________

_____________________________________________________ 

2) Você prefere trabalhar em grupo? 

 (  ) sim     (  ) não     (  ) algumas vezes 

 * Por quê? 

* resposta pessoal 

________________________________________________________

_____________________________________________________ 

3) Você acha interessante aprender a Língua Inglesa? 

(  ) sim     (  ) não     (  ) algumas vezes 

* Por quê? 

* resposta pessoal 

________________________________________________________

_____________________________________________________ 

4) Os jogos e as atividades no computador facilitaram o aprendizado 

da Língua Inglesa? 

(  ) sim     (  ) não     (  ) algumas vezes 



* Por quê? 

* resposta pessoal 

________________________________________________________

_____________________________________________________ 

     5)  Você apresentou dificuldades em utilizar o computador? 

     (       ) SIM        (       ) NÃO       (      ) ALGUMAS VEZES 

           Caso tenha tido dificuldades, quais foram elas? 

            * resposta pessoal 

________________________________________________________

______________________________________________________     

6)  Você acredita que os  jogos e atividades eletrônicas podem 

auxiliar a lembrar do conteúdo ensinado? 

      (        ) SIM        (         ) NÃO       (       ) ALGUMAS VEZES 

           Caso sim, quais? 

               * resposta pessoal 

________________________________________________________

______________________________________________________ 

7)  Quando você encontrou dificuldades em determinado   

jogo/atividade, como você procurou resolvê-las? 

* resposta pessoal 

________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

LESSON 14 

OBJETIVO (AULA 14): 

* Trazer a família para a escola promovendo uma maior aproximação 

entre pais e filhos e pais e realidade escolar. 

Atividade 1 



INTEGRAÇÃO FAMÍLIA/ESCOLA 

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

Professor chegamos ao final de nossas atividades e para mostrar o 

resultado desse trabalho vamos convidar os pais para participarem 

desse momento. Será feita uma exposição com todos os materiais 

(textos e jogos) produzidos pelos alunos, em seguida pais e alunos se 

dirigirão a sala de aula e jogarão um dos jogos da memória on line 

trabalhados no projeto. O professor convidará um aluno para relatar os 

resultados atingidos e convidará a todos para um lanche com 

ingredientes saudáveis.   

 

  

 

 

 

       HANDOUTS 

 

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

Professor a seguir segue as atividades propostas no material didático, 

prontas para cópia ou impressão. As atividades estão organizadas de 

acordo com a ordem das aulas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

         LESSON 1 

         Atividade 1 

 

Questionário investigativo sobre estratégias de 

aprendizagem 

1. Você gosta de trabalhar individualmente? 

(     ) SIM      (      ) NÃO        (      ) ALGUMAS VEZES 

  Por quê? 

     

___________________________________________________________

________________________________________________________ 

2. Você gosta de trabalhar em grupo? 

(     ) SIM       (     ) NÃO         (     ) ALGUMAS VEZES 

* Por quê? 

 

__________________________________________________________ 

3. Você se interessa por outras línguas? 

(     ) SIM       (     ) NÃO         

* Caso não, quais são seus interesses? 

(       ) Matemática (cálculos). 

(       ) Praticar esportes. 

(       ) Outros. 

___________________________________________________________

_________________________________________________________ 



4. Você costuma consultar dicionário para descobrir novas palavras? 

(     ) SIM     (      ) NÃO        (      ) ALGUMAS VEZES 

* Por quê? 

___________________________________________________________

_________________________________________________________ 

5. Incorpora novas palavras a seu falar? 

(      ) SIM       (     ) NÃO      (      ) ALGUMAS VEZES 

* Por quê? 

___________________________________________________________

_________________________________________________________ 

6. Você tem interesse em aprender a Língua Inglesa? 

(      ) SIM        (      ) NÃO        (      ) ALGUMAS VEZES 

* Por quê? 

___________________________________________________________

_________________________________________________________ 

7. Você apresenta dificuldades em utilizar o computador? 

(      ) SIM        (       ) NÃO       (      ) ALGUMAS VEZES 

* Caso tenha dificuldades, quais são elas? 

___________________________________________________________

_________________________________________________________ 

8. Você se interessa por jogos eletrônicos? 

(      ) SIM        (         ) NÃO       (       ) ALGUMAS VEZES 

* Caso sim, quais? 

___________________________________________________________

_________________________________________________________ 

9. Quando você encontre dificuldades em um jogo, como você procura 

resolvê-las? 

___________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 



LESSON 1 

 

Atividade 2 

 

 

LET’S PLAY: 

 

 

 

 

 

         Tablet 

 

 

  

 

 

 

 SMARTPHONE 

        (MOBILE GAME) 

 

 

 



 

 

 

 

       PSP 

  

 

 

 

 

       Playstation 

AaA 

 

 

 

 

 XBOX 360 

 

 



 

 

 

 

 

ARCADE 

 

 

 

    

 

 

 

Dance Evolution 

  

 

 

 

 

 

 

 



LESSON 2 

Atividade 2 

 

 

TÍTULO: _______________________________________________________ 

A cada dia fica mais visível a importância e a influência que a língua inglesa tem 

nas nossas vidas, em várias situações, e não são poucas... 

                                    

                     Autora-2013 

Estava eu solitária em casa, num stress danado, quando tive a ideia de pegar 

meu notebook para pesquisar quais lojas do Shopping Center estavam on sale, 

pois precisava de um look novo para me sentir mais fashion. Para minha sorte, 

as lojas estavam em liquidação, mas já era hora de rush e demoraria muito para 

chegar até lá, então esperei algum tempo e fui às compras. No meio do caminho 

passei num drive throw, pedi um Milk-shake e uma batata smile, meu namorado 

que estava comigo pediu um refrigerante light e um sundae, que delícia! 

 Chegando ao shopping, vimos um desfile de lindas top models, nesse 

momento tive um insight e fui até a loja ao lado, a mesma que a poucos minutos 

atrás tinha visto a propaganda num outdoor. Pedi um help para a vendedora que 

me ajudou a escolher roupas lindas. 

 Voltando para casa, me sentindo linda e feliz, combinamos eu, meu 

namorado e alguns amigos, que no outro dia iríamos à praia, mas para isso 

teríamos que atravessar o ferryboat, que eu adoro! Estava um dia lindo, jogamos 

frescoball e discofly a manhã toda e à tarde tomamos alguns drinks, sem álcool 

é claro, pois teríamos que voltar para casa à noite. E eu, de solitária, passei a 

ser uma mulher muito feliz. 



                          

 

1) Retire do texto as palavras que se encontram na Língua Inglesa. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 

2) Escreva o significado de cada palavra da lista anterior. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_________________________________________________________ 

3) Pesquise e escreva outras palavras que utilizamos em nosso dia-a-dia 

que são escritas na Língua Inglesa. 

___________________________________________________________

_________________________________________________________ 

4) Após a leitura do texto, crie um título que contenha tanto palavras em 

português quanto em inglês. 

_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



LESSON 3 

Atividade 1: 

 HEALTHY EATING 

Observe the painting: 

 

Giuseppe Arcimboldo – Vertumnus. C. 1590. Óleo sobre madeira. Castelo Skoklosters, Suécia. 

 Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/Vertumnus 

1) Que imagem você consegue ver na pintura de Giuseppe? 

__________________________________________________________ 

2) Quais frutas você vê na imagem? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

3) Você gosta de frutas e verduras? Quais você costuma comer? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

4) O que você entende como alimentação saudável? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

5) Que frutas são estas? 

Cherry-____________________________________________________ 

Pear-______________________________________________________ 



LESSON 4 

 

Atividade 2 

 

 

Now let’s write! 

 

 

Descreva as frutas a seguir de acordo com as descrições vistas na 

atividade 1:  

 

           _________________ 

 

 It’s_______________________________ 

 It’s_______________________________ 

 

 

__________________ 

 It’s_____________________________________ 

 It’s_____________________________________ 



 

_ __________________ 

 It’s______________________________________ 

 It’s______________________________________ 

 

 

____________________ 

 It’s________________________________________ 

 It’s________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LESSON 8 

Atividade 1 

Complete a pirâmide alimentar, distribua os alimentos, cada um em 

seu lugar, inicie com a base que são os alimentos que podemos comer 

uma porção maior, consulte a tabela dada. Use o dicionário ou o UCA 

e escreva os alimentos em Inglês. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LESSON 9 

 

Atividade 2 

 

 

 

 

HEALTHY FOOD                                JUNK FOOD 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LESSON 10 

 Atividade 1 

 

THE BODY 

Cabeça Head 

Olho Eye 

Nariz Nose 

Boca Mouth 

Rosto Face 

Orelha Ear 

Pescoço Neck 

Ombro Shoulder 

Costas Back 

Braço Arm 

Mão Hand 

Dedo da mão Finger 

Cotovelo Elbow                                            

Perna Leg 

Joelho Knee                                                  

Pé Foot 

 

 



LESSON 10 

Atividade 2 

 

THE BODY 

 

 

 

 

 

 



LESSON 13 

Atividade 2 

 

 

LET’S WRITE!  

Em duplas, escreva um texto dando a opinião de vocês sobre o que é 

uma alimentação saudável e que benefícios ela pode trazer para nosso 

corpo e mente. 

Names: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LESSON 13 

 

Atividade 3 

 

 

 

 

QUESTIONÁRIO INVESTIGATIVO 

 

4) As atividades individuais desenvolvidas no decorrer do projeto 

foram satisfatórias?  

 (  ) sim     (  ) não     (  ) algumas vezes 

 * Por quê? 

________________________________________________________

_____________________________________________________ 

5) Você prefere trabalhar em grupo? 

 (  ) sim     (  ) não     (  ) algumas vezes 

 * Por quê? 

________________________________________________________

_____________________________________________________ 

6) Você acha interessante aprender a Língua Inglesa? 

(  ) sim     (  ) não     (  ) algumas vezes 

* Por quê? 



________________________________________________________

_____________________________________________________ 

4) Os jogos e as atividades no computador facilitaram o aprendizado 

da Língua Inglesa? 

(  ) sim     (  ) não     (  ) algumas vezes 

* Por quê? 

________________________________________________________

_____________________________________________________ 

     5)  Você apresentou dificuldades em utilizar o computador? 

     (      ) SIM        (       ) NÃO       (      ) ALGUMAS VEZES 

           Caso tenha tido dificuldades, quais foram elas? 

________________________________________________________

______________________________________________________     

6)  Você acredita que os  jogos e atividades eletrônicas podem 

auxiliar a lembrar do conteúdo ensinado? 

      (      ) SIM        (       ) NÃO       (       ) ALGUMAS VEZES 

           Caso sim, quais? 

________________________________________________________

______________________________________________________ 

7)  Quando você encontrou dificuldades em determinado   

jogo/atividade, como você procurou resolvê-las? 

________________________________________________________

______________________________________________________ 
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