
OS DESAFIOS DA ESCOLA PÚBLICA PARANAENSE
NA PERSPECTIVA  DO  PROFESSOR  PDE

Produções Didático-Pedagógicas

Versão Online     ISBN 978-85-8015-079-7
Cadernos PDE

II



  

FICHA PARA IDENTIFICAÇÃO PRODUÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

TURMA – PDE/ 2014 

Título: O uso do jogo The Sims como recurso pedagógico para construção 

colaborativa do conhecimento em Língua Inglesa no Ensino Médio 

Autor: Janaína Lins Oliveira 

Disciplina/Área: 

 

 Língua Inglesa 

Escola de Implementação do  
Projeto e sua localização: 

 Colégio Estadual Rui Barbosa Ensino Médio 

Município da escola:  Lobato 

Núcleo Regional de Educação:  Maringá 

Professor Orientador:  Liliam Cristina Marins Prieto 

Instituição de Ensino Superior:  Universidade Estadual de Maringá - UEM 

Relação Interdisciplinar:   

Resumo: 

 

Trabalhar o ensino de língua inglesa na escola a 

partir de uma metodologia menos tradicional pode 

despertar nos alunos a percepção de que esse 

idioma não é apenas uma matéria escolar, mas 

também está relacionado com a vida fora da sala 

de aula. Ao considerar que a maioria dos jovens 

têm acesso à internet e são nativos digitais e que 

as escolas estão cada vez mais equipadas com 

computadores, a tecnologia pode ser muito 

relevante, pois é uma ferramenta pedagógica que 

propõe aos jovens aulas mais interativas e 

motivadoras, facilitando o aprendizado ao oferecer 

oportunidade de aplicação no cotidiano de cada 

um. Isso pode acontecer por meio da utilização de 

jogos online, os quais se transformam em um 

recurso didático que auxilia o professor a se 

aproximar da realidade do aluno. O objetivo 

principal deste projeto é, assim, verificar como o 

uso dos jogos The Sims pode colaborar para a 

construção colaborativa do conhecimento em 

língua inglesa no ensino médio a partir de novas 

propostas metodológicas que visam também a 

formação crítica do aluno. Para tanto, o professor 

precisa ser um mediador na formação de cidadãos 

mais consciente sobre o real papel da tecnologia e 

da língua inglesa na comunicação intercultural e 
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APRESENTAÇÃO  

 

Por meio desta Unidade Didática, pretende-se trabalhar o ensino de língua inglesa 

na escola a partir de uma metodologia menos tradicional, a qual pode despertar nos alunos 

a percepção de que esse idioma não é apenas uma matéria escolar, mas também está 

relacionado com a vida fora da sala de aula. Um número significativo de alunos, embora 

possua certo nível de habilidades que facilitaria a aprendizagem de uma segunda língua, 

apresenta dificuldades para relacioná-la ao seu cotidiano. Isso mostra, como 

desdobramento, a necessidade de alternativas para inovar o trabalho em sala, de forma que 

o aluno aprenda com motivação os conteúdos propostos nas aulas   de inglês.             

           Dessa forma, considerando as ideias descritas anteriormente, de acordo com 

Antunes (2004, p.14), a aprendizagem é tão importante quanto o desenvolvimento social e o 

jogo constitui uma ferramenta pedagógica ao mesmo tempo “promotora do desenvolvimento 

cognitivo e do desenvolvimento social”. 

Por esses motivos, o projeto concentra-se em responder a seguinte pergunta: como 

o uso da tecnologia na sala de aula, representada por um game, pode contribuir para a 

aquisição da língua inglesa e para a construção do conhecimento, levando em consideração 

a formação crítica dos alunos nativos digitais? Essa discussão torna-se de grande 

importância, uma vez que, ao notar o avanço da relevância do ensino de Língua 

Estrangeira, percebe-se que as inovações as quais o professor recorre na sala de aula são 

essenciais para que o aluno possa obter um desenvolvimento satisfatório no aprendizado da 

língua. 

Ao partir do pressuposto de que o jogo The sims (um game que simula a vida real, 

no qual o jogador pode escolher o papel que desempenhará na vida e tem a possibilidade 

de realizar várias tarefas do cotidiano) pode ser utilizado como uma ponte entre o conteúdo 

de sala de aula e o conhecimento extra-classe do aluno, a implementação do projeto 

pretende tornar as aulas de inglês mais significativas ao educando, contribuindo para uma 

construção colaborativa do conhecimento. Para tanto, é necessário desenvolver alternativas 

metodológicas para a inovação do trabalho com a língua inglesa, de forma a valorizar o 

perfil dos alunos, que já nasceram em uma era digital, e o conhecimento de mundo que eles 

já levam para a sala de aula. 

 



  

Encaminhamento Metodológico 

 

A presente unidade didática está dividida em 3 módulos que farão parte do Projeto 

de Implementação, desde a sua concepção do projeto  até sua avaliação final. 

Primeiramente, faremos um breve esboço de cada módulo. Ao se optar por trabalhar o jogo 

The Sims 1 como estratégia de ensino da língua inglesa na escola, pretende-se despertar 

nos alunos a percepção de que esse idioma não é apenas uma matéria escolar, mas 

também está relacionado com a vida fora da sala de aula e que é possível integrar 

tecnologia e ensino como estratégia e recurso metodológico. 

Espera-se que o professor, ao trabalhar com esta unidade didática, compreenda toda 

a dinamicidade do jogo e as atividades propostas de forma a propiciar e oportunizar o 

ensino e a aprendizagem da língua inglesa, valorizando o perfil dos alunos, que já nasceram 

na era digital, e o conhecimento de mundo que eles já levam para a sala de aula. 

Módulo 1: Conhecendo o Jogo, praticando o inglês – 6 h/a 

Conhecendo o Jogo Eletrônico The Sims 1: Esse modulo foi dividido em 7 atividades 

e, será trabalhado vocabulário específico para se criar o perfil dos jogadores a partir 

da utilização de adjetivos e signos do zodíaco. Espera-se, assim, promover, por 

meio do jogo, oportunidades para o aluno desenvolver e praticar seu conhecimento 

da língua inglesa dentro e fora da sala  de aula e motivar a pesquisa e a troca de 

experiências entre os alunos e entre os alunos e os professores com atividades que 

recorram ao jogo como um recurso para alunos de ensino  médio.  

Metodologia: aplicar um questionário em português para coletar informações dos 

alunos sobre a prática de jogos como passatempo a fim de traçar o perfil dos 

jogadores, além de instruir os alunos na utilização do jogo por meio de um Tutorial 

impresso, ampliar vocabulário e praticar a oralidade. 

Atividade 1 -  Questionário. Esse questionário tem por objetivo verificar o contato 

dos alunos com os jogos eletrônicos, o perfil dos jogadores e a importância dos 

jogos eletrônicos para os alunos. 

Atividade 2 - Let’s talk about the game The sims. Nessa atividade através de 

questões norteadoras promova o debate para verificar os hábitos dos alunos em 

jogos eletrônicos via online, os tipos de jogos que usualmente jogom, se eles 



  

conhecem o jogo The Sims 1, as versões que conhecem, o que eles acham desse 

jogo e, se eles aprendem ingles jogando jogos eletrônicos.  

Atividade 3 - Tutorial do jogo The Sims. Essa atividade tem por objetivo ensinar o 

passo a passo do joogo, como entrar, como criar personagens e suas 

características, como criar os cômodos da casa e colocar as mobílias, também será 

o momento de praticar o vocabulário e a oralidade da língua inglesa. 

 Let's to practice more I – São atividades que têm como objetivo  praticar a 

leitura e a oralidade  

Atividade 4 – The Bethroom. Learn and read! Nessa atividade, o foco será a 

prática do vocabulário referente aos objetos do banheiro para que os alunos possam 

assimilar o novo vocabulário. 

Atividade 5 -  Descreva o banheiro que você montou no seu jogo The Sims 1. 

Para estimular a prática oral, os alunos montarão um pequeno texto, seguindo o 

início dado no exercício, para descrever o banheiro que eles montaram no jogo, 

pode ser que seja necessário que eles acessem o jogo novamente para subsidiar a 

montage do texto, depois cada aluno deverá ler o seu texto. 

Atividade 6 - The kitchen. Learn and read!. Agora que você já mobiliou a sua 

cozinha no jogo The Sims 1, que tal ler e praticar o novo vocabulário!  O importante 

dessa atividade é praticar o vocabulário da mobília da cozinha, então leia com os alunos e os 

ajude na pronúncia. 

Atividade 7 - Diálogo em duplas. Nessa atividade é necessário que os alunos 

retornem ao jogo, mobílie a sua casa  e, vejam quais os itens que eles precisem 

adquirir. Façam uma lista e pratiquem o diálogo com um colega, em duplas, 

alternando os papeis (AeB). Observe que, no primeiro diálogo, dado como exemplo, 

eles serão amigos que comentam um com o outro alguns objetos que faltam adquirir 

no jogo The Sims 1, no segundo diálogo, dado como exemplo, eles dramatizarão 

uma situação de compra, onde um deverá ser o cliente e  o outro o vendedor. 

Estimulem os alunos a criar novos diálogos e, também que alterem os papeis de 

cada situação de diálogo sugerida. 

 

Módulo 2: Vivenciando o jogo Parte 1- 8 h/a 

Esse módulo contém 9 atividades, que utilizará o jogo The Sims 1 para trabalhar a 

aquisição de vocabulário, como adjetivos para caracterizar pessoas e signos do 



  

zodiaco. Essas atividades contemplam cruzadinha e bingo; para isso, é necessário 

que os alunos que possuem  notebook  ou tablet  levem à aula para que possam 

instalar o jogo The Sims e acessá-lo com a autorização da escola. Para  esse 

modulo, será necessário 8 h/a, distribuídas nas seguintes atividades: 

Atividade 1: instalação do jogo The Sims 1 no tablet ou notebook do aluno. Caso o 

aluno não possua um desses suportes, poderá ser utilizado um data show ou até 

mesmo um video game depois de trabalhar o tutorial de como iniciar o jogo e criar 

um Sim. 

Atividade 2: Personality types. O professor vai ler alguns adjetivos e pedir aos 

alunos que repitam esses adjtivos oralmente. Em seguida, irá perguntar aos alunos 

quais dos adjetivos citados eles não identificaram e esclareça quais são. 

Atividade 3 - Complete the chat. Nessa atividade professores, você deverá pedir 

aos alunos que observem as figuras do desenho, adjetivos para descrever caráter e 

personalidade. Assim, que eles escolhem alguns adjetivos da figura, que melhor 

descreve a personalidade e o caráter deles, eles deverão escrever na caixa abaixo, 

em seguida cada aluno deverá perguntar para três colegas de classes os adjetivos 

que eles escolheram e colocar na caixa do chat, cada aluno será identificado por um 

número. Depois cada aluno deverá ler os adjetivos que escolherãopara caracterizá-

los e, na sequência escolher um dos amigos, do seu chat, ler os adjetivos para os 

colegas de classe e desafiá-los, para ver se eles descobrem a quem pertence os 

adjetivos apresentados. Finalizando o exercício, cada aluno deverá criar um 

personagem no seu jogo com as características de um de seus amigos de classe.  

Atividade 5 -  warm up para praticar o vocabulário. Nessa atividade, o aluno 

praticará o uso dos adjetivos trabalhados nos exercícios anteriores e no jogo  The 

Sims 1 ao preencher uma cruzadinha. 

Atividade 6 -  Horoscope personality typs.  Nessa aula, os alunos já terão acesso 

ao jogo com seus computadores. Como, ao clicar na personalidade dos “sims”, 

aparecere um signo do horóscopo, o professor perguntará aos alunos se costumam 

ler horoscopes e se seguem as orientações de seus signos. Como incentivo ao uso 

da língua inglesa, a introdução da aula poderá ser feita com as perguntas sugeridas 

ou outras relevantes ao tema da aula. 

Atividade 7 -  Lendo imagem, os alunos farão a leitura da imagem que será 

norteada por algumas perguntas. 



  

Atividade 8 -  Star signs and personality. Os alunos poderão desenvolver essa 

atividade em pares ou em grupos de três. Por meio de uma planilha, os alunos vão 

trocar informações, de modo a chegar a uma decisão sobre o signo mais adequado 

para cada artista. Não há resposta certa ou errada, desde que justifiquem suas 

escolhas. 

Atividade 9 -  Play  Bingo . Para revisar o conteúdo de vocabulário estudado, uma 

lista com os meses do ano, os adjetivos de personalidade e os signos do zodiac sera 

apresentada. No total, deverá haver 25 palavrasapresentadas em fichas de cartolina. 

Essas fichas funcionarão como as peças de um bingo. Siga o passo a passo do jogo 

exemplificados na atividade para os alunos. 

Módulo 3: Vivenciando o Jogo parte II – 16 h/a 

Esse módulo tem 9 atividades propostas, que utilizará o jogo The Sims 1 para a 

aquisição de vocabulário que envolvam partes da casa, objetos e acessórios. Além 

disso, os pontos gramaticais abordados serão o uso dos artigos a e an e do verbo 

there is/there. 

Atividade 1 -  Dando sequência ao jogo. Para iniciar esse módulo e essa 

atividade, é necessário que os alunos acessem o jogo The Sims, criando nome, 

sobrenome, família, personalidade e signo do zodíaco do seu Sim.  

Atividade 2 -  Set of 5 errors. Nessa atividade, os alunos serão instruídos a 

observar a figura 1 e marcar o que falta na figura 2. 

Atividade 3 -  Conhecendo as partes da casa e os objetos/mobílias. O foco 

desta atividade será no uso dos artigos a e an e de There is/ there are. 

Atividade 4 -  Sweet home - Practicing vocabulary. Nessa atividade, é necessário 

providenciar cópias das figuras 1 e 2, cola e tesoura, dispor a sala em círculo. 

Depois, os alunos vão recortar os objetos/mbília da casa e colar nos respectivos 

cômodos. Em seguida, eles descreverão cada cômodo através da utilização dos 

verbos There is/ There are e dos artigos a e an ao nomear cada objeto. 

Atividade 5 -   At home: practicing vocabulary. Essa prática será realizadapor 

meio de uma cruzadinha. 

Atividade 6 - Listen. Professor, o objetivo dessa atividade é oportunizar  Listening 

que é de suma importância nos estudos de qualquer lingual é uma forma de fazer com que 

os alunos treinem sua audição para o idioma, nesse caso a lingual inglesa. 



  

Atividade 7 - Controlando e planejando suas compras no jogo The Sims 1. 

Nessa atividade, os alunos organizarão a tabela de gastos do jogo. Para isso, será 

necessário que os alunos acessem o jogo para verificar seus créditos e o que eles 

precisam comprar. 

Atividade 8 - Revisando o que você aprendeu - Jogo Who am I? Essa atividade 

tem por objetivo verificar o quanto os alunos aprenderam, através do jogo e das 

atividades sugereidas, então professor, você deverá fazer fichas, 12x12cm, com os 

adjetivos estudados, signos e partes da casa, dispor os alunos, em equipes e, eles 

deverão dar um nome para a equipe deles e, identificar a sequência dos alunos que 

irão participar do jogo, numerando cada um do grupo, por isso é necessário 

disponibilizar crachás e canetões coloridos, para que cada equipe identifique a 

sequencia de cada jogor que irá jogar. Desenhe no quadro uma tabela com o nome 

das equipes, escolhidas pelos alunos. Durante o jogo colocar a pontuação de cada 

equipe de acordo com os acertos.  

O jogo inicia pelo jogador 1, peça que todos os jogadores 1 de cada equipe vá para 

frente da sala, embaralhe as cartas e segua as instruções do jogo propostas na 

atividade. Ganha o jogo a equipe que conseguir mais pontos. 

Atividade 9 - Meu diário do jogo. Essa última atividade consistirá em um diário do 

jogo e servirá como instrumento avaliativo contínuo e processual da aprendizagem. 

Os alunos preencherão a página do diário com dia, mês, ano e horário que  jogaram 

e as atividades que foram solicitadas, já descritas anteriormente. 

 

                                                              

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 Atividade 1 : Questionário 

 

Caro/a aluno/a do 2° ano do Ensino Médio: 

Esse questionário tem por objetivo verificar o contato dos alunos com os jogos eletrônicos , o perfil 

dos jogadores e a importância dos jogos eletrônicos para os alunos.  

 

 

Data: ____/_____/_____    Período: ____________________ 

 

1-Identificação: 

Nome:_________________________________________________________________ 

 

Sexo F (   ) M (   )  

 

Idade:_______________________ 

 

Cidade:__________________________________  

 

1. Tipo de mídia mais usada para jogar? 

(     ) vídeo game 

(     ) computador 

(     ) celular 

 

2 – Qual tipo de jogo você mais se interessa: 

                       Grande interesse                              Pouco interesse 

Aventura     (      )     (      ) 

Ação             (      )     (      )                                                          

Guerra         (      )     (      )                                                         

Tiro              (      )     (      )                                                          

RPG              (      )     (      )                                                          

MMORPG  (      )     (      )                                                        

 



  

Estratégia  (      )     (      )                                                         

Esporte        (      )     (      )                                                        

On line         (      )    (      )                                                         

 

3. Você teve sua primeira experiência com os jogos eletrônicos com idade: 

(     ) Antes dos 5 anos 

(     ) Entre 5 – 10 anos 

(     ) Entre 10 – 15 anos 

(     ) Entre 16 – 20 anos 

 

4. Com que freqüência você interage com os jogos eletrônicos? 

(     ) Todos os dias  

(     ) Uma vez na semana 

(     ) De 3 a 5 vezes na semana 

(     ) Finais de semana 

(     ) Raramente 

(     ) Não tenho regularidade 

(     ) Não interage 

 

5. Onde costuma jogar com mais freqüência? 

(     ) Em casa 

(     ) Lan house 

(     ) Shopping 

(     ) Casa de amigos 

(     ) Casa de parentes 

(     ) Outros 

 

6. Leia cada pergunta e escolha a alternativa que melhor exprime sua opinião: 

          Sim                                     Não 

 

O jogo me possibilita relaxar?       (      )    (      )                                        

Tenho prazer no desafio de superar etapas?    (      )    (      )                    

Tenho oportunidade de jogar com outras pessoas?    (      )   (      ) 

 Assumo  novos papéis no jogo?      (      )   (      ) 

Tenho controle da situação ao jogar?     (      )   (      ) 

Tenho oportunidade de jogar com amigos virtuais?    (      )   (      ) 

Você lê as regras antes do jogo?      (      )    (      )                                           

Quando joga, você acredita que desenvolve o Raciocínio lógico? (      )    (      )                                                                           

Quando joga, você acredita que desenvolve a Cooperação  

entre você e seus amigos?       (      )    (      )                                        

Quando joga, você acredita que desenvolve a Concentração?   (      )    (      )                                         



  

 

 

 Atividade 2: Debate 

 

                                                   

LET’S TALK ABOUT THE GAME “THE SIMS” 

 

- Do you have the habit of playingon the internet? 

- What types of games do you usually play? 

- Do you know the game "The Sims"? 

- Which versions do you know? 

- What do you think of this kind of game? 

- When you play, do you think you learn English? 

 

 

 Atividade 3: Tutorial do jogo The Sims 

 

 

a) Para iniciar o jogo, clique nos três bonecos. 



  

 
http://www.youtube.com/watch?v=zp_4mPRYXSM 

 

b) Em seguida, escolha uma família ou crie a sua 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=zp_4mPRYXSM 

 

http://www.youtube.com/watch?v=zp_4mPRYXSM
http://www.youtube.com/watch?v=zp_4mPRYXSM


  

c) Digite o sobrenome da família escolhida 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=zp_4mPRYXSM 

 

d) Digite o nome do seu Sim 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=zp_4mPRYXSM 

http://www.youtube.com/watch?v=zp_4mPRYXSM
http://www.youtube.com/watch?v=zp_4mPRYXSM


  

 

e) Agora escolha se quer que seja criança ou adulto, a roupa e o sexo  

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=zp_4mPRYXSM 

 

 

f) Clique sobre as características da personalidade, formando um signo do zodíaco. 

Caso queira, você também pode escrever a biografia do seu Sim. Por último, clique 

em “feito”. 

 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=zp_4mPRYXSM


  

http://www.youtube.com/watch?v=zp_4mPRYXSM 

 

g) Para fazer outro Sim, clique no boneco com sinal de +. 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=zp_4mPRYXSM 

 

H) Após terminar de editar a família, você não poderá voltar para esta seção para 

editar esta família novamente 

 

http://www.youtube.com/watch?v=zp_4mPRYXSM
http://www.youtube.com/watch?v=zp_4mPRYXSM


  

 
http://www.youtube.com/watch?v=zp_4mPRYXSM 

 

i) Clique nos três bonecos e clique sobre alguma casa para comprar ou um terreno 

para construir 

 
http://www.youtube.com/watch?v=zp_4mPRYXSM 

 

j) Na parte superior à esquerda, invente o nome da rua que irão morar 

http://www.youtube.com/watch?v=zp_4mPRYXSM
http://www.youtube.com/watch?v=zp_4mPRYXSM


  

 
http://www.youtube.com/watch?v=zp_4mPRYXSM 

 

l) Clique nos bonecos da família e leve-os, clicando sobre a casa ou sobre a 

construção 

 

http://www.youtube.com/watch?v=zp_4mPRYXSM 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=zp_4mPRYXSM
http://www.youtube.com/watch?v=zp_4mPRYXSM
http://www.youtube.com/watch?v=zp_4mPRYXSM


  

m) Coloque a família na casa e escolha o modo de comprar objetos para mobiliá-la. 

Compre apenas o que for necessário. Se for construir uma casa, comece pelas 

paredes, pisos, telhados, encanamentos e superfícies 

 
http://www.youtube.com/watch?v=zp_4mPRYXSM 

 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=zp_4mPRYXSM 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=zp_4mPRYXSM
http://www.youtube.com/watch?v=zp_4mPRYXSM


  

n) Mobílie o banheiro 

 
http://www.youtube.com/watch?v=zp_4mPRYXSM 

 

 

 Let's to practice more I 

 

Atividade 4:  Você já mobiliou o seu banheiro no jogo The Sims 1, 

agora é a hora de ler e praticar o novo vocabulário.  

THE  BATHROOM 

http://www.youtube.com/watch?v=zp_4mPRYXSM


  

 

https://www.google.com.br/search?q=picture+dictionary&biw=1252&bih=602&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=pu6LVPy1Gsmrg

gTmmoCgBQ&ved=0CBwQsAQ#tbm=isch&q=picture+dictionary+a+batroom&facrc=_&imgdii=_&imgrc=mO8UdgA2Klin9M%253A%3BVlbFj

Cf_ZhbTMM%3Bhttp%253A%252F%252F1.lopngoaingu.com%252Fpicture-

dictionary%252Fimages%252F18.jpeg%3Bhttp%253A%252F%252F1.lopngoaingu.com%252Fpicture-

dictionary%252Findex.php%253Fid%253D18%3B778%3B1138 

 

 

Atividade 5:  Descreva o banheiro que você montou no seu jogo 

The Sims 1 – 

 Tell about your bathroom: 

In my bathroom there is ... 

https://www.google.com.br/search?q=picture+dictionary&biw=1252&bih=602&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=pu6LVPy1GsmrggTmmoCgBQ&ved=0CBwQsAQ#tbm=isch&q=picture+dictionary+a+batroom&facrc=_&imgdii=_&imgrc=mO8UdgA2Klin9M%253A%3BVlbFjCf_ZhbTMM%3Bhttp%253A%252F%252F1.lopngoaingu.com%252Fpicture-dictionary%252Fimages%252F18.jpeg%3Bhttp%253A%252F%252F1.lopngoaingu.com%252Fpicture-dictionary%252Finde
https://www.google.com.br/search?q=picture+dictionary&biw=1252&bih=602&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=pu6LVPy1GsmrggTmmoCgBQ&ved=0CBwQsAQ#tbm=isch&q=picture+dictionary+a+batroom&facrc=_&imgdii=_&imgrc=mO8UdgA2Klin9M%253A%3BVlbFjCf_ZhbTMM%3Bhttp%253A%252F%252F1.lopngoaingu.com%252Fpicture-dictionary%252Fimages%252F18.jpeg%3Bhttp%253A%252F%252F1.lopngoaingu.com%252Fpicture-dictionary%252Finde
https://www.google.com.br/search?q=picture+dictionary&biw=1252&bih=602&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=pu6LVPy1GsmrggTmmoCgBQ&ved=0CBwQsAQ#tbm=isch&q=picture+dictionary+a+batroom&facrc=_&imgdii=_&imgrc=mO8UdgA2Klin9M%253A%3BVlbFjCf_ZhbTMM%3Bhttp%253A%252F%252F1.lopngoaingu.com%252Fpicture-dictionary%252Fimages%252F18.jpeg%3Bhttp%253A%252F%252F1.lopngoaingu.com%252Fpicture-dictionary%252Finde
https://www.google.com.br/search?q=picture+dictionary&biw=1252&bih=602&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=pu6LVPy1GsmrggTmmoCgBQ&ved=0CBwQsAQ#tbm=isch&q=picture+dictionary+a+batroom&facrc=_&imgdii=_&imgrc=mO8UdgA2Klin9M%253A%3BVlbFjCf_ZhbTMM%3Bhttp%253A%252F%252F1.lopngoaingu.com%252Fpicture-dictionary%252Fimages%252F18.jpeg%3Bhttp%253A%252F%252F1.lopngoaingu.com%252Fpicture-dictionary%252Finde
https://www.google.com.br/search?q=picture+dictionary&biw=1252&bih=602&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=pu6LVPy1GsmrggTmmoCgBQ&ved=0CBwQsAQ#tbm=isch&q=picture+dictionary+a+batroom&facrc=_&imgdii=_&imgrc=mO8UdgA2Klin9M%253A%3BVlbFjCf_ZhbTMM%3Bhttp%253A%252F%252F1.lopngoaingu.com%252Fpicture-dictionary%252Fimages%252F18.jpeg%3Bhttp%253A%252F%252F1.lopngoaingu.com%252Fpicture-dictionary%252Finde


  

o) Mobílie a cozinha 

 
http://www.youtube.com/watch?v=zp_4mPRYXSM 

 

 Let's practice more I 

Atividade 6: Agora que você já mobiliou a sua cozinha no jogo The 

Sims 1, que tal ler e praticar o novo vocabulário!  

The kitchen. Learn and read! 

 

http://www.youtube.com/watch?v=zp_4mPRYXSM


  

 

Atividade 7: Diálogo em duplas 

Alunos, para esse diálago, é necessário que vocês entrem no jogo The 

Sims 1, mobílie sua casa e, veja quais os ítens que você precisa 

adquirir. Faça uma lista e pratique o diálogo abaixo com seu colega de 

classe, alternando os papeis (A e B). Observe que, no primeiro diálogo, 

vocês serão amigos que comentam um com o outro alguns objetos que 



  

faltam adquirir no seu jogo The Sims 1; no segundo momento, vocês 

serão cliente e vendedor.  

Example: 

Dialogue 1 - Commenting with friend objects are missing in the 

game The Sims 1: 

A -I think we need a new microwave 

B-  I think you’re right 

 

Dialogue 2 -  Shopping in a store 

 

A: Excuse. Are your ______________________ still on sale? 

B: Yes, they are. They’re twenty percent off. 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

Vivenciando o jogo parte I 
                            

 Atividade 1: Questionamento 

 

 



  

Alunos, hoje iremos iniciar o jogo The Sims, para isso é necessário que sigam as quatro 

primeiras instruções do tutorial como orientação, lembrando que  o primeiro comando será a 

criação de um Sim com  nome e sobrenome.  

 

 Escolha o seu Sim como criança ou adulto, a roupa, e o sexo. Em seguida, clique 

nas características de personalidades presentes no jogo e selecione o seu signo do 

zodíaco. 

      Para criar a personalidade do seu Sim, você deverá: 

 Ao entrar no jogo selecionar o ícone, acima na barra de ferramentas do jogo, 

The Family (você verá o desenho de uma imagem de dois adultos e uma 

criança no meio, vá com o mouse e clique nessa imagem; 

 

 Ir com o mouse até o ícone, abaixo da barra de ferramenta, Create the 

Family, e clicar na imagem onde aparece o desenho de pessoas e o sinal de 

+;  

 Ao abrir, o ícone, create a Sim, irá aparecer o Box com o comando: The last 

name, você deverá colocar sobrenome do seu personagem; 

 

 Primeiro você deverá clicar na imagem para escolher se seu Sim é adulto ou 

criança, depois no ícone abaixo para identificar o sexo, as setas ao lado da 

imagem do seu Sim servem para confirmar sua escolha clique nelas, sempre 

que quiser confimar a escolha das características selecionadas. 

 Segundo vá com o mouse até o ícone da esqueda, personalidade, clique em 

Active/Ativo, irá aparecer abaixo, entre parênteses, do ícone Personalidade, 

os signos do Zodíaco, vá com o mouse até lá e vá clicando até você 

encontrar o seu signo, quando chegar no seu signo é só clicar duas vezes. 



  

  

 

 

 Escolher uma das personalidades, entre as dez disponíveis, será seu 

objetivo e desejo de vida, sua personalidade. 

 

Atividade 2- Conhecendo e caracterizando personalidades: essas são 

as características de personalidades do Jogo disponíveis para a 

caracterização do Sim no jogo.   

  

 

   Whou you described his personality in the game The Sims 1? 

         

  

 

   
      

  

    

 

 

   

 

  

         



  

     The personality that you created is similar to your real life? What's similar and 

different? How would you describe yourself? 

 What are the traits of personality you like or don’t like about people?      

 

 

 

Abaixo estão três exemplos dessas características em personalidades 

conhecidas na mídia: 

 

 
http://2.bp.blogspot.com/-

XBflchiX9VQ/Uy0AIo9EJVI/AAAAAAAAHNw/YSIoOhNCvdA/s1600/img_1_1_1821.jpg 

 

Cauã Reymond and Nanda Costa are neat actors. 

 

http://2.bp.blogspot.com/-XBflchiX9VQ/Uy0AIo9EJVI/AAAAAAAAHNw/YSIoOhNCvdA/s1600/img_1_1_1821.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-XBflchiX9VQ/Uy0AIo9EJVI/AAAAAAAAHNw/YSIoOhNCvdA/s1600/img_1_1_1821.jpg


  

 
http://www.falasantos.com.br/upload/img/noticia/170520131524441699802620.jpg 

The actor Rodrigo Faro is outgoing. 

 

 
http://www.seujeca.com/wp-content/uploads/As-10-brasileiras-famosas-mais-desejadas-de-2013-

04.jpg 

The Singer Paula Fernandes is Nice. 

 

 

Atividade 3:  Personality types 

LET’S GO! 

There are many types of personality types. Here are some of them: 

 

http://www.falasantos.com.br/upload/img/noticia/170520131524441699802620.jpg
http://www.seujeca.com/wp-content/uploads/As-10-brasileiras-famosas-mais-desejadas-de-2013-04.jpg
http://www.seujeca.com/wp-content/uploads/As-10-brasileiras-famosas-mais-desejadas-de-2013-04.jpg


  

 

  
http://blocs.xtec.cat/fructuenglishblog/files/2012/09/adjecitves-to-describe-character-and-personalities.jpg 

 

Atividade 3 : Complete the chat 

Look at the pictures above and complete the box bellow: 

 First, complete with adjectives related to your personality; 

http://blocs.xtec.cat/fructuenglishblog/files/2012/09/adjecitves-to-describe-character-and-personalities.jpg


  

 second, ask three classmates adjectives they chose to characterize them and 

write each answer, every colleague in the box below; 

 third, read your adjectives for class; 

 fourth, throw a challenge to the class, tell them you will read the adjectives of 

a classmate and they should find out who is the student. 

 Finally, create a character to your Sim with the characteristics of one of your 

friends 

 

          You    Classmate 1     Classmate 2      Classmate 3 

    

    

    

 

Atividade 4: warm up 

 Praticando vocabulário 

 

Nas atividades anteriores e no jogo The Sims 1, você utilizou alguns adjetivos para, criar a 

personalidade do seu Sim, no módulo 2 – vivenciando o jogo parte I, falou sobre  sua 

personalidade e conheceu algumas características de alguns artistas famosos. Agora é a 

hora de mostrar que você aprendeu, utilize esses adjetivos para completar a cruzadinha  

abaixo. 



  

 
http://www.educolorir.com/crosswordgenerator/por/crossword.php 

 

 

Atividade 5: HOROSCOPE PERSONALITY TYPES 

 

 No tutorial (f) do modulo 1 dessa unidadei você viu como 

escolher o sígno do zodíaco do seu Sim. Que tal aprendermos 

um pouco mais sobre signos? 

 

Warm-up: 

       Teacher asks the students: 

http://www.educolorir.com/crosswordgenerator/por/crossword.php


  

 What does Zodiac means? 

 What are your positive/negative traits, according to your zodiac sign? 

 Is that your real personality? 

 Do you have anything in common with your classmates? 

 Do you believe in Zodiac? 

 Do you know the zodiac signs in English? 

 

Atividade 6 – lendo imagem 

 Observe a imagem abaixo, referente ao signo do zodiac, e complete 

as perguntas abaixo com suas informações: 

 

 

When is your birthday?       ___________________________ 

What  zodiac sign are you?     _______________________ 

                          

 



  

Atividade 7: STAR SIGNS AND PERSONALITY 

 Nessa atividade, o astrólogo será você. Leia o texto suporte  e 

preencha o quadro abaixo: 

 Ideal star sign Qualities required 

Cauã Reymond    

Nanda Costa   

Rodrigo Faro   

Paula Fernandes   

 

Now decide which 

personality characteristics are best for each of the name of the artists. 

Choose the sign that best reflects this character and do astrological 

predictions for them. 

 WWW.richmond.com.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileld=8A8A8A

8246717D5D0146727B64D969DE 

 

A- Read the text below about zodiac signs and the personality traits 

related to each of them: 

 

 

 

http://www.richmond.com.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileld=8A8A8A8246717D5D0146727B64D969DE
http://www.richmond.com.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileld=8A8A8A8246717D5D0146727B64D969DE


  

Aries – 21 March to 20 April 

 

Courageous leaders, energetic, ambitious, lovers of news ideas, 

have a desire for quick results, impatient, insensitive to others, 

manipulative, self-centered, unwilling to obey, punctual, prone to 

accidents and physical injury, over-optimistic. 

 

 

 

Taurus – 21 April to 20 May 

 

Industrious, reliable, practical, methodical, lazy. They  dislike 

exercise, but they are creative, good founders of enterprises, work 

best in routine positions of trust and responsibility. They are good 

with their hands, enjoy music and art, love good food and luxury, 

and are practical rather than intellectual. In the meantime, they are 

over-cautious. 

 

 

Gemini – 21 May to 21 June 

 

Versatile, able to see both sides of a question, take on too many 

projects at once, childish, demand others’ time and energy, like life 

to be exciting and free of routine, kind, generous, don’t take things 

seriously, worriers, intelligent, enjoy learning new things, good 

communicators, sometimes liars. 

 

 



  

Cancer – 22 June to 22 July 

   

Intuitive, good memory, sympathetic, imaginative, determined, 

change opinions and loyalties easily, tactless, easily corrupted, 

moody, difficult, sometimes have an inferiority complex, good sense 

of Money, idealistic, easily flattered, good at looking after others. 

 

 

Leo – 23 July to 22 August 

 

Natural leaders, outgoing, inspire loyalty in others, practical, 

cheerful, brave, creative, dignified, delegate details, Love pleasure 

and luxury, arrogant, intolerant, impetuous, suspicious of rivals. 

 

 

Virgo – 23 August to 22 September 

 

Dignified, charming, quiet, not very friendly, sensible, discrete, 

understand others’ problems, enjoy learning, good with their hands, 

logical, analytical, easily discouraged, accept new ideas, careful 

with Money, like routine, pay attention to details, worriers, 

hypochondriacs. 

 

 

Libra – 23 September to 22 October 

 

Elegant, kind, hate cruelty, optimistic, co-operative, love harmony, 



  

hate conflict, artistic rather than scholarly, observant. They dislike 

extremes, are trustworthy with other people’s money, over-

enthusiastic for new causes, don’t like being criticized, don’t like 

dirty work, sometimes are ambitious, want approval. Women under 

this sign are are usually careless with their money. 

 

Scorpio – 23 October to 22 November 

 

Unconventional, courteous, dignified, reserved, thoughtful in 

conversation, sensitive, quick to anger, religious, vindictive, love to 

be praised and flattered, discard friends when they are no longer 

useful, procrastinators. Usually people scorpion sign have a strong 

will. 

 

Sagittarius – 23 November to 22 December 

 

Idealistic, optimistic, generous, fair, versatile, forgiving, religious, 

innovative, restless, ambitious, want to be leaders, enjoy travel, 

tactless, inconsiderate, quick-tempered, rush plans through 

immediately. A person of Sagittarius has good judgment, but they 

do not expect much that others recognize their value. 

 

 

Capricorn – 23 December to 20 January 

 

Serious, hard-working, persistent, over-cautious, economical with 



  

money, independent, achieve great results with minimum effort, can 

do several things at the same time, determined, resourceful, good 

organizers. On the other hand, they are selfish, pessimistic, 

practical business ability combined with tact. A person of Capricorn 

respect discipline has a good memory and lack of originality. For 

them, family life is important. 

 

Aquarius – 21 January to 19 February 

 

Quiet, gentle, strong-willed, speak moderately, idealistic, don’t 

respect authority, intelligent, inventive, logical thinkers, able to 

change their opinions if evidence shows they are wrong, make few 

friends, good judges of human nature, but once broken the great 

confidence friendship will never be the same. People of aquarium 

work very well as a team. 

 

Pisces – 20 February to 20 March 

 

Dislike discipline, imaginative, versatile, popular with all kinds of 

people, easygoing, honest, let problems solve themselves rather 

than trying to solve them. They give more than they ask, are loyal, 

and home-loving. On the other hand, are careless, impractical, 

indecisive in important matters, dependent on others and can turn 

to drink and drugs easily. 

 

 



  

Atividade 8 : Play “Bingo” 

Follow your teacher’s instructions. 

 Monte sua cartela de bingo. Para isso, vocês deverão escolher 

dentre os adjetivos escritos no quadro de giz  e escrever na sua 

cartela; 

 As palavras serão lidas 3 vezes; 

 Teremos 3 rodadas: na primeira, ganhará o prêmio aquele que 

marcar todas as palavras na horizontal; na segunda, quem marcar 

as palavras sorteadas tanto na vertical quanto na diagonal; na 

terceira e última, quem marcar todas as palavras. 

 

 

 

 

 

 

 

Vivenciando o jogo parte II 

 

Atividade 1 – Dando sequência ao jogo  

 

1) Alunos, para iniciar este módulo e esta atividade, é necessário 

acessar o jogo The Sims, construindo nome, sobrenome, família, 

personalidade e signo do zodiac do seu Sim. Para dar sequencia ao 

 



  

jogo, é necessário que vocês cliquem nos bonecos e leve-os para 

alguma casa ou um terreno para construir.  

No caso de escolher um terreno, será preciso levantar as paredes, 

colocar piso e cerca, papel de parede, telhados, construir escadarias, 

lareira, escolher planta, porta, janela, encanamentos e superfícies, 

usando o buy mode – modo de comprar na parte inferior da tela do jogo. 

Caso escolha uma casa pronta, o comando será comprar objetos para 

mobiliá-la. 

 

Atividade 2: Find the five errors between objects that are in the first 

figure of the play house sims 1 and those that are in figure 2, below. 

 

https://www.google.com.br/search?q=goog&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=DJSLVP-

JL4ukgwS7qISIBA&ved=0CAoQ_AUoAw#tbm=isch&q=the+Sims+1&facrc=_&imgdii=_&imgrc=Pol8fHkHQ5V5ZM%253A%3Bx

kBx59EfVbwyBM%3Bhttp%253A%252F%252Fscreenshot.ultradownloads.com.br%252FThe -Sims-

Mobile_1876g.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fult radownloads.com.br%252Fbaixar-jogo%252Fjogos-de-

navegador%252FThe-Sims-Mobile%252F%3B800%3B413 

Picture 2                 

https://www.google.com.br/search?q=goog&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=DJSLVP-JL4ukgwS7qISIBA&ved=0CAoQ_AUoAw#tbm=isch&q=the+Sims+1&facrc=_&imgdii=_&imgrc=Pol8fHkHQ5V5ZM%253A%3BxkBx59EfVbwyBM%3Bhttp%253A%252F%252Fscreenshot.ultradownloads.com.br%252FThe-Sims-Mobile_1876g.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fultradownloads.com.br%252Fbaixar-jogo%252Fjogos-de-navegador%252FThe
https://www.google.com.br/search?q=goog&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=DJSLVP-JL4ukgwS7qISIBA&ved=0CAoQ_AUoAw#tbm=isch&q=the+Sims+1&facrc=_&imgdii=_&imgrc=Pol8fHkHQ5V5ZM%253A%3BxkBx59EfVbwyBM%3Bhttp%253A%252F%252Fscreenshot.ultradownloads.com.br%252FThe-Sims-Mobile_1876g.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fultradownloads.com.br%252Fbaixar-jogo%252Fjogos-de-navegador%252FThe
https://www.google.com.br/search?q=goog&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=DJSLVP-JL4ukgwS7qISIBA&ved=0CAoQ_AUoAw#tbm=isch&q=the+Sims+1&facrc=_&imgdii=_&imgrc=Pol8fHkHQ5V5ZM%253A%3BxkBx59EfVbwyBM%3Bhttp%253A%252F%252Fscreenshot.ultradownloads.com.br%252FThe-Sims-Mobile_1876g.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fultradownloads.com.br%252Fbaixar-jogo%252Fjogos-de-navegador%252FThe
https://www.google.com.br/search?q=goog&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=DJSLVP-JL4ukgwS7qISIBA&ved=0CAoQ_AUoAw#tbm=isch&q=the+Sims+1&facrc=_&imgdii=_&imgrc=Pol8fHkHQ5V5ZM%253A%3BxkBx59EfVbwyBM%3Bhttp%253A%252F%252Fscreenshot.ultradownloads.com.br%252FThe-Sims-Mobile_1876g.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fultradownloads.com.br%252Fbaixar-jogo%252Fjogos-de-navegador%252FThe
https://www.google.com.br/search?q=goog&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=DJSLVP-JL4ukgwS7qISIBA&ved=0CAoQ_AUoAw#tbm=isch&q=the+Sims+1&facrc=_&imgdii=_&imgrc=Pol8fHkHQ5V5ZM%253A%3BxkBx59EfVbwyBM%3Bhttp%253A%252F%252Fscreenshot.ultradownloads.com.br%252FThe-Sims-Mobile_1876g.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fultradownloads.com.br%252Fbaixar-jogo%252Fjogos-de-navegador%252FThe


  

 

 

                     

 

Atividade 3: Conhecendo as partes da casa e os objetos/mobílias 

Para mobiliar sua casa no jogo The Sims 1 você precisou criar cada 

cômodo da casa, depois seguindoo tutorial você clicou nos objetos e 

colocou cada mobília nos respectivos cômodos, conforme ilustra 

figura/tutorial do jogo, abaixo 

 

 
 

 

 
 

 



  

 

 Look at the picture and look up in the dictionary the name of the objects in the living 

room and bedroom. Then make a list of objects that you already possess and those that you 

do not have in the game The Sims 1 and write in your dailyl evaluation as objects you need 

to buy.  

 

https://www.google.com.br/search?q=picture+dictionary&biw=1252&bih=602&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=yG

KMVLyXD4G1ggT4q4SQAQ&ved=0CBwQsAQ#tbm=isch&q=picture+dictionary+a+living+room&facrc=_&imgdii=4z4_y81

BCgEatM%3A%3B8boux_EmBWkqMM%3B4z4_y81BCgEatM%3A&imgrc=4z4_y81BCgEatM%253A%3B_n -

The living room 

objects: 

The bedroom 

objects: 

https://www.google.com.br/search?q=picture+dictionary&biw=1252&bih=602&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=yGKMVLyXD4G1ggT4q4SQAQ&ved=0CBwQsAQ#tbm=isch&q=picture+dictionary+a+living+room&facrc=_&imgdii=4z4_y81BCgEatM%3A%3B8boux_EmBWkqMM%3B4z4_y81BCgEatM%3A&imgrc=4z4_y81BCgEatM%253A%3B_n-v1Qgyev8iZM%3Bhttp%253A%252F%252Fen.islcollective.com%252Fwuploads%252Fpreview_new%252Ffull_61346_living_room_
https://www.google.com.br/search?q=picture+dictionary&biw=1252&bih=602&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=yGKMVLyXD4G1ggT4q4SQAQ&ved=0CBwQsAQ#tbm=isch&q=picture+dictionary+a+living+room&facrc=_&imgdii=4z4_y81BCgEatM%3A%3B8boux_EmBWkqMM%3B4z4_y81BCgEatM%3A&imgrc=4z4_y81BCgEatM%253A%3B_n-v1Qgyev8iZM%3Bhttp%253A%252F%252Fen.islcollective.com%252Fwuploads%252Fpreview_new%252Ffull_61346_living_room_
https://www.google.com.br/search?q=picture+dictionary&biw=1252&bih=602&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=yGKMVLyXD4G1ggT4q4SQAQ&ved=0CBwQsAQ#tbm=isch&q=picture+dictionary+a+living+room&facrc=_&imgdii=4z4_y81BCgEatM%3A%3B8boux_EmBWkqMM%3B4z4_y81BCgEatM%3A&imgrc=4z4_y81BCgEatM%253A%3B_n-v1Qgyev8iZM%3Bhttp%253A%252F%252Fen.islcollective.com%252Fwuploads%252Fpreview_new%252Ffull_61346_living_room_


  

v1Qgyev8iZM%3Bhttp%253A%252F%252Fen.islcollective.com%252Fwuploads%252Fpreview_new%252Ffull_61346_livi

ng_room_picture_dictionary_1.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fen.islcollective.com%252Fresources%252Fprintables%25

2Fworksheets_doc_docx%252Fliving_room_picture_dictionary%252Fhome -house-rooms%252F61346%3B1018%3B1440 

 

Atividade 4:  Sweet home - Practicing vocabulary  

Alunos, o objetivo deste jogo é praticar vocabulário relacionado aos cômodos e objetos da 

casa. Para realizar esta atividade, vocês receberão uma cópia dos desenhos 1 e 2, cola e 

tesoura.  

Primeiramente, vocês deverão recortar e colar os objetos de acordo com os cômodos da 

figura 2 sem esquecer de nomeá-los utilizando os artigos a ou na para nomear cada objeto;  

Depois, vocês deverão utilizar os verbos There is/ There are e Have para  

Ao terminar a atividade, cada aluno irá mostrar como montou sua casa, descrevendo-a, em 

inglês, para isso é necessário utilizar os verbos There is/There are ou have. Descreva 

também, para a classe, sua casa virtual, que você está montando no jogo The Sims 1, 

comparando-a com a casa que você montou nesse jogo.  

Anote essa atividade no seu diário de avaliação. 

Vocabulário Relevante: 

Stove, bike, lampshade, television, sofa,single bed, clock, telephone, sink, faucet,computer, 

refrigerator, picture, armchair,washing machine, bath, table, chair, mirror,bookshelf, double 

bed, rug, drawers, car,curtain, ping-pong table. Kitchen, Bathroom, bedroom, Laundry, Room 

(dining/ living/ TV room), Basement, Suite 

 

https://www.google.com.br/search?q=picture+dictionary&biw=1252&bih=602&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=yGKMVLyXD4G1ggT4q4SQAQ&ved=0CBwQsAQ#tbm=isch&q=picture+dictionary+a+living+room&facrc=_&imgdii=4z4_y81BCgEatM%3A%3B8boux_EmBWkqMM%3B4z4_y81BCgEatM%3A&imgrc=4z4_y81BCgEatM%253A%3B_n-v1Qgyev8iZM%3Bhttp%253A%252F%252Fen.islcollective.com%252Fwuploads%252Fpreview_new%252Ffull_61346_living_room_
https://www.google.com.br/search?q=picture+dictionary&biw=1252&bih=602&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=yGKMVLyXD4G1ggT4q4SQAQ&ved=0CBwQsAQ#tbm=isch&q=picture+dictionary+a+living+room&facrc=_&imgdii=4z4_y81BCgEatM%3A%3B8boux_EmBWkqMM%3B4z4_y81BCgEatM%3A&imgrc=4z4_y81BCgEatM%253A%3B_n-v1Qgyev8iZM%3Bhttp%253A%252F%252Fen.islcollective.com%252Fwuploads%252Fpreview_new%252Ffull_61346_living_room_
https://www.google.com.br/search?q=picture+dictionary&biw=1252&bih=602&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=yGKMVLyXD4G1ggT4q4SQAQ&ved=0CBwQsAQ#tbm=isch&q=picture+dictionary+a+living+room&facrc=_&imgdii=4z4_y81BCgEatM%3A%3B8boux_EmBWkqMM%3B4z4_y81BCgEatM%3A&imgrc=4z4_y81BCgEatM%253A%3B_n-v1Qgyev8iZM%3Bhttp%253A%252F%252Fen.islcollective.com%252Fwuploads%252Fpreview_new%252Ffull_61346_living_room_
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http://www.solinguainglesa.com.br/atividades/a7.php 

Atividade 5 -  At home: practicing vocabulary, crossword objects 

and practicing the use of the articles a/an: 

Os artigos a e an em inglês, são artigos 
indefinados que acompanham o substantivo e significam um e uma.  ElesSão 
utilizados da seguinte forma: A -antes de palavras que iniciem por som de consoante 
e da semivogal Y e do h sonoro, já o AN- antes de palavras que iniciem por som de 

vogal e do h mudo 
 

 Veja as figuras abaixo, elas representam as mobílias de uma casa, escreva o 

nome de cada mobília, na cruzadinha abaixo, correspondendo o número da imagem, 

nome do objeto com o número da cruzadinha, mas não esqueça! As mobílias que 

iniciam com som vocálico você deverá escrever na cruzadinha usando caneta azul, 

já as mobílias que iniciam com som consonantal você deverá usar caneta preta. 

Bom Trabalho! 

(1)              (2)                     (3) 

 

 

http://www.solinguainglesa.com.br/atividades/a7.php


  

        (8)                 (5)                  (11) 

                                                      (4) (7)  

         (12)     (6)   
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Adaptado: © Doug Case 1994 HEINEMANN ENGLISH LANGUAGE TEACHING 

 

Atividade 6: Listening 

 Alunos, agora é a hora de praticar os vocabulários aprendidos com as atividades 

propostascom um exercício de listening. O texto apresentado a seguir será lido 3 

vezes pelo professor. Durante o listening, você deverá marcar um (x) nos objetos 

que há na casa The Sims 1. 

The Sim’s house there is television and sofa and armchair, but there isn’t shelf. 

There are carpets, but there isn’t a table on the kitchen. So there are bath on the 

bathroomm but there isn’t a cabinet. 

There are trees and flowers. This is a nice house.  

 

 Listen and check (x) the words you hear during the listen 

 

 

 



  

Você Sabia... 
Que o objetivo do jogo The Sims é saber administrar a vida de seu personagem e que, 

nesse jogo, você terá que administrar corretamente o seu dinheiro para poder comprar 

alimentos, pagar as contas da casa e, se for necessário, chamar técnicos, jardineiro ou 

empregadas domésticas, entre vários outros serviços?  Outro aspecto importante do jogo é 

saber ter  responsabilidade com o trabalho para não perder a hora e estar sempre bem 

disposto para receber ofertas e ser promovido. Ah, também, é necessário saber administrar 

a vida de seu Sim, pois e le tem necessidades “biológicas” como: higiene, fome, conforto, 

banheiro, sono e limpeza do ambiente em que vive. 

 

Atividade 7 : Controlando e planejando suas compras -The Sims 1 

 

Para fazer essa atividade, você deverá ficar atento aos objetivos do jogo The Sims 1 

descritos acima, compreender a necessidade de saber administrar a sua vida 

cotidiana no jogo; ter conhecimento do vocabulário sobre mobília, jogar o The Sims 

1 e anotar seus créditos disponíveis e os preços das mobílias no seu diário de 

avaliação. 

.  Controle das despesas do jogo       

Itens adquiridos   1ª sem. 2ª sem. 3º sem. 4ªsem. 5ªsem. Total 

                

                

                

                

                

                

                

                

                



  

                

                

                

                

                

                

                

 

Pense e reflita! 

 Todos os ítens adquiridos eram extramamente necessário? 

 Com o seu saldo atual, você poderá pagar alguma eventualidade como ir ao médico? 

 Quantos objetos decorativos você adquiriu? 

 Você conseguiu programar suas próximas compras? 

 Você conseguiu programar sua vida social, como ir a bailes, restaurants e 

lanchonetes? 

 Você conseguiu programar uma viagem? 

 Com a sua programação de compras numa escala de 0 a 5, você comprou de forma 

consciente? 

 

Atividade 8: Revisando o que você aprendeu - Jogo Who am I? 

Follow your teacher’s instructions. 

1. Fomem grupos de 4 alunos; 

2. Selecionem a sequência dos jogadores; 

3. Dê um nome para sua equipe, de preferência, que tenha a ver com o jogo 

The Sims 1; 



  

4. Ao sinal do professor, um jogador de cada equipe deverá se posicionar à 

frente da sala. O professor irá entregar, a cada um de vocês, um envelope 

contendo um cartão. Observe o cartão atentamente, você terá só 1 minuto 

para isso. Depois, coloque-o dentro do envelope e devolva para o 

professor. 

5. Quando o professor der o sinal, o primeiro aluno (a) deverá fazer mímicas 

ou usar o quadro para desenhar o conteúdo do seu cartão; 

6. Os demais alunos, da sua equipe deverão advinhar a palavra, que poderá 

ser um adjetivo, um sígno, uma parte da casa, mobílias e etc. que 

aparecem no jogo The Sims1. 

7. Ganhará a equipe que acertar mais palavras. 

 

Atividade 9: Meu diário do jogo 

 Instrumento avaliativo contínuo e processual da aprendizagem 

Dário é um gênero textual no qual podemos marcar nossos compromissos e planejar 

nosso dia-a-dia.  

Nesta atividade, você terá que planejar seu dia-a-dia com as atividades do jogo, 

horários para jogar, estudar, planos para organizar suas jogadas e melhorar seu The 

Sims. Pontuar como e quais atividades contribuíram para sua aprendizagem em 

língua inglesa. Reserve uma parte do seu diário para colocar os contatos dos 

colegas da sala para trocarem ideias. 

 

   MY THE SIM'S DAILY  

 
 

   

SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY     

                     

                      

                      

                      



  

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 28 30 31  

 

January February March April  May June 

Jully August September october november december 
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