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Is it a good game? 

Duração: 2 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Unidade 6 – Having Fun 

 

Relevância para a aprendizagem 

Os jogos eletrônicos (video games e computer games) são uma forma de lazer bastante 

presente na vida dos jovens. Abordar esse tema em sala de aula pode incentivar os alunos a se engajar 

em atividades de prática oral em inglês ao compartilhar opiniões e experiências pessoais e apresentar 

resultados de pesquisa sobre o assunto. 

Esta sequência didática apresenta propostas de atividades que buscam levar os alunos a 

interagir em situações de intercâmbio oral para falar sobre games. Além disso, pretende-se levá-los a 

explorar ambientes virtuais que apresentem resenhas de games, analisar a qualidade e a validade das 

informações neles veiculadas, selecionar conteúdos e fazer apresentações orais sobre games com base 

nos resultados de suas pesquisas e com o apoio de notas e recursos visuais. Em suas apresentações, 

os alunos serão orientados a usar conectores (linking words). 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Empregar recursos linguísticos e paralinguísticos, em situações de interação oral, para falar 
sobre video games e computer games, expondo pontos de vista, argumentos e contra-
argumentos. 

• Explorar ambientes virtuais de informação, analisando a qualidade e a validade das 
informações veiculadas. 

• Fazer apresentação sobre games com base em resultados de pesquisa e com o apoio de 
notas e recursos visuais. 

• Compreender e utilizar conectores (linking words). 
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Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Objetos de conhecimento Habilidades 

Funções e usos da língua inglesa: 
persuasão 

(EF09LI01) Fazer uso da língua inglesa para expor pontos de vista, argumentos e 
contra-argumentos, considerando o contexto e os recursos linguísticos voltados 
para a eficácia da comunicação. 

Produção de textos orais com 
autonomia 

(EF09LI04) Expor resultados de pesquisa ou estudo com o apoio de recursos, tais 
como notas, gráficos, tabelas, entre outros, adequando as estratégias de 
construção do texto oral aos objetivos de comunicação e ao contexto. 

Informações em ambientes virtuais 
(EF09LI08) Explorar ambientes virtuais de informação e socialização, analisando a 

qualidade e a validade das informações veiculadas. 

Conectores (linking words) 

(EF09LI14) Utilizar conectores indicadores de adição, condição, oposição, 

contraste, conclusão e síntese como auxiliares na construção da argumentação e 

intencionalidade discursiva. 

 

Desenvolvimento 

Aula 1 

Duração: uma aula de 50 minutos 

Local: sala de aula 

Organização dos alunos: em duplas 

Recursos e/ou material necessário: cópias das citações indicadas; cópias do quadro “Find someone who...” (opcional), 

dicionário bilíngue (opcional) 

Atividade 1 (20 minutos) 

Organize os alunos em duplas e distribua cópias das citações a seguir. Se preferir, reproduza-

as na lousa para que copiem no caderno. Se necessário, oriente-os a utilizar um dicionário bilíngue, a 

fim de auxiliá-los na compreensão. 

“Video games are a special kind of play, but at root, they’re about the same things as other 

games: embracing particular rules and restrictions in order to develop skills and experience 

rewards. When a game is well-designed, it’s the balance between these factors that engages 

people on a fundamental level.” (Tom Chatfield) 

“So, I’m always around video games but I’ve always been interested in them from a visual 

perspective, with the graphic design and that whole thing. (…)” (Sophia Bush) 
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“Computer games can be works of art and literature – they’re still developing. The stories 

they can tell, and the experiences they provide, are increasingly sophisticated and glorious.” 

(Naomi Alderman) 

“The obvious objective of video games is to entertain people by surprising them with new 

experiences.” (Shigeru Miyamoto) 

“People love video games because they do things they obviously can’t do in real life. That’s 

especially true with sports games because fans love to step into the shoes of their favorite 

athletes.” (Ralph Baer) 

“That’s really one of the things I love about video games. It’s a whole new world every time 

you start.” (Jennifer Hale) 

Available at: <www.brainyquote.com/quotes/tom_chatfield_670725>; <www.brainyquote.com/quotes/sophia_bush_469415>; 

<www.brainyquote.com/quotes/naomi_alderman_882708>; <www.brainyquote.com/quotes/shigeru_miyamoto_443920>; 

<www.brainyquote.com/quotes/ralph_baer_830654>; <www.brainyquote.com/quotes/jennifer_hale_656231>. Accessed on: November 19, 2018. 

 

Em seguida, escreva na lousa as seguintes perguntas para o debate: 

a) According to the different quotes, what do people usually like about video games and 
computer games? 

b) Do you like games? In your opinion, what are the characteristics of a good video game or 
computer game? 

Incentive os alunos a utilizar recursos paralinguísticos (como gestos e expressões faciais) e 

linguísticos (como frases incompletas e hesitações) durante a interação. Se desejar, escreva na lousa 

as seguintes expressões para que os alunos possam incorporá-las em suas falas: 

• Asking for an opinion: What do you think?/Do you agree?/How do you feel about that? 

• Expressing an opinion: In my opinion.../I believe that.../In my point of view... 

• Agreeing: I agree with you./I guess you’re right./Absolutely./I think so./Tell me about it! 

• Disagreeing: I don’t agree with you./I totally disagree./I don’t think so./I’m afraid that’s 
not true./No way. 

Finalmente, peça às duplas que compartilhem suas opiniões com o restante da turma. 

 

Atividade 2 (15 minutos) 

Distribua cópias do quadro a seguir para os alunos ou reproduza-o na lousa para que copiem 

no caderno. Oriente-os a entrevistar seus colegas com base nos itens da primeira coluna para descobrir 

suas opiniões e sentimentos em relação a games. Oriente-os também a completar a coluna 
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“Classmates’ names” com os nomes de colegas quando suas respostas forem afirmativas. Explique aos 

alunos que, a cada pergunta, eles devem encontrar pelo menos um colega que responda sim. Para 

isso, eles podem entrevistar os colegas mais próximos ou, se possível, circular pela sala. Pode-se 

organizar uma competição na qual vence quem encontrar, em um período de tempo determinado, o 

maior número de respostas afirmativas às perguntas. 

 

Find someone who... Classmates’ names 

…thinks playing video games is a waste of 

time. 
 

…enjoys beautiful video game graphics.  

…loves strategy video/computer games.  

…believes video/computer games improve 

focus and attention. 
 

…likes to play games with a storyline.  

…believes video/computer games can make 

people less antisocial. 
 

…thinks video games make people more 

violent. 
 

…enjoys playing active video games.  

…loves video games because he/she does 

things he/she can’t do in real life. 
 

…thinks video games offer several different 

personal experiences. 
 

 

Se desejar, antes de começarem a interagir, peça aos alunos que digam quais perguntas eles 

fariam para entrevistar os colegas e escreva-as na lousa. A seguir, um possível exemplo de diálogo, que 

não deve ser entendido pelos alunos como um modelo a ser seguido. 

A: Do you think playing video games is a waste of time? 

B: Not really. How about you? 

A: No, I don’t. Do you enjoy beautiful video game graphics? 

B: Sure! And you? 
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Atividade 3 (15 minutos) 

Escreva as seguintes citações na lousa para que os alunos possam discutir, em duplas, outro 

aspecto que costuma ser abordado em relação aos video games: a violência. 

“I like video games, but they are very violent. I want to create a video game in which 

you have to help all the characters who have died in the other games. 

‘Hey, man, what are you playing?’ ‘Super Busy Hospital. Could you leave me alone? 

I’m performing surgery! This guy got shot in the head, like, 27 times!’” 

(Demetri Martin) 

Available at: <www.brainyquote.com/quotes/demetri_martin_416820>. Accessed on: November 19, 2018. 

“Video games seem to be mostly a boy thing – viewed by young boys and created by 

big boys. I believe that if more video games were created by women, the violence in 

these games – especially against women – would be rapidly toned down.” 

(Madeleine M. Kunin) 

Available at: <www.brainyquote.com/quotes/madeleine_m_kunin_549636>. Accessed on: November 19, 2018. 

Em seguida, escreva na lousa as seguintes perguntas para o debate: 

a) According to the American comedian Demetri Martin, video games are very violent. Do you 

agree with him? Why (not)? 

b) Which kind of video game does Demetri Martin want to create? Would you like to play it? 

Why (not)? 

c) According to the American politician Madeleine M. Kunin, video games seem to be mostly a 

boy thing. Do you agree with her? Why (not)? 

d) According to Madeleine M. Kunin, what would reduce violence in video games? 

 

Antes de começar a discutir as perguntas propostas, oriente os alunos a observar e inferir as 

ideias indicadas pelos conectores (linking words) “but” na primeira citação e “if” na segunda. Na 

primeira citação, espera-se que concluam que “but” contrasta com a ideia de gostar de video games e 

com a ideia de que eles são muito violentos. Na segunda, espera-se que percebam que “if” introduz 

uma condição para que a violência nos video games seja diminuída. 

Incentive os alunos a utilizar recursos paralinguísticos (como gestos e expressões faciais) e 

linguísticos (como frases incompletas e hesitações) durante a interação. Se desejar, oriente-os a incluir 

em suas falas as expressões de opinião, concordância e discordância sugeridas na atividade 1 desta 

aula. 

Finalmente, peça às duplas que compartilhem suas opiniões com o restante da turma. 
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Aula 2 

Duração: uma aula de 50 minutos 

Local: sala de aula; laboratório/sala de informática 

Organização dos alunos: em trios 

Recursos e/ou material necessário: cópias das instruções para busca e avaliação de resenhas de games na internet 

(opcional) 

Atividade 1 (25 minutos) 

Pergunte aos alunos como eles costumam escolher os video games ou computer games que 

vão jogar e se costumam ler resenhas de games. Peça que, a partir das resenhas de games (em inglês 

ou em português) que eles já leram em sala de aula ou fora dela, citem algumas características desses 

textos. Eles podem mencionar, por exemplo, que uma resenha de game costuma apresentar as 

informações básicas do jogo (título, gênero, equipamentos necessários, recomendação etária etc.), um 

resumo geral do enredo ou do contexto, opiniões sobre o jogo com justificativas e exemplos que as 

sustentem, uma avaliação final em que se recomenda ou não o jogo, e por vezes uma nota (expressa 

em números ou mesmo em estrelas). 

Agora, reúna a turma em trios. Em seguida, com o objetivo de fazer que os alunos tenham 

acesso a resenhas de games, leve-os ao laboratório/sala de informática da escola para fazer buscas na 

internet, explorar sites e analisar a qualidade e a validade das informações veiculadas. 

Explique que o objetivo das buscas é encontrar duas ou três resenhas em inglês (escritas ou 

em vídeo) de um game que eles já tenham jogado ou com o qual tenham alguma familiaridade e anotar 

as principais informações sobre o jogo (nome, ano de lançamento, gênero, recomendação etária, 

equipamentos necessários, principais recursos gráficos utilizados, resumo do enredo ou contexto etc.) 

e também sobre os diferentes pontos de vista a respeito dele apresentados nas resenhas. 

Essas anotações serão utilizadas na preparação de uma apresentação oral para a turma a ser 

realizada na próxima atividade da aula. Incentive os alunos a buscar pelo menos uma resenha em vídeo 

sobre o game de seu interesse para que eles possam perceber as características de uma resenha oral. 

Se for possível incluir imagens ou vídeos na apresentação, oriente-os a também selecionar, em 

suas buscas, imagens da capa ou da tela inicial do jogo e até mesmo um vídeo de divulgação ou trecho 

de um gameplay video (vídeo que apresenta uma ou mais pessoas jogando um game). 

Em seguida, peça que escrevam o nome de três games em inglês dos quais eles gostam. Se 

necessário, dê tempo para que negociem o game a ser selecionado por cada trio. O importante é que 

todos os alunos do trio tenham alguma familiaridade com o jogo escolhido pelo grupo. 

Então, distribua cópias das instruções a seguir para que possam realizar a tarefa proposta. Se 

isso não for possível, reproduza as instruções na lousa e peça que copiem no caderno. Faça com eles 

uma leitura rápida dos principais pontos das instruções, esclarecendo os passos a serem seguidos e o 

item 4, a respeito da confiabilidade das informações de um site. Explique aos alunos que, se desejarem, 

podem fazer diferentes buscas com diferentes palavras-chave para obter resultados mais adequados 

aos seus objetivos. 
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Task: Find two or three reviews of the game you selected and take notes to prepare an oral 

presentation on that game. 

Follow the steps: 

1. Choose a search engine. 

2. Type keywords, such as game reviews or just review and the title of the game you selected. 
If you want to find videos, add keywords such as video, video game review, or explore a 
video-sharing website. 

3. Click on the names of the websites that seem to be the most helpful to you. The website 
domain can provide indications of the website’s area of interest or purpose – for example, 
.edu indicates an educational website; .com indicates a commercial website; .org indicates 
a nonprofit website. 

4. Explore each of the websites (or video reviews) you selected and evaluate them. Check the 
author and the purpose of each website (or video). Check if it is related to a reliable 
institution or media/entertainment company. Websites that are updated frequently and 
present a large amount of game reviews are likely to be more reliable. Check if different 
sources present the same basic information on the selected games. Personal opinions may 
differ, but objective information, such as the main features, must be the same. 

5. Take notes of general information on the game you selected, such as title in English, title 
in Portuguese (if available), date of release, genre, required equipment, main characters, 
plot summary etc. Take notes of the main points of each review, including positive and 
negative aspects. Make sure you identify the sources. 

Como abordagem alternativa à atividade 1, caso os alunos não tenham acesso à internet na 

escola, peça a eles, com antecedência, que façam uma pesquisa em fontes impressas e 

eletrônicas e tragam para a aula textos em inglês que apresentem resenhas sobre games dos 

quais eles gostam. Em aula, os alunos devem se organizar em trios buscando agrupar-se com 

colegas que se interessem pelo mesmo game. Em trios, eles vão trocar seus textos, lê-los, 

discuti-los e tomar notas de conteúdos que considerem úteis para a elaboração de uma 

apresentação oral para a turma sobre o game escolhido. 

 

Atividade 2 (25 minutos) 

A partir da pesquisa feita na atividade anterior, peça que cada trio prepare uma apresentação 

em inglês com apoio de suas anotações e, se possível, imagens. Oriente-os a incluir as informações 

básicas gerais sobre o game escolhido (título em inglês, título em português, ano de lançamento, 

gênero, recomendação etária, equipamentos necessários, principais recursos gráficos utilizados, 

principais personagens, resumo do enredo ou contexto do jogo etc.), as opiniões expressas nas 

resenhas lidas e, finalmente, suas próprias opiniões sobre o game. 

Pergunte aos alunos se eles assistiram a resenhas de games feitas em vídeo e, em caso 

afirmativo, peça que apontem as principais características observadas. Eles podem indicar, por 

exemplo, o uso de linguagem informal, de legendas para destacar trechos do que é dito no vídeo e de 

recursos visuais, como a capa do jogo, fotos de cenas e até mesmo trechos do game em andamento. 
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Para as apresentações, recomende que utilizem linguagem informal e, se possível, recursos 

visuais (como imagens e palavras-chave escritas em tamanho legível em folha A4 ou na lousa) para 

atrair a atenção da turma. 

Destaque que, para compor o texto das apresentações, eles devem usar conectores para 

indicar diversas ideias, tais como: 

• conformidade (como “according to” em “According to..., the game...”); 

• exemplificação (como “such as” em “There are several special effects, such as...); 

• adição (como “besides” em “Besides, the graphics are wonderful and...”; “both… and” em 
“Both parents and children love this game”); 

• oposição ou contraste (como “but” em “It is not a game for everyone, but for those who 
love strategy games and...”); 

• condição (como “if” em “If you like beautiful graphics, you will love…”); 

• conclusão (“In conclusion, the game is a good choice for...”); 

• síntese (“To sum up, it is a great video game and…”). 

Se desejar, escreva na lousa exemplos de uso de conectores, incluindo os indicados acima e 

outros sugeridos pelos alunos, considerando frases que eles encontraram em suas pesquisas e/ou que 

poderiam ser utilizadas em resenhas ou apresentações orais de games. 

Finalmente, convide os alunos a fazer as apresentações orais com base nos resultados de suas 

pesquisas sobre games, com o apoio de notas e, se possível, recursos visuais. 

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

Sugerimos, a seguir, formas de acompanhar o desenvolvimento das aprendizagens dos alunos. 

São apresentadas propostas de autoavaliação e questões que auxiliam na aferição das habilidades 

desenvolvidas nesta sequência didática. 

 

Formas de acompanhar o desenvolvimento das aprendizagens dos alunos 

Para avaliar o que os alunos aprenderam ao longo do desenvolvimento desta sequência 

didática, algumas práticas podem ser implementadas. Observe a participação dos alunos em cada 

atividade realizada nas duas aulas e verifique se são capazes de falar sobre games e empregar 

conectores (linking words). Ao longo de cada aula e/ou ao final delas, faça breves anotações sobre o 

que observar e, assim que possível, reveja-as e complemente-as, se necessário. 

Além de observar a participação dos alunos na realização das atividades propostas, o professor 

pode solicitar a criação de um relatório ou portfólio individual (impresso ou digital), para que cada 

aluno registre o que aprendeu e descreva como se sentiu durante as aulas dedicadas à sequência 

didática. Podem ser incluídas anotações sobre sua produção em cada atividade (individual, em duplas 

e/ou em grupos) desenvolvida nas duas aulas da sequência didática. Quando for pertinente, o aluno 

pode utilizar recursos como fotos, vídeos etc. 
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Outra sugestão é solicitar que façam breves apresentações orais após a realização de cada 

sequência didática. Os alunos podem se organizar em pequenos grupos para, juntos, compartilhar suas 

experiências de aprendizagem e apresentar suas principais conquistas e desafios ao realizar as 

atividades propostas. 

 

Proposta de autoavaliação pelos alunos 

Se desejar, apresente aos alunos as perguntas abaixo para guiar uma autoavaliação do 

desenvolvimento das atividades desta sequência didática. Reproduza o seguinte quadro na lousa para 

que eles copiem as perguntas no caderno e respondam a elas. Se possível, faça uma cópia do quadro 

e distribua-a para a turma. 

Perguntas de autoavaliação Respostas 

a. Fui capaz de me comunicar oralmente em língua inglesa com 

meus colegas? 

(   ) Sim. 

(   ) Não. 

(   ) Em parte. 

b. Fui capaz de utilizar conectores (linking words) para relacionar 

e expressar melhor minhas ideias? 

(   ) Sim. 

(   ) Não. 

(   ) Em parte. 

c. Encontrei dificuldades ao participar das atividades propostas? (   ) Sim. 

(   ) Não. 

d. O que pode me ajudar a desenvolver melhor a habilidade de 

utilizar a língua inglesa em práticas de produção oral? 

(   ) Solicitar esclarecimentos 

sobre o que não entendi ou 

sobre o significado de palavras 

ou expressões desconhecidas. 

(   ) Organizar minhas ideias 

em função do objetivo do que 

vou falar. 

(   ) Compreender que a 

aprendizagem é um processo e 

ninguém precisa sentir 

vergonha de possíveis 

dificuldades para falar em 

inglês. 

(   ) Outras ações. Quais? 
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Questões para auxiliar na aferição 

1. What idea does the linking word but express in the following quote? 

“We cannot and will not ban the creation of violent video games. But we can prevent the distribution 
of these disturbing games to children, where their effects can be negative.” 

(Herb Kohl) 

Available at: <www.brainyquote.com/quotes/herb_kohl_175490>. Accessed on: November 19, 2018. 

 

2. Which linking word in the following quote expresses condition? 

“Probably the thing I use most in media is video games, but I have to limit myself. If I wake up super 
early in the morning, and I’m not tired, I’ll play video games until everybody gets up.” 

(Nolan Gould) 

Available at: <www.brainyquote.com/quotes/nolan_gould_665403>. Accessed on: November 19, 2018. 

Gabarito das questões 

1. Contrast. 

2. If. 


