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TÍTULO 

 

OFICINA DE PRODUÇÃO E AVALIAÇÃO DE JOGOS PEDAGÓGICOS PARA ENSINO DE 

LÍNGUA 

 

DOCENTE RESPONSÁVEL 

 

Wilton Divino da Silva Júnior  

Email: wilton_junior@ufg.br 

Wpp: (62) 98209-4020 

 

CARGA HORÁRIA 

 

100 horas 

 

EMENTA 

 

O jogo e o desenvolvimento psíquico e social humano. Práticas de aprendizagem lúdicas. O jogo 

instrucional e o jogo pedagógico. A perspectiva sócio-interacional para a aprendizagem de língua. 

Estruturas clássicas de jogos. O jogo e a linguagem. Jogos cooperativos. Avaliação de jogos. 

 

 

PÚBLICO 

 

Estudantes da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás que se interessem por práticas 

inovadoras em educação aplicadas ao ensino de língua e pela produção de jogos pedagógicos. 

 

 

VAGAS 

 

30 (trinta) discentes de quaisquer cursos da Faculdade de Letras/UFG 

 

 

OBJETIVOS 

 

GERAL 

 

Promover um conjunto de oficinas para o estudo, avaliação e elaboração de jogos pedagógicos de 

mesa / tabuleiro para o ensino de língua. 

 

mailto:wilton_junior@ufg.br


ESPECÍFICOS 

 

1. Compreender as produtivas relações dos jogos e o desenvolvimento psíquico e social humano; 

2. Identificar as concepções de língua, linguagem, sujeito e sociedade que fundamentam a 

estrutura de diferentes jogos; 

3. Reconhecer os fundamentos de uma perspectiva socio-interacional para o ensino de língua; 

4. Elaborar critérios para avaliação de jogos pedagógicos; 

5. Avaliar jogos; 

6. Produzir jogos pedagógicos para ensino de língua; 

7. Elaborar manual instrucional para os jogos produzidos. 

 

 

METODOLOGIA E CRONOGRAMA 

 

Dois modos de ensino remoto, em consonância com a orientação da Universidade Federal de 

Goiás, serão seguidos, o síncrono e o assíncrono. Os encontros síncronos ocorrerão via plataforma 

Google Meet (ver agendamento abaixo) com duração de 1h40m, no período noturno das 19:00h às 

20:40h. 

A oficina pode funcionar com a produção individual de um jogo ou com a produção 

realizada por grupos de no máximo 4 pessoas. 

 
PERÍODO ETAPAS ATIVIDADES PRODUTOS DATA 

ENTREGA 

23/09/2020 

4ªFeira 

1. Encontro síncrono 

(19:00-20:40) 
 Esclarecimentos gerais sobre o 

funcionamento da PCC. 

 Divisão dos grupos (se for o 

caso) 

 O uso dos jogos no ensino de 

língua. 

 Participação 

online  

- 

24/09/2020 

A 

09/10/2020 

2 semanas 

2. Board Game 

Arena 
 Experimentar a plataforma 

Board Game Arena 

(https://boardgamearena.co

m/welcome) 

 Conhecer a plataforma. 

Selecionar e jogar um dos 

jogos 

 Relato pessoal 

de experiência 

sobre aprender e 

jogar um jogo 

de tabuleiro 

online. 

09/10/2020 

12/10/2020 

A 

30/10/2020 

3 semanas 

3. Jogo: definições, 

tipos, 

características e 

uso na 

aprendizagem 

 Leitura e estudo: capítulos II e 

III da dissertação de Regina 

Célia Grando (ver referências. 

Texto disponível online) 

-  

28/10/2020 

4ª feira 

4. Encontro síncrono 

(19:00-20:40) 
 Discussão sobre os tipos e as 

características dos jogos. 

 Debate sobre o uso dos jogos no 

ensino: O jogo é SOMENTE 

uma ferramenta EXTRA? 

 Participação 

online 

 

12/10/2020 

A 

06/11/2020 

4 semanas 

5. Descrever e 

opinar 
 Seleção de jogo. Leitura do 

material instrucional. 

Construção de opinião geral 

sobre o jogo. 

 Vídeo 

explicativo OU 

texto descritivo 

sobre o jogo 

selecionado. 

06/11/2020 

09/11/2020 6. Listagem de jogos  Pesquisa sobre jogos educativos  Listagem 27/11/2020 

https://boardgamearena.com/welcome
https://boardgamearena.com/welcome


A 

27/11/2020 

3 semanas 

para ensino de língua. comentada de 4 

jogos 

encontrados na 

pesquisa 

25/11/2020 7. Encontro síncrono 

(19:00-20:40) 
 Avaliação dos tipos de jogos 

encontrados para 

aprendizagem de língua 

 Preparação para a etapa 8 e 9. 

 Participação 

online 

 

30/11/2020 

A 

18/12/2020 

3 semanas 

8. Aprendizagem de 

língua 
 Leitura e estudo: livro Leitura e 

alfabetização: da concepção 

mecanicista à 

sóciopsicolinguística, da profª 

Silvia Braggio (ver 

referências. Texto 

disponibilizado em PDF pelo 

professor ). 

  

- - 

07/12/2020 

A 

08/01/2021 

3 semanas 

9. O jogo clássico  Elaboração de jogo clássico 

(dominó, jogo de memória, 

caça-palavras, cruzadinha, 

jogo de cartas, etc.) 

 Jogo clássico 

aplicado ao 

ensino de língua 

(o jogo pode ser 

produzido a 

partir das 

plataformas 

sugeridas 

abaixo) 

08/01/2021 

16/12/2020 

4ª feira 

10. Encontro síncrono 

(19:00-20:40) 
 Discussão sobre as noções de 

linguagem que devem nortear 

a elaboração e avaliação de 

jogos pedagógicos  

 Preparação para as etapas de 

elaboração e produção dos 

jogos autorais 

 Participação 

online 

- 

04/01/2021 

A 

22/01/2021 

 

*férias 

(23/01/2021 

a 

21/02/2021) 

 

Retomada: 

22/02/2021 

a  

26/02/2021 

 

11. A criação da ideia 

dos jogos autorais 
 Delimitar as características do 

grupo a quem o jogo se dedica 

 Esboçar a ideia geral do jogo 

considerando:  

a. Formação de equipes/ 

jogador individual 

b. Aspecto linguístico 

discursivo do processo de 

aprendizagem de língua 

enfocado no jogo 

c. Mini-narrativa que 

esclareça o funcionamento 

do jogo e os objetivos 

d. Peças que compõem o jogo 

e. Material a ser utilizado 

para produção do jogo 

 Sugestão de leitura: “Ensino de 

língua portuguesa por meio do 

 Plano de criação 

do jogo autoral 

26/02 



desenvolvimento de um jogo 

didático: uma proposta para o 

ensino de produção de textos 

orais e escritos” (ver 

referências. Disponível online) 

01/03/2021 

A 

28/05/2021 

12 semanas 

12. Produção dos 

jogos 
 Elaboração de todo o material 

que comporá o jogo: tabuleiro, 

peças, manual de regras do 

jogo, caixa para armazenar o 

jogo, etc. 

 Jogo autoral 28/05/2021 

 

OBS.: Durante todo desenvolvimento da PCC serão 4 encontros síncronos obrigatórios 

(23/09/2020; 28/10/2020; 25/11/2020; 16/12/2020), porém se os grupos sentirem necessidade de 

maiores orientações poderão ser agendados novos encontros síncronos (principalmente 

considerando as etapas 11 e 12). 

 

 ORIENTAÇÃO GERAL PARA ELABORAÇÃO DOS PRODUTOS DA PCC 

 

1. Relato pessoal de experiência – entrega 09/10/2020 

a. Fonte: Arial ou Times New Roman; 

b. Tamanho: 12 ; 

c. Títulos: Negrito e Caixa Alta; 

d. Subtítulos: Negrito (somente); 

e. Layout da página:  Tamanho A4 / Margens: Sup. e Inf. – 2,5 ; Dir. e Esq. – 3,0 

/Espaçamento entre linhas: 1,5 / Alinhamento do texto: Justificado 

f. Paginação do arquivo: canto inferior direito / usar número cardinal; 

g. Cabeçalho com: Nome da universidade, faculdade, disciplina, SEU NOME, matrícula, 

data; 

h. 2 laudas. 

 

2.A. Vídeo explicativo sobre o funcionamento de um jogo – entrega 06/11/2020 

a. pode ser gravado pelo celular; 

b. máximo de 5 minutos de vídeo; 

c. envio através do Google drive. 

OU 
 2.B. Texto descritivo sobre o funcionamento de um jogo – entrega 06/11/2020 

a. Fonte: Arial ou Times New Roman; 

b. Tamanho: 12 ; 

c. Títulos: Negrito e Caixa Alta; 

d. Subtítulos: Negrito (somente); 

e. Layout da página:  Tamanho A4 / Margens: Sup. e Inf. – 2,5 ; Dir. e Esq. – 3,0 

/Espaçamento entre linhas: 1,5 / Alinhamento do texto: Justificado 

f. Paginação do arquivo: canto inferior direito / usar número cardinal; 

g. Cabeçalho com: Nome da universidade, faculdade, disciplina, SEU NOME, matrícula, 

data; 

h. 2 laudas. 

 

3. Listagem comentada de 4 jogos – entrega 27/11/2020 

a. Fonte: Arial ou Times New Roman; 

b. Tamanho: 12 ; 

c. Títulos: Negrito e Caixa Alta; 

d. Subtítulos: Negrito (somente); 



e. Layout da página:  Tamanho A4 / Margens: Sup. e Inf. – 2,5 ; Dir. e Esq. – 3,0 

/Espaçamento entre linhas: 1,5 / Alinhamento do texto: Justificado 

f. Paginação do arquivo: canto inferior direito / usar número cardinal; 

g. Cabeçalho com: Nome da universidade, faculdade, disciplina, SEU NOME, matrícula, 

data; 

h. 2 laudas. 

i. a listagem pode ser feita no formato tabela considerando os tópicos: título do jogo, idade 

indicativa, série escolar indicada, quantidade de jogadores, brevíssimo resumo sobre o 

funcionamento do jogo, comentário pessoal sobre o jogo. 

 

4. Jogo clássico aplicado ao ensino de língua – entrega 08/01/2021 

a. Considera os jogos de dominó, de memória, cruzadinha, caça-palavras, de cartas como 

estruturas de base para a criação de seu jogo clássico; 

b. Este jogo pode ser produzido também virtualmente. Visite as plataformas sugeridas 

abaixo: 

https://es.educaplay.com/ 

https://wordwall.net/  

 

5. Plano de criação do jogo autoral – entrega 26/02/2021 

a. Fonte: Arial ou Times New Roman; 

b. Tamanho: 12 ; 

c. Títulos: Negrito e Caixa Alta; 

d. Subtítulos: Negrito (somente); 

e. Layout da página:  Tamanho A4 / Margens: Sup. e Inf. – 2,5 ; Dir. e Esq. – 3,0 

/Espaçamento entre linhas: 1,5 / Alinhamento do texto: Justificado 

f. Paginação do arquivo: canto inferior direito / usar número cardinal; 

g. Cabeçalho com: Nome da universidade, faculdade, disciplina, SEU NOME, matrícula, 

data; 

h. O plano deve considerar os seguintes tópicos:  

 Formação de equipes/ jogador individual 

 Aspecto linguístico discursivo do processo de aprendizagem de língua enfocado no jogo 

 Mini-narrativa que esclareça o funcionamento do jogo e os objetivos 

 Peças que compõem o jogo 

 Material a ser utilizado para produção do jogo 

 

6. Jogo autoral – entrega 28/05/2021 

O material deve estar devidamente armazenado. Deve conter todas as peças para o jogo e o 

manual de regras e funcionamento do jogo. 

 

 
AVALIAÇÃO 

 

 Conforme o padrão de avaliação da Prática como Componente Curricular da Universidade 

Federal de Goiás não será atribuída nota nem conceito aos produtos das etapas acima estabelecidas. 

Com 100% dos produtos das etapas apresentados e entre 100% e 75% de presença a estudante e o 

estudante terão ao final dessa Prática como Componente Curricular a aprovação; caso não cumpram 

com tais porcentagens serão reprovados. 

 Importa salientar que um produto de uma determinada etapa somente será considerado para 

fins avaliativos se cumprir as orientações deste projeto e se o produto da etapa imediatamente 

anterior tiver sido entregue devidamente nos prazos estabelecidos. 

 

 

https://es.educaplay.com/
https://wordwall.net/
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