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01

QUEM EU SOU



5

Me chamo Claudia Cunha, tenho 29 anos, casada e mãe

de uma princesa chamada Maitê de 3 anos, moro no

litoral do Rio de Janeiro.

Quando eu tinha 17 anos inaugurou uma grande franquia

de cursos de idioma na minha cidade, era a última

oportunidade pra conseguir uma bolsa de estudo, pois só

assim minha mãe teria condições de pagar, foram anos

sofridos, cada mês era um sacrifício pra pagar as

mensalidades (mas nunca atrasamos) e na época de

comprar os livros era mais sofrido ainda.

Com 19 anos eu comecei a trabalhar, estudava na minha

hora de almoço e até de madrugada para conseguir dar

conta de tudo. Me formei em julho e comecei a trabalhar

na mesma franquia de curso onde me formei. Lecionei por

1 ano e no segundo ano assumi a coordenação da

unidade, onde eu fazia entrevistas de novos professores,

elaborava todo o material didático extra, jogos etc. Foram

2 anos de muito aprendizado e passaram pessoas

maravilhosas na minha vida.



Depois que minha filha nasceu

decidi que me dedicaria a

maternidade 100%.

Quando ela tinha 8 meses, eu

ela e meu marido moramos

1 ano fora do país, foi uma

experiência transformadora e

INCRÍVEL, todos deveriam ter

essa chance.

Voltamos para o Brasil em Dezembro de 2018, tentei me

recolocar no mercado de trabalho, cheguei a trabalhar

por 3 meses em uma escola de idiomas, começando a

fazer o mesmo trabalho de treinamento de outros

professores mas eu me sentia limitada a seguir um livro

longo e chato, foi ai que resolvi abrir minha própria

empresa e produzindo meu próprio material repleto de

jogos e atividades divertidas.

Nesse e-book você terá acesso a jogos e atividades que

mais fazem sucesso entre meus alunos. Espero que goste.
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02

Verdadeiro
ou Falso



Peça para o aluno escrever em dois pedaços de papel a

letra “F” de false e a letra “T” de true.

Você também faça o mesmo. Dobre os papeis, peça para

ele sortear um e não te mostrar, se for aluno iniciante

forme frases prontas como:

Who is your favorite superhero?

What is your favorite animal?

Se o aluno já tiver uma bagagem de outros cursos, essa

brincadeira é ótima para fazer nivelamento, faça

perguntas sobre o passado, presente e futuro e veja como

ele se sai. 

Voltando ao jogo, ele já vai ter sorteado um papel, você

irá fazer uma pergunta , se ele pegou o papel de TRUE

tem que responder com uma verdade, se

ele pegou o papel FALSE tem que te contar uma mentira,

faça o seu chute e depois peça pra ele mostrar o papel,

se você acertar o ponto é seu, se você errar o ponto é

dele, depois é a vez dele, ele te fará uma pergunta, você

sorteia um papel e responde de acordo.
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03

JOGO DAS
PALAVRAS



Essa brincadeira é ótima e bem simples, comece escolhendo

uma palavra e peça para o seu aluno falar outra

começando com última letra da sua palavra.

Por exemplo:

Você diz TEACHER

Ele precisa dizer uma palavra começando com R

RuN

E você diz outra começando com N

NighT 

Cada um tem 10 segundos para  dizer a palavra, o primeiro

que não souber, perde.

Essa brincadeira é ótima para treinar como as palavras são

escritas, pois se eles se confudem não conseguem

continuar.
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04

YES/NO
É PROIBIDO



Nesse jogo é proibido responder com YES/NO ou responder
usando a frase da pergunta.

 Exemplo:

Do you like chocolate?

O aluno NÃO pode responder: 

- Yes.
- No.
- I like chocolate.
- I don’t like chocolate.

Ele precisa elaborar uma resposta mais completa, e cada
jogador só tem 10 segundos para pensar na resposta, faça
turnos onde ele te faz uma pergunta e você faz outra para
ele, cada vez que alguém responder certo, ganha um ponto,
quem esquecer e falar as palavras proibidas, o ponto vai
para o adversário.
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05

BRINCANDO DE
HOLLYWOOD



Solte a imaginação nessa brincadeira!

Crie um personagem com o seu aluno, com nome, idade,
profissão, onde vive, hobbies.

Você começa a história falando uma ou duas frases e ele
precisa continuar da onde você parou.

Ótimo para revisar os tempos verbais, você pode criar uma
historia que já aconteceu, então aproveite para praticar os
verbos no passado, ou a historia pode acontecer no futuro,
então aproveite para praticar 'will' and 'going to'

Todas as vezes que fiz essa atividade, saíram histórias super
criativas e eles amam.
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06

JOGO DOS
VERBOS



Love
Drive
Play
Kiss

Eu costumo fazer essa brincadeira quando estamos
aprendendo verbos ou estamos revisando. 

Ajude o aluno a fazer uma lista de verbos, quanto mais
verbos melhor:

Depois fale frases como:

Things we do with babies.

Things we do with our feet.

E ele precisa falar o máximo de verbos relacionado com as
frases.
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07

VOCÊ TEM
1 MINUTO



3 - A man has 60 seconds to convince a woman that she
should not get on that flight and should stay and marry him;

4 - A student has 60 seconds to convince a university
professor that they should offer them a place on their
course;

them a job.

Nessa atividade o aluno tem 60 segundos para convencer
você, por exemplo finja que é o chefe dele e ele quer
pedir uma promoção, ele tem 60 segundos para te
convencer que merece.

Aqui vão algumas ideias de situações:

1 - A boy has 60 seconds to convince the girl of his dreams
that she should go on a date with him;

2 - A screenwriter has 60 seconds with a hollywood
producer to convince them that they should make a script of
their film;

5 - An applicant has 60 seconds to convince 
a potential employer that they should offer 
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08

QUAL COMIDA
EU SOU?



imagens na tela.

Eles amam essa brincadeira e se for em grupo, também é
exelente para fazer um placar e ver quem vence.

Antes de tudo eu reviso com eles as frutas, vegetais...
todas as comidas que estamos aprendendo nas aulas,
então eu digo a eles que eu sou uma comida e precisam
adivinhar quem comida eu sou.

Exemplo:

I’m a long yellow fruit; (banana)

I’m white and I make your coffee sweet; (sugar)

I'm a black hot drink. (Coffee)

Se for em grupo ganha ponto quem acertar a palavra
primeiro.

Você pode intercalar e fazer  com profissões também.

Se for a primeira vez que eles estejam vendo esse
vocabulário, você pode ajudar colocando as
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09

DESAFIO DA
FESTA



Beyonce next to Shakira because they can talk about a

new album and write songs about girl power.

Peça pro aluno escolher 10 celebridades para uma festa

de gala, cada convidado terá um lugar marcado na mesa,

o objetivo é fazer com que os convidados se sentem perto

de outras celebridades que tenham assuntos em comum,

por exemplo, um escritor do lado de um poeta. 

Eles não precisam escolher apenas cantores e atores, mas

precisa ser pessoas influentes.

Eu gosto de só dizer o propósito desse jogo depois que

eles escolhem as celebridades.

Exemplo de situação:
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10

CARA A CARA



Eu fiz o jogo com 12 pessoas, esse é só um exemplo.

Nessa aula brincamos de “Cara a Cara”. Depois de

aprendemos sobre características físicas e falar sobre

acessórios etc. 

Eu preparei uma arte como no exemplo abaixo, deixe o

aluno fazer perguntas sobre as características de sua

pessoa misteriosa. Lembre-se que só é permitido fazer

perguntas que possam ser respondidas apenas com “yes”

ou “no”. 

Faça somente uma pergunta por vez. Faça perguntas

alternadamente entre os dois jogadores

Quando achar que sabe quem é a pessoa misteriosa, tente

adivinhá-la. Se o seu palpite estiver certo ou se o

seu adversário errar, você ganha o jogo. 
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11

GERADOR DE
FRASES



I am going to watch a movie tomorrow.

Peça para o seu aluno escrever em pedaços de papel 

dois grupos de palavras

Grupo 1: PAST, PRESENT and FUTURE

Com uma caneta de outra cor peça para ele escrever 

 

Grupo 2: NEGATIVE, INTERROGATIVE and AFIRMATIVE

E você faça uma lista de verbos, adjetivos pode ser

qualquer coisa:

Watch, talk, listen, beautiful ...

Ele vai sortear um papel do grupo 1 e um papel do grupo 2,

e você fale para ele um verbo.

Exemplo:

Future + afirmative + watch

Ele pode formar frases como: 
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12

EU PREFIRO



 interessantes.

Essa atividade é ótima para descontrair.

Forme frases e peça pro aluno dizer o que ele prefere

explicando o motivo.

Frases como:

1. Would you rather go into the past and meet your

ancestors or go into the future and meet your great-great

grandchildren?

2. Would you rather have more time or more money?

3. Would you rather have a rewind button or a pause button

on your life?

4. Would you rather be able to talk with the animals or

speak all foreign languages?

5. Would you rather win the lottery or live twice as long?

6. Would you rather be batman or spiderman?

Essa brincadeira sempre gera debates muito
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13

QUE PALAVRA
EU SOU



 alguma prova.

Faça uma lista de palavras que você sabe que seu aluno já

viu em algum momento das aulas mas só fale as

definições.

Por exemplo, a definição da palavra COLLECT é:

To get and keep things of one type such as stamps or

coins as a hobby.

Outro exemplo:

Activity involving mental or physical effort done in order to

achieve a purpose or result.

A palavra é: WORK.

Veja quantas palavras ele consegue acertar, se for em

turma, quem acertar primeiro a palavra ganha o ponto.

Você pode ajustar essa brincadeira dependendo do nível

do aluno e ela também é ótima para 

fazer revisão de vocabulário para
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14

PENSE RÁPIDO



Deixe bem claro que qualquer um pode ganhar essa

brincadeira, pois quando estamos sob pressão pode dar

branco, isso o ajuda a ficar mais empolgado com as

atividades.

Escolha um lugar e diga  para o seu aluno, ele tem 60

segundos para falar o maior número de palavras

relacionados aquele lugar.

Por exemplo:

Church: candles, fire, pray, sing, Father.

Ele falou 5 palavras então fez 5 pontos.

Depois é a vez dele, ele escolhe um lugar para você e você

tem 60 segundos para falar o maior número de palavras. 
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O NEGOCIADOR



de um amigo.

Em tudo na vida fazemos negociações, desde a vida

profissional ou com nossos filhos todos os dias. 

Os alunos tem que negociar os termos de um acordo.

Exemplos:

- Parents and children: homework, dinner, bedtime, pocket

money, household chores, staying at a friend’s house,

birthday presents.

 - Husbands and wives: division of household chores,

agreeing on.

- Teacher and student: amount of homework, classroom

behaviour, content of lessons, classroom rules.

- Employer and employee: working hours, salary, job

description, work.

Eles precisam ser convincentes e convencer por exemplo,

os pais que eles podem dormir na casa 
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QUAL CELEBRIDADE
EU SOU



Você pode colocar limite de erros ou se for em turma,

ganha quem acertar primeiro.

Esse é um dos meus jogos favoritos.

Eu baixo da internet várias fotos de celebridades, copio no

PowerPoint, vou na opção “inserir” depois em “formas”

adiciono esses quadradinhos numerados e cubro a

imagem.

Em seguida peço para o aluno escolher um número, faço

uma pergunta e se ele acertar eu excluo um quadradinho,

revelando pedaços da imagem.
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17

CONSIDERAÇÕES



See ya!!!

Muito obrigada por baixar esse ebook, eu espero que os

seus alunos gostem das brincadeiras, assim como os

meus.

Quando fizer não esqueça de me marcar no Instagram

@claudiacunha.o 

Ficarei imensamente feliz em saber que mais e mais

professores estão “gameficando” suas aulas, as tornando

cada vez mais atraentes e divertidas
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