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Nosso objetivo com essa atividade foi revisar conteúdos já dados pela 

professora preceptora através de uma maneira mais lúdica e que despertasse o 
interesse dos alunos. Como o jogo online chamado Among Us estava fazendo bastante 
sucesso na época, optamos por essa temática. 

O jogo original era dividido por salas online de no máximo 10 jogadores, sendo, 
entre eles, até 3 impostores e os outros tripulantes. Os tripulantes tinham como 
objetivo fazer reparos na nave causados pelos impostores, entre outras missões rápidas. 
Já os impostores precisavam sabotar a nave e matar todos os tripulantes sem serem 
descobertos. 

Pensando nessa dinâmica, a atividade proposta foi através dos Forms do 
Google, idealizada para ser um jogo de escolhas. Ao escolhermos essa plataforma, 
levamos em consideração a realidade dos alunos em questões como internet, aparelhos 
e disposição. 

Na primeira etapa, nós organizamos, junto com a professora preceptora, 
algumas partidas do jogo para que todos que quisessem participar ficassem 
familiarizados, como mostrado nas imagens abaixo: 

 
 

 

 

 



 
 
 

Em seguida, apresentamos o Forms, que era dividido, primeiramente, em dois 
caminhos. Os alunos, logo no início, precisavam escolher se gostariam de ser tripulantes 
ou impostores, de modo que, dependendo do caminho escolhido, as perguntas e 
objetivos eram diferentes.   

Procuramos colocar sempre referências e brincadeiras do jogo original para 
que ficasse mais divertido e utilizamos uma linguagem mais coloquial. 

A cada pergunta, era feita uma pequena revisão do assunto que seria abordado 
e, caso a resposta fosse errada, o jogador perdia e precisava recomeçar. Caso não 
errasse nada, chegava ao final e concluía seu objetivo baseado na personalidade que 
escolheu. 

Os assuntos trabalhados incluíam linguagem formal/informal, substantivos 
comum e próprio, adjetivos, verbos, linguagens conotativa e denotativa e regras de 
pontuação. 

O jogo ainda está disponível para quem quiser conferir:  
https://forms.gle/dWajSzHz8d3EPy2z8. 
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