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Nosso objetivo com essa aula foi treinar produção textual e relembrar as classes 
gramaticais adjetivo e substantivo de maneira lúdica e que atraísse os alunos, além de 
apresentar o mito do herói grego Perseu. 

De maneira leve e descontraída, o projeto apresentado aos alunos teve como 
propósito criar um ambiente de troca entre estudantes e residentes, para que assim eles 
se sentissem motivados a aprender dentro das brincadeiras. 

Iniciamos a aula contando o mito de Perseu para despertar o interesse dos 
alunos e instigar a participação durante a atividade. Em seguida, apresentamos um jogo 
que nós criamos através do site Wordwall. 

Dentre as atividades que ali elaboramos, uma delas foi a roleta com palavras, 
expressões e frases aleatórias conforme ilustrada na imagem abaixo.  O objetivo da 
tarefa consistiu em montar um conto com os alunos no qual utilizariam o resultado da 
roleta para prosseguir com a narrativa da história. Por se tratar de uma dinâmica 
divertida, os alunos escolheram como título para a escrita O conto mais aleatório do 
mundo. 



 

 
 
 

Como segunda atividade, ainda dentro da mesma proposta lúdica, 
apresentamos um caça-palavras com substantivos e adjetivos retirados da roleta. 
Assim pudemos trabalhar com os alunos uma revisão sobre o conteúdo em questão. 

 

 
 
 
 

Apesar da timidez de início de alguns dos alunos, acreditamos que a didática 
foi bem recebida devido ao retorno que ganhamos. Os estudantes apreciaram o mito e 
a atividade de criação de um conto e o caça-palavras. Os comentários positivos e 
incentivadores que recebemos ao término da aula nos ajudaram bastante a nos sentir 
mais seguras, confiantes e competentes dentro da área da educação. Receber esse 
feedback das crianças nos fez crescer enquanto alunas e profissionais da habilitação a 
qual escolhemos e nos empenhamos a seguir. 


