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GRUPO PARTICIPANTE:  7º ano matutino e 7º ano vespertino

TEMPO DE REALIZAÇÃO DO PROJETO: um trimestre

DISCIPLINAS ENVOLVIDAS: Língua Portuguesa, Ciências, Ed. Física, 

Geografia e Tecnologia

Objetivos:

�propiciar a leitura interativa e colaborativa de literatura infanto-�propiciar a leitura interativa e colaborativa de literatura infanto-

juvenil;

�utilizar a gamificação como estímulo à leitura e ao multiletramento;

� estimular a leitura de textos literários por meio de estratégias 

dinâmicas e interacionistas;

�produzir gêneros discursivos a partir do compartilhamento de 

memórias sociais e da vivência de experiências.



Metodologia

O projeto foi aplicado com o 7º ano, no ano letivo de 2016, em 

duas turmas, do ensino fundamental, na Escola Básica Municipal 

Donícia Maria da Costa. 

Foi coordenado pela professora de Língua Portuguesa com o auxílio 

do Professor de Tecnologia e a atuação periférica dos professores 

de ciências, geografia e educação física. de ciências, geografia e educação física. 

Trabalhou-se a leitura e interpretação colaborativa literária, 

integração entre as duas turmas e a incorporação da história 

(estória) às vivências reais, por meio de uma saída de estudos à 

Trilha de Naufragados. Como produto final, houve a produção de 

um relato de experiência ilustrado.



Etapas do projeto



“A cada capítulo lido do livro (havia quatro níveis no jogo todo) 

jogávamos um nível do jogo, alguns níveis eram de mais de um 

capítulo. No jogo dos níveis, sempre tinha um capitão para 

cada equipe diferente, a Bucaneiro ficava respondendo o 

webquest nos computadores, a Elite resolvia as contas para 

descobrir os códigos, a Escote procurava as pistas dos bônus 

no decorrer do jogo. Durante o jogo, foram trocando os no decorrer do jogo. Durante o jogo, foram trocando os 

capitães. Cada nível tinha dez perguntas e 40 minutos para 

responder e tinha as pistas especiais que ajudavam a 

responder. 

A nossa turma foi a vencedora do webquest e ganhou o título 

de comandante.”

Trecho do relato de uma aluna sobre a 1ª etapa do jogo







“Minha turma 71 começou na frente, era comandante. Já no 

começo, tinha um monte de lama, foi difícil passar, mas 

conseguimos, subimos a trilha, foi bem legal. Alguns minutos depois, 

estava cansada, parei um pouquinho e continuei, achamos a 

primeira bandeira com a dica e passamos por uma cachoeira linda. 

Começamos a ver várias casas, tinha um balanço de pneu, bem 

louca, pulei e cai.

Depois de uma longa caminhada, passamos por outra bandeira, Depois de uma longa caminhada, passamos por outra bandeira, 

entendemos o que estava escrito, mas não entendemos se era para 

ir para a direita ou para a esquerda, fomos à esquerda e depois 

voltamos. Tinha um moço subindo com um cavalo, a Célia, minha 

amiga, ficou com medo, ri para chuchu.

Depois de pisarmos em cima do tesouro, achamos enterrado, nele 

tinha dobrões de ouro e prata. Minha turma vencedora ficou com 

ouro, a outra turma ficou com prata.” 
Trecho do relato de uma aluna sobre a 2ª etapa do jogo





“Amei tudo, o passeio ficará para sempre 

registrado nas minhas lembranças.

Obrigada professora pela oportunidade.”
Trecho final do relato ilustrado de um aluno



Apresentação do jogo

Nível 1 - A turma

Naugrafados, vivendo a história

Nível 1 - A turma

Nível 4 - As lendas


