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30 minutos (a depender do número de 
participantes) 
 

Básico | Intermediário 

Ler | Falar | Ouvir | Escrever 
 

Vocabulário sobre rotina e escritório 
Verbos sobre rotina no pretérito perfeito 
Modo imperativo para instrução das ações do jogo 
 

Dados de 6 lados (mesmo que sejam dados virtuais, como o 
disponibilizado pelo Google) e tabuleiros previamente impressos 
do jogo (colorido ou em preto e branco – segunda versão), bem 
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como peças para marcar os jogadores (objetos improvisados 
podem ser usados, como clipes de papel, moedas etc.). O número 
dependerá da quantidade de alunos. Sugerimos grupos de no 
máximo três estudantes para que o jogo flua da melhor forma. 
  

O professor deverá contextualizar o jogo, que mostra um dia na 
vida de um trabalhador de um escritório. Como pergunta inicial, o 
professor pode questionar como os alunos imaginam que seja a 
rotina de trabalho de uma pessoa comum e quais desafios ela 
encontra diariamente. 
 
Após essa discussão, o professor divide os alunos em grupos. Caso 
os alunos não tenham tido contato com esse tipo de atividade 
antes, o professor deve contextualizar as palavras relacionadas a 
um jogo de tabuleiro: jogadores, dados, peças, casa, rodada, 
partida, passar a vez, início e fim.  
 
Os alunos podem lançar o dado para decidirem a ordem dos 
jogadores (o que obter o maior número no dado irá iniciar a 
partida seguido pelos demais em ordem numérica). O professor 
pode orientá-los a seguir as instruções em cada casa do tabuleiro. 
Vence aquele que chegar ao fim do dia na última casa.  
 
Proposta de produção escrita: O professor pode pedir para que os 
alunos elaborem um jogo de tabuleiro semelhante usando também 
vocabulário sobre rotina. O modelo de tabuleiro em branco pode 
ser encontrado ao final deste documento. A proposta pode ser 
baseada na rotina de trabalho de seus familiares, por exemplo, ou 
do próprio estudante.  
 

 

 



 

   

A rotina pode ser um desafio às vezes. Jogue os dados e tente chegar ao fim do dia com 

sucesso! 

 

Você chegou no 
trabalho e se sente 
energizado com o 

café grátis da firma! 
Avance uma casa. 

 
Cite três meios de 
transporte que as 

pessoas usam para ir 
ao trabalho. Senão, 

espere aqui por duas 
rodadas. 

 

Seu ônibus passou 
mais cedo hoje! 

Avance uma casa e 
chegue mais cedo no 

trabalho! 

Você está cansado 
demais e decide 

terminar o dia mais 
cedo. Avance uma 

casa e vá para a 

cama!         

 

Sua empresa vai 
contratar novos 

funcionários. Cite 
três profissões que 
você encontra em 
um escritório ou 
volte uma casa. 

 

É importante comer 
bem para começar o 

dia! O que você 
comeu no café da 

manhã? Responda 
corretamente ou 
volte ao início. 

Poxa, você não tem 
nada para jantar. 
Mas é sexta-feira: 
dia de pizza! Peça 
uma bem grande 
enquanto relaxa 

assistindo Netflix! 

      

 

Você encontrou um 
amigo da empresa 
que voltou de uma 

viagem para o 
exterior. É sempre 

bom conversar com 

amigos!                     

 

Seu cachorro está 
com fome. Coloque 

ração no seu potinho 
de comida e 

responda: quando 
foi a última vez que 
você brincou com 

um animal de 

estimação?         

Ah, não! Você 
desceu na parada 

errada do ônibus... 
mas ela fica na 

frente de um bar! 
Beba uma cerveja 

gelada por uma 
rodada antes de 

avançar.          

 

É hora do almoço! 
Você ganhou um 

vale-refeição e 
comeu muito no 

self-service              . Pare 
aqui por uma rodada 

para relaxar! 

 

      Você tomou um 
banho, escovou os 

dentes e sorriu 
confiante na frente 

do espelho. Hoje vai 
ser um bom dia! 

 
Você encontrou uma 

pessoa muito 
interessante no 

transporte público e 
trocou seu número 
no WhatsApp! Você 

conquista mesmo 
corações, hein? 

 

Que tal uma 
sobremesa após o 
almoço? Diga três 

doces que você pode 
comprar ou fique 

aqui por uma 

rodada.         

 

Você viu que sua 
casa está 

desorganizada. 
Arrume tudo antes 

de ir para o 
trabalho! Espere 

aqui por uma 
rodada. 

Nada como uma 
happy hour com os 
amigos! Sugira três 
lugares onde vocês 

podem ir para curtir 
juntos ou volte três 

casas. 

 

Você tem uma 
reunião importante 

durante a tarde        . 
Diga cinco objetos 
importantes que 

você pode encontrar 
em um escritório e 
avance duas casas! 

 

 

Você acordou tarde 
porque está cansado 

demais. Aguarde 
uma rodada para 
levantar da cama. 

         

Você foi à 
lanchonete da 
empresa com 

pressa... e derrubou 
uma lata de 

refrigerante em sua 
roupa! Vá ao 

banheiro trocar de 
roupa.  Espere uma 

rodada. 

De tarde, você 
assistiu TV no 

escritório com seus 
colegas e descobriu 

que a cotação do 

dólar baixou!        Fale 
três equipamentos 
tecnológicos que 

você pode comprar 
por um preço mais 
baixo para avançar. 

Você dormiu na sua 

mesa!       

Que vergonha! Vá 
falar com seu chefe e 
receber um sermão. 
Fique aqui por duas 

rodadas. 
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