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QUEM CONHECE MAIS? 

O dia dos pais está chegando e temos várias atividades para lembrar a data e 

seguir “Cuidando de quem cuida”, entre elas, está a elaboração de projetos para o 

presente. 

Vocês poderão escolher entre duas atividades, a escrita de uma HQ digital ou a 

criação e gravação de um jogo. Nesta proposta, vamos explicar a segunda opção. 

 

O jogo consiste em fazer um teste de perguntas bem objetivas, nas quais as 

respostas sejam de poucas palavras, para ver quem conhece bem o outro. Pode ser feito 

um sistema de pontos nos acertos e, com isso, ver quem acertou mais, mas isso é 

opcional. 

Assim, os dois jogadores se colocam lado a lado, com um conjunto de folhas e 

canetas para escreverem suas respostas. Uma pergunta é feita e os dois respondem a 

essa mesma pergunta, sem ver o que o outro está escrevendo. Levantam-se as placas e 

se conferem as sugestões de resposta. 

Um exemplo de pergunta que poderia ser feita é “Qual a cor favorita do(a) 

filho(a)?” (a mesma pergunta pode ser feita sobre o pai). Assim, poderemos ver a 

resposta certa ao mesmo tempo que vemos a sugestão do outro – e, é claro, se foi uma 

sugestão correta ou não. 

 

Sendo assim, essa não é uma proposta de apenas uma aula. Quem optar por esse 

presente, deve elaborar as questões que serão usadas no jogo, separar os materiais 

necessários e concluir com a gravação do momento que for jogado. Vocês podem fazer 

edições no vídeo para incluir efeitos e deixá-lo ainda mais divertido e dinâmico. 

Por isso, é importante planejamento. No primeiro momento da aula, vocês devem 

organizar uma tabela em que mostrem como vão se organizar: Quantas perguntas serão 

usadas? Quando será feita a gravação? Quanto tempo para editar o vídeo? Nesta tabela, 

coloquem todas essas informações e outras que julgar necessárias. 

Na sequência, já comecem a elaboração das questões. Vocês podem se reunir em 

um grande grupo para trocarem ideias e mostrarem as perguntas que vão usar com seus 

pais. 

Portanto, ao final desta aula, enviem seus planejamentos e suas questões no 

Moodle da matéria de português. O vídeo completo deve ser concluído até sexta-feira, 

dia 31 de julho. 
 


