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Tema do jogo 

Identificar e corrigir dificuldades ortográficas recorrentes. 

Cenário 

Fábrica. Linha de produção com um empregado. 

Mecânica 

O jogador vai pegar as frases incorretas e arrastá-las até a lixeira, como se fosse um 

trabalhador de fábrica retirando as peças defeituosas de uma linha de montagem. 

O jogo terá três estágios, com grau de dificuldade progressivo (velocidade e 

complexidade da grafia das palavras). Observação: o jogo precisa dar uma indicação 

visual quando o jogador deixar de colocar uma oração incorreta no lixo ou arrastar 

alguma correta para o lixo. 

 

Exemplo 1 
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Exemplo 2 

 

 

 

 

1º estágio 

Correto Incorreto 

O dia está chuvoso, mas faz calor. 

Você está atrasado. 

O gato estava embaixo da mesa. 

Cheguei em cima da hora. 

Gosto de caminhar pela manhã. 

Eles têm dinheiro. 

Ele estava de mau humor. 

 

Quero dormir cedo, mais acordo tarde. 

Voçe acertou. 

Estou meia tonta. 

Fiquei menas cansada hoje. 

Limpei enbaixo da cadeira. 

A chave está encima da mesa. 

Você vai curti meu trabalho. 

Os jogadores tem muita garra. 

Ele estava de mal humor. 
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2º estágio 

Correto Incorreto 

Por que você desistiu? 

Segue anexa a foto. 

Não sei onde fica a secretaria. 

Aonde você vai? 

Sou padeiro há 10 anos. 

É errado discriminar alguém. 

Assisti ao filme novo do Tarantino. 

Alugam-se casas. 

Espero que haja compaixão. 

 

Porque ele caiu? 

Segue anexo a foto. 

Aonde você mora? 

Estou gripado a 3 dias. 

Não descrimine seu colega. 

Assisti o filme novo do Tarantino. 

Aluga-se apartamentos. 

Espero que aja compaixão. 

 

3º estágio 

Correto Incorreto 

Se não der certo, a gente muda. 

A morte do paciente é iminente. 

Os erros passaram despercebidos. 

O governo interveio nas decisões. 

Houve boatos de que eu estava na pior. 

Faz dois meses que não chove. 

Eles previram o sucesso do time. 

Por ora, deixe como está. 

Não há mentiras entre mim e você. 

Vamos sair, senão vamos nos atrasar. 

O perigo é eminente. 

Os erros passaram desapercebidos. 

O governo interviu nas decisões. 

Houveram críticas no debate. 

Fazem três semanas que não o vejo. 

Eles preveram o resultado final. 

Por hora, deixe como está. 

Não há mentiras entre eu e você. 
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Telas 

Tela principal 

 

Tela de tutorial 

 

 

 

Dificuldades ortográficas 

 

[Botão “Jogar”] 

[Botão “Tutorial”] 

 

Arraste com o dedo as orações que contêm 

erros para o lixo. 

 [Botão “Jogar”] 
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Tela de game over/vitória 

Você identificou X erros. 

[Botão “Tentar novamente”] (Volta ao começo) 

[Botão “Menu”] 

Obs.: Deixar um espaço no lugar do X. 

 

 
Parabéns! Você identificou todos os erros 

ortográficos! 

[Botão “Menu”] 
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