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I. Resumo  

Esse projeto pretende desenvolver um aplicativo que servirá de suporte ao 

aprendizado de Língua Inglesa dentro do Curso de Agronegócios, da Fatec Rio 

Preto. O aplicativo funcionará duplamente como extensão das atividades de sala de 

aula, para isso revertendo pontos que contarão como acréscimo nas notas dos 

alunos, além de promover o intercâmbio com o setor produtivo, por meio da 

exploração das atividades realizadas no ambiente corporativo da empresa do setor 

de agronegócios. 

O ambiente virtual constituir-se-á de uma série de desafios que contemplarão as 

fases do jogo, sendo que a construção deste será baseada no desenrolar dos 

conteúdos ministrados em sala que, por sua vez, segue o desenvolvimento proposto 

no livro utilizado por todos os alunos dos 6 módulos do livro Business Result, no 

Curso de Tecnologia em Agronegócios, proporcionando  imersão no uso da Língua 

Inglesa aos alunos. Meu trabalho será o de proporcionar o desenvolvimento da 

ferramenta para a consecução da ideia do projeto. 

II. Introdução  

Esse projeto surgiu da necessidade de se despertar o interesse dos alunos pelo 

estudo de inglês dentro do Curso de Tecnologia em Agronegócios da Fatec Rio 

Preto, usando os jogos e as pontuações que se revertem em notas curriculares.  

Reportamo-nos a Alves e Maciel (2014) para relembrar que “a gamificação não é um 

jogo (ou processo para se transformar algo em jogo), mas sim a utilização de 

abstrações e metáforas originárias da cultura e estudos de videogames em áreas 

não relacionadas a videogames”. E os ganhos para a educação provam que se trata 

de uma ferramenta muito produtiva no dia a dia do aprendizado.  

Esse é um veio positivo no uso do celular como ferramenta de aprendizagem e que 

responde às necessidades informativas que a maioria jovem tem, além de promover 

o acesso a um formato que agrada em muito.  

III. Objetivos 

Esse game quer despertar o interesse pelo aprendizado da língua inglesa pelos 

alunos de Agronegócios, já que as atividades acontecerão no ambiente virtual 

simulado com cenas e spots da empresa do setor de Agronegócios, envolvendo 



ações realizadas lá, a fim de estimular o vocabulário de “Business English” e, ao 

mesmo tempo, o uso contextualizado da língua dentro do Curso de Tecnologia em 

Agronegócios, da Fatec Rio Preto, simulando situações desafiadoras e lúdicas 

dentro de um ambiente em que a participação dos alunos será ativa e renderá 

pontuações a serem revertidas como notas para Língua Inglesa, e para outras 

disciplinas. Todo o conteúdo de fundo que motivará a criação de situações problema 

no ambiente virtual partirá das 12 lições do livro Business Result, utilizado por todos 

os 6 módulos dos três cursos da Fatec Rio Preto.  

IV. Metodologia 

A aprendizagem baseada em problemas (problem solving learning) motiva a 

conectividade, o que certamente será o futuro da educação (MUNHOZ, 2016, 

p.154). Essas situações problema serão desafios a serem enfrentados segundo a 

fase em que o aluno está em seu aprendizado em sala.  

O pano de fundo para a criação do aplicativo será um ambiente empresarial de 

agronegócios que simulará a experiência de personagens virtuais, fantasiosos, 

adentrando esse mundo desde seu início (contratação do estagiário de 

agronegócios, desenvolvimento de atividades agropecuárias, criação da própria 

empresa do jogador como profissional da área), respeitando as fases de 

aprendizado dos alunos e desenvolvendo-se de forma ascendente com a 

progressão do jogo e das lições. 

Pretende-se desenvolver o jogo nas linguagens de programação C# e MySQL, e, 

para tanto, serão utilizados os softwares necessários para a implementação do 

projeto, tais como Visual Studio, WAMP e, principalmente, o Unity com foco em 

jogos 2D, utilizando das bibliotecas da Engine dele.  

V. Desenvolvimento 

 



Os desafios serão criados e aos alunos somente será permitido avançar no jogo se 

conseguirem vencer tais desafios. Haverá suporte de tutoria para que ele sane as 

dúvidas de conteúdo que venham a surgir durante o jogo.   

VI. Resultados Preliminares 

O produto final a ser gerado será um aplicativo de celular a ser disponibilizado na 

loja virtual de aplicativos Google Play, que oferecerá suporte de aprendizagem aos 

alunos da área de Tecnologia em Agronegócios de quaisquer Fatecs, ou para 

quaisquer aprendizes Língua Inglesa.  Até o momento, temos 6 atividades 

desenvolvidas para a primeira lição do livro Business Result Elementary.Uma delas 

se apresenta no gráfico a seguir. 
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