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RESUMO 

Introdução: O jogo flash Card proporciona e motiva, tanto os alunos quanto o professor, 

desempenhando mutuamente uns com os outros; desta maneira, compreendendo mais o 

vocabulário na língua inglesa, refletimos assim um bom meio de obter grandes propósitos nestas 

aulas. Isso irá estimular a curiosidade e o lado competitivo dos educandos oportunizando a  

aprendizagem e a recreação conjuntamente, o que ocasiona uma aula dinâmica. Em relação ao 

jogo flash Card como apoio pedagógico, pode-se afirmar que ele é um recurso didático que 

auxilia no ensino aprendizado de língua inglesa. Objetivo: Mostrar que o flash card é  um dos 

vários recursos e apoios pedagógicos para aprimorar as aulas de língua inglesa no ensino 

fundamental, que – no nosso caso – encontra-se no uso dos flash cards no processo de ensino-

aprendizagem de língua inglesa. Metodologia: A metodologia utilizada foi a pesquisa 

bibliográfica e a pedagogia de projetos. Resultados e discussão: Na sugestão de projeto de 

aula, intitulado Como utilizar o flash card como recurso pedagógico, para alunos do 7º ano do 

ensino fundamental II, cujo objetivo é o de traçar o jogo flash Card como um recurso 

pedagógico na sala de aula, utilizamos o flah card para a apresentação dos membros da família 

em inglês, aliado a um trabalho interdisciplinar, que utilizou também de músicas nesse processo 

de aprendizado pelos alunos. Conclusão:   O interessante é que o professor utilize o recurso 

com o intuito de tornar a aula prazerosa e ao mesmo tempo em que os discentes compreendem 

o conteúdo. O flash Card pode ser visto  pelo os discentes como uma brincadeira competitiva, 

pois desde que eles entendam que é  uma atividade em que o docente  tem o intuito  de ensinar 
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o conteúdo proposto , a dinâmica deve trazer não só aulas agradáveis mas também o 

conhecimento benéfico em que os métodos de estudo corra de maneira assertiva e significativa. 

PALAVRAS-CHAVE: Língua Inglesa. Flash Cards. Recurso pedagógico.  

 

 


