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Os BOCs são jogos de cartas em inglês com o propósito de: 

- DIVERTIR 

- SOCIALIZAR 

- ESTIMULAR a aprendizagem do idioma inglês. 
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É divertido, é educativo, é BOC! 
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BOC 1 – WORD PIF PAF 

Formar palavras pode ser um grande desafio. Aceita o desafio? 

 

Jogadores: 2-5 

Nível: Todos os Níveis (Básico, Intermediário ou Avançado) 

Contém: 50 cartas (A-4 | B-1 | C-1 | D-2 | E-5 | F-1 | G-2 | H-1 | I-4 | J-1 | K-

1 | L-2 | M-1 | N-3 | O-4 | P-1 | Q-1 | R-2 | S-2 | T-2 | U-3 | V-2 | W-1 | X-1 

| Y-1 | Z-1) e 1 Manual de Instruções 

 

Preparando o jogo: 

Cada jogador recebe 9 cartas. As demais cartas formarão um monte no centro 

da mesa com as faces voltadas para baixo. 

 

Vamos começar: 

O primeiro jogador compra uma carta do monte e descarta uma na mesa 

(poderá ser a carta comprada ou outra de sua mão, ou seja, a que menos servir). 

O próximo jogador poderá comprar uma carta, da mesa ou do monte, e em 

seguida descartar uma na mesa. 

 

Objetivo: 

Ganha o jogo quem conseguir primeiro formar 3 palavras com 3 letras cada. 

 

VARIAÇÕES: 

1. É possível jogar utilizando inicialmente 3, 4 ou 5 cartas em mãos. Se escolher 

3 cartas, o objetivo será formar uma palavra com 3 letras (mais fácil), 4, com 4 

letras ou com 5 cartas uma palavra com 5 letras (mais difícil). 
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2. Que tal virar um número de cartas e quem conseguir formar mais palavras 

ganha. Neste site: www.word-grabber.com é possível ver todas as 

possibilidades de formação de palavras inserindo as letras determinadas. 

 

 
 

3. É permitido bater incluindo a carta comprada aumentando 1 letra na palavra 

ou em uma palavra, podendo inclusive ganhar 1 ponto a mais, conforme 

combinado previamente. 
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BOC 2 - SURVIVOR 

Você sobreviverá nesta ilha deserta? Ganha quem encontrar o barco ou fizer 

mais frases usando o auxiliar "will". 

 

Jogadores: 2-5 

Nível: Intermediário ou Avançado 

Contém: 50 cartas (46 objetos, 3 coringas e 1 barco) e 1 Manual de Instruções 

 

Preparando o jogo: 

Colocar todas as cartas em um monte com as faces voltadas para baixo. 

 

Vamos começar: 

Cada jogador compra uma carta na sua vez e explica como sobreviverá em uma 

ilha deserta usando o objeto da carta. A frase deve estar gramaticalmente e 

estruturalmente correta. Se a frase estiver errada, a carta volta para o final do 

monte e o jogador não ganha a carta. Originalmente, as frases deverão ser 

criadas no tempo futuro, utilizando o auxiliar WILL, mas veja as variações de 

como jogar. 

 

Cada carta vale 1 PONTO, exceto o barco que vale 5 PONTOS. 

 

Se o jogador pegar a carta CORINGA, ele pode criar a frase com qualquer objeto 

a sua escolha (podendo este objeto fazer parte do jogo ou não). 

 

Objetivo: 

Ganha o jogo quem fizer 5 pontos primeiro ou pegar a carta BARCO e disser: I 

WILL SURVIVE. 
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VARIAÇÕES: 

Poderá ser usado outro tempo verbal de livre escolha. Contanto que definido 

antes do início do jogo. 

 

Exemplos com o objeto MADEIRA (este objeto não faz parte do jogo, mas pode 

ser usado quando alguém pegar o coringa): 

 

1. Presente (Pense em como você sobrevive com o objeto): 

Eu CONSTRUO uma cabana. / I BUILD a cabin. 

 

2. Passado (Pense em como você sobreviveu usando o objeto): 

Eu CONTRUÍ uma cabana. / I BUILT a cabin. 

 

3. Futuro: Will (Pense em como você sobreviverá com o objeto): 

Eu CONSTRUIREI uma cabana. / I WILL BUILD a cabin. 

 

4. Futuro: Be going to (Pense em como você vai sobreviver com o objeto): 

Eu VOU CONSTRUIR uma cabana. / I AM GOING TO BUILD a cabin. 

 

5. Condicional (Pense em como você sobreviveria com o objeto): 

Eu CONTRUIRIA uma cabana. / I WOULD BUILD a cabin. 
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BOC 3 – MAGIC CARDS 

O que você faria se tivesse um poder especial? Ganha quem fizer mais frases 

com o tempo condicional. 

 

Jogadores: 2-5 

Nível: Intermediário ou Avançado  

Contém: 50 cartas e 1 Manual de Instruções 

 

Preparando o jogo: 

Colocar todas as cartas em um monte com as faces voltadas para baixo. 

 

Vamos começar: 

Cada jogador retira uma carta na sua vez e criar uma frase com os termos da 

carta usando o 2º condicional. Se acertar a estrutura e a gramática, ganha a 

carta e o ponto. Se o jogador errar, deverá descartar a carta. 

 

Objetivo: 

Ganha o jogo quem fizer 10 PONTOS primeiro. Cada carta vale 1 PONTO. 

 

VARIAÇÕES: 

1. O grupo pode estabelecer um tempo para a partida e, ao final, quem tiver 

feito mais pontos vence ou pode definir que quem fizer um número X de pontos 

primeiro, vence.  
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2. Poderá ser usado outro tempo condicional proposto pelo professor ou 

acordado entre os amigos (1º, 2º ou 3º condicional). 

 

3. O jogador poderá na sua vez, em vez de comprar uma carta do monte, roubar 

a carta do jogador anterior para refazer o exercício em um tempo condicional 

acima e ganhar mais pontos. Caso ele acerte, ganhará os pontos do tempo 

condicional escolhido, e o jogador de quem roubou a carta, perderá seu ponto. 

Caso ele erre, devolverá a carta para o jogador que era o dono da carta e não 

poderá comprar outra. 

 

Pontuação: 

Formar frase no 1º Condicional = 1 PONTO 

Formar frase no 2º Condicional = 2 PONTOS 

Formar frase no 3º Condicional = 3 PONTOS 

 

Exemplo de Frases (este exemplo não faz parte do jogo): 

 

1º Condicional (condição possível) Se eu GANHAR na loteria, eu COMPRAREI 

uma casa na praia. 

If I WIN the lottery, I WILL BUY a beach house. 

 

2º Condicional (condição hipotética) Se eu GANHASSE na loteria, eu 

COMPRARIA uma casa na praia. 

If I WON the lottery, I WOULD BUY a beach house. 

 

3º Condicional (condição irreal do passado) 

Se eu TIVESSE GANHADO na loteria, eu TERIA COMPRADO uma casa na praia. 

If I HAD WON the lottery, I WOULD HAVE BOUGHT a beach house. 
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BOC 4 – GESTURES 

Silêncio! Que calor! Quantos gestos você conhece? Ganha a equipe que 

conseguir adivinhar mais palavras referentes aos gestos. 

 

Jogadores: A partir de 2 jogadores. 

É possível jogar em equipes ou entre 2 pessoas.  

Nível: Todos os Níveis (Básico, Intermediário ou Avançado) 

Contém: 50 cartas (25 Substantivos e 25 Verbos) e 1 Manual de Instruções 

 

Preparando o jogo: 

Colocar as cartas em um monte com as faces voltadas para baixo. 

 

Vamos começar: 

O primeiro jogador compra uma carta, anuncia se é um verbo ou um 

substantivo e faz o gesto da carta em silêncio. Um jogador da mesma equipe 

precisará adivinhar a palavra referente ao gesto para que possam ganhar o 

ponto. 

 

O ideal é jogar em equipe, mas nada impede que um jogador tente adivinhar a 

carta do outro. 

 

Como há 25 VERBOS e 25 SUBSTANTIVOS, é possível separar as cartas em dois 

montes e intercalar na hora de comprar. 

 

Objetivo: 

Ganha o jogo a equipe que fizer 5 PONTOS primeiro. Cada carta vale 1 PONTO. 
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VARIAÇÕES: 

1. O primeiro jogador compra a carta e diz o que está escrito, os outros deverão 

adivinhar fazendo gestos sem emitir nenhum som. Cada carta vale 1 PONTO. 

Quem fizer o gesto correto primeiro ganha a carta. 

 

2. Cada jogador recebe 5 cartas. Cada jogador compra 1 carta na sua vez da 

pilha ou do monte de descarte e descarta outra até conseguir juntar 5 cartas 

da mesma categoria (V = Verbs | N = Nouns). 

 

 

    
 

 

3. Cada jogador compra 1 carta na sua vez e faz uma frase em qualquer tempo 

verbal. Nesta variação não precisa ter ganhadores, o que vale é estimular a 

conversação. 

Ex.:  

Presente: I have a toothache. 

Passado: I had a toothache last month. 

First Conditional:  If I have a toothache, I go to the dentist’s office.  

Second Conditional:  If I had a toothache, I would go to the dentist’s office. 
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BOC 5 – SECRET WORD: VERBS 

Descubra a palavra secreta com apenas 3 pistas. Ganha a equipe que 

fizer mais pontos. Edição: Verbos. 
 

Jogadores: A partir de 2 jogadores. 

É possível jogar em equipes ou entre 2 pessoas.  

Nível: Intermediário ou Avançado 

Contém: 50 cartas e 1 Manual de Instruções 

 

Preparando o jogo: 

Colocar as cartas em um monte com as faces voltadas para baixo. 

 

Vamos começar: 

O primeiro jogador compra uma carta e fala as pistas, uma de cada vez, até que 

alguém da mesma equipe adivinhe a palavra secreta. Se alguém da equipe 

adivinhar, ganham a carta e os pontos, caso contrário, a carta volta para o final 

do monte. 

 

Acertar com a PISTA 1 = 30 PONTOS 

Acertar com a PISTA 2 = 20 PONTOS 

Acertar com a PISTA 3 = 10 PONTOS 

 

Objetivo: 

Ganha o jogo a equipe que conseguir mais pontos no final da partida. Pode ser 

determinado um tempo para o término do jogo ou uma pontuação máxima, 

por exemplo: ganha a equipe que fizer 50 pontos primeiro ou ganha a equipe 

que fizer mais pontos em um período de 30 minutos. 
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Este BOC é indicado para ser jogado em equipe, mas nada impede que duas 

pessoas joguem e que um fale as pistas para o outro. 

 

 

VARIAÇÕES: 

1. Um dos jogadores tem 60 segundos para dar pistas (termos em inglês) que 

ajudem sua equipe adivinhar a palavra secreta, mas não pode usar as pistas das 

cartas, se usar, perde a vez. Se a equipe acertar em até 60 segundos, ganham 

a carta, caso contrário, a carta volta para o final do monte. Ganha a equipe que 

fizer mais pontos. 

 

PRESENT  BIRTHDAY PARTY    CLOTHES  MONEY 

 

 STORES     CREDIT CARD          PURSE CAR          JEWELRY   

 

 

 

 

 

 

 

2. A pessoa que acertar a palavra pode formar uma frase, e se esta estiver 

correta, o jogador ou a equipe acumula mais 10 PONTOS. 

 

Ex.: I have to buy some socks.  

 

 
 

3. Um jogador fala a palavra secreta (o verbo) e a outra tenta adivinhar as pistas. 

Se acertar, ganha a pontuação da primeira pista adivinhada. 
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BOC 6 – STRUCTURING: FREQUENCY ADVERBS 

Quem vem primeiro: o verbo, o sujeito ou o advérbio? Ganha quem formar 

mais frases complementando oralmente. 

 

Jogadores: 2-5 

Nível: Todos os Níveis (Básico, Intermediário ou Avançado) 

Contém: 50 cartas (10 Sujeitos, 7 Advérbios, 31 Verbos e 2 Coringas) e 1 

Manual de Instruções 

 

Preparando o jogo: 

Após misturar as cartas, cada jogador recebe 3 cartas aleatórias, as outras serão 

colocadas em um monte com as faces voltadas para baixo. 

 

Vamos começar: 

O primeiro jogador compra uma carta do monte e descarta uma na mesa 

(poderá ser a mesma carta comprada caso esta não sirva para formar uma 

frase). 

 

O próximo jogador poderá comprar uma carta da mesa ou do monte e em 

seguida deverá descartar uma carta indesejada, e assim sucessivamente. 

 

Objetivo: 

Ganha o jogo quem na sua vez conseguir oralmente formar uma frase primeiro 

utilizando as 3 cartas, sendo uma de cada cor: SUJEITO + ADVÉRBIO + VERBO 

(a ser conjugado) + Complemento (a escolha do jogador). A carta coringa pode 

substituir uma carta de qualquer cor, porém, só é permitido usar 1 carta coringa 

por frase. 
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VARIAÇÕES: 

1. O jogo pode terminar somente quando acabarem todas as cartas do monte. 

Ou seja, sempre que um jogador fizer uma frase, abaixa a frase 

complementando oralmente, e compra mais 3 cartas para formar uma nova 

frase. 

 

2. Se o jogador errar a frase, as cartas voltam para a sua mão e ele terá que 

comprar mais 3 cartas, e desta vez deverá criar 2 frases para vencer. Se errar 

novamente, ficará uma rodada sem jogar. 

 

3. Divide-se as cartas em 3 montes: Sujeito, advérbio e verbo. É virada uma carta 

de cada monte e cada participante deve criar uma frase completando oralmente 

com um termo que ainda não tenha sido utilizado. Nesta variação não precisa 

ter vencedores. O objetivo é estimular a criatividade e a conversação. 

 

Ex.:  

PLAYER 1 – I always play the guitar.  

PLAYER 2 – I always play chess. 

PLAYER 3 – I always play soccer. 

PLAYER 4 – I always play to win. 

PLAYER 5 – I always play with fire. 

PLAYER 6 – I always play alone. 

PLAYER 7 – I always play the victim. 

PLAYER 8 – I always play hopscotch. 

PLAYER 9 – I always play video game. 

PLAYER 10 – I always play BOC. 
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BOC 7 – DREAM GAME 

Sonhar é sentir. Que tal usar o seu sexto sentido neste jogo? The sense of 

humor! Ganha quem juntar 5 frases coloridas criando frases com: I would like. 

 

Jogadores: 2-5 

Nível: Todos os Níveis (Básico, Intermediário ou Avançado) 

Contém: 50 cartas (10 Pessoais, 10 Profissionais, 10 Sociais, 10 Familiares e 10 

Financeiras) e 1 Manual de Instruções 

 

Preparando o jogo: 

Após misturar as cartas, cada jogador recebe 5 cartas e as outras serão 

colocadas em um monte com as faces voltadas para baixo. 

 

Vamos começar: 

O primeiro jogador compra uma carta do monte e descarta uma na mesa, caso 

não seja de cor diferente ou não goste da frase. 

 

O próximo jogador poderá comprar uma carta da mesa ou do monte e em em 

seguida descartar, e assim sucessivamente. 

 

Objetivo:  

Ganha o jogo quem na sua vez conseguir primeiro as 5 cartas de cores 

diferentes (áreas da vida) e falar na sua vez de forma correta 1 frase (uma das 

possibilidades - USUAL, DIVERTIDA ou PESSOAL) de cada carta em voz alta 

seguindo a estrutura: 

 

Eu gostaria de __________________. 

Inglês: I would like _____________________. 
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As cartas são divididas em 5 categorias e cada carta apresenta 3 possibilidades 

de respostas. 

 

CATEGORIAS 

1. Área Pessoal - PERSONAL AREA 

2. Área Profissional - PROFESSIONAL AREA 

3. Área Social - SOCIAL AREA 

4. Área Familiar - FAMILY AREA 

5. Área Financeira - FINANCIAL AREA 

 

POSSIBILIDADES DE RESPOSTAS: 

1. Resposta usual - USUAL 

2. Resposta divertida - FUN 

3. Resposta pessoal – PERSONAL (free) 

 

VARIAÇÕES: 

1. O jogo pode ser trabalhado com frases na negativa ou na interrogativa para 

que essas estruturas também sejam praticadas. 

 

2. Pode ser feita uma rodada de resposta pessoal obrigatória. 

 

3. É possível fazer um jogo de perguntas e respostas entre os participantes com 

base nas frases da carta, o jogador da vez pode transformar uma das frases em 

pergunta e fazê-la ao próximo jogador e esse poderá respondê-la com respostas 

longas ou curtas, conforme acordado previamente. 

 

Ex.:  

CARTA: I would like to get married. 

FAÇA A LEITURA PERGUNTANDO PARA OUTRO PARTICIPANTE: 

Would you like to get married? 

 

Exemplos de respostas:  

Yes, I would. 

No, I wouldn’t.  

Yes, I would like to get married. 

No, I wouldn’t like to get married. 

No, I wouldn’t like to get married, I would like to be single forever.  

Actually, I am married.  
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BOC 8 – BE RICH 

Mudar hábitos pode te enriquecer? Quem sabe... Ganha quem tiver mais 

chances de ficar rico nesta brincadeira. 

 

Jogadores: A partir de 2 jogadores. 

Nível: Avançado 

Contém: 50 cartas e 1 Manual de Instruções 

 

Preparando o jogo: 

Pegue uma folha e uma caneta para anotar as repostas de todos os 

participantes. Todos precisam responder todas as cartas. O jogador que fará as 

anotações, também deverá fazer a leitura em voz alta e poderá participar ou 

não, fica a critério dele. 

 

Vamos começar: 

Cada participante deve analisar qual resposta, A ou B, tem mais possibilidade 

de acontecer, na maioria das vezes, na vida de cada um deles. Peça que todos 

sejam sinceros em suas repostas e confiram a probabilidade após a somatória 

dos pontos no final do jogo. 

 

Anote no papel: 

- 2 PONTOS para cada resposta A (Hábitos Positivos) 

- 0 PONTO para cada resposta B (Hábitos Negativos) 

- 1 PONTO para um pouco de cada (às vezes acontece a situação A e às vezes 

acontece a situação B). 

 



18 
 

www.boxofcards.com.br | © All rights reserved BOC – Box of Cards 2019 

 

RESULTADO DO TESTE - Probabilidade de ficar rico 

 

Somatória dos Pontos: 

0 - 30 - Pequenas chances de ficar rico. Você tem mais hábitos negativos do 

que positivos. Na verdade, há mais chance de ficar POBRE. 🙁 

31 - 70 - Há probabilidade de ficar rico se substituir muitos dos seus hábitos 

negativos (B) por positivos (A). Chance de se tornar CLASSE MÉDIA. 😐 

71 - 100 - Grandes chances de ficar rico. Mantenha seus hábitos positivos e 

inclua outros novos. Chance de ficar RICO. 🙂 

 

Objetivo: 

Ganha quem tiver mais chances de ficar rico nesta brincadeira. 

 

VARIAÇÕES: 

1. Você pode aplicar este teste mesmo sozinho sempre que quiser rever seus 

hábitos positivos e negativos. Fazendo sozinho este teste, escolha 1 carta e ao 

longo do mês tente mudar o hábito negativo sinalizado pela carta (B) pelo 

positivo (A). Que tal tentar mudar um hábito negativo por mês? Segundo 

especialistas, alguns hábitos tem efeito dominó, causando outros hábitos da 

mesma categoria, positivos ou negativos. 

 

2. Com um número ilimitado de participantes, vira-se 1 carta e faz-se a leitura 

das alternativas. Cada 1 escolhe a alternativa que mais faz parte da sua vida e 

justifica a sua resposta. Nesta variação não tem ganhador. O objetivo aqui é 

estimular o debate. 

 

Ex.: 

I spend what is left after saving. Because, if I spend first, it will be no money 
left to save. 
 

3. É virada uma carta de cada vez e todos os participantes que escolherem a 

alternativa A devem dar conselhos para quem escolher a alternativa B usando 

termos como: I suggest... ou I recommend... Nesta variação não tem 

vencedores. O objetivo é estimular um debate. 

 

Ex.: 

 I suggest you consider your salary is 10% less than it really is, and start saving 
this 10% before paying your bills and spending with other things.   
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BOC 9 – BE FLUENT 

Você sabia que ser fluente não é saber tudo? É preciso se fazer entender. 

Ganha quem formar mais frases. Edição: Compras. 

 

Jogadores: A partir de 2 jogadores. 

É possível jogar em equipes ou entre 2 pessoas.  

Nível: Avançado 

Contém: 50 cartas e 1 Manual de Instruções 

 

Preparando o jogo: 

Todas as cartas são colocadas em um monte com as faces voltadas para baixo. 

 

Vamos começar: 

O primeiro jogador compra uma carta do monte e cria uma frase com uma das 

palavras em destaque ou explica o seu significado, falando o conceito ou 

mesmo contando uma história onde o termo se aplica. Após criar a frase, se ele 

se fizer entender, mesmo que haja erros de estrutura ou gramática, ganha a 

carta. Aqui a gramática não é o mais importante, é preciso transmitir a 

mensagem. Se ninguém entender, a carta é descartada. O próximo jogador 

compra a próxima carta do monte, e assim sucessivamente. 

 

É importante que o professor (quando o jogo for em sala de aula), tome notas 

acerca dos erros cometidos em ESTRUTURA, PRONÚNCIA e GRAMÁTICA para 

dar um feedback geral antes do término da aula. Mas nunca deve interromper 

a linha de raciocínio do aluno durante sua jogada. 
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O final pode ser definido por um número de pontos, por exemplo, quem fizer 

5 pontos primeiro é o vencedor. Ou pode ser definido pelo tempo de jogo, por 

exemplo, ganha quem tiver mais pontos dentro do período de 30 minutos. 

 

As palavras-chave entre parênteses podem ser usadas na elaboração das frases 

com ou sem obrigatoriedade, conforme acordado previamente. 

 

Objetivo: 

Ganha o jogo quem tiver mais pontos no final. Cada carta vale 1 PONTO. 

 

VARIAÇÕES: 

1. O primeiro jogador compra 1 carta e fala as palavras menores para os outros 

jogadores da sua equipe para que possam adivinhar a palavra relacionada em 

destaque. Se a equipe acertar ganham a carta. Cada carta vale 1 ponto, ganha 

quem fizer mais pontos. 

 

2. Cada jogador recebe 3 cartas e conta uma história utilizando os termos das 

cartas em destaque (pelo menos 1 termo de cada carta) em até 60 segundos. 

Se conseguir ganha 1 ponto. Ganha quem fizer 3 pontos primeiro. 

 

3. Cada jogador comprar 1 carta na sua vez e criar uma frase de uma história, 

o próximo jogador deve comprar outra carta e continuar a história usando a 

nova palavra, e assim sucessivamente. Nesta variação não há vencedores o que 

vale é estimular a criatividade. 

 

Ex.:  

CARD 1 – SALE 

PLAYER 1: My favorite store was on sale. 

 

CARD 2 – PRESENT OR GIFT 

PLAYER 2: So, I took advantage on this to buy a birthday present. 

 

CARD 3 – SPECIAL OFFER OR DISCOUNT 

PLAYER 3: When I got there, the discounts were huge. 

 

CARD 4 – MONEY OR CASH 

PLAYER 4: But, I had to pay cash. 

 

CARD 5 – SHELVES 

PLAYER 5: The seller got the product from the shelf. It was the last piece.   
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BOC 10 – BONFIRE GAME 

Prepare-se para responder perguntas polêmicas. Are you ready? Ganha quem 

se livrar de todas as cartas primeiro. 

 
Jogadores: 2-5  

Nível: Avançado 

Contém: 50 cartas e 1 Manual de Instruções 

 

Preparando o jogo: 

Cada jogador recebe 5 cartas, todas as cartas são colocadas em um monte com 

as faces voltadas para baixo. 

 

Vamos começar: 

O primeiro jogador faz uma pergunta polêmica para qualquer jogador a sua 

escolha e a resposta deve ser dada em até 10 segundos. Vale mentir, mas não 

pode dizer que mentiu. A carta da pergunta servirá para descarte, ou seja, não 

poderá ser usada para uma nova pergunta. Após responder corretamente 

dentro do tempo, o jogador que deu a reposta poderá se livrar de uma de suas 

cartas a escolha e será o próximo a fazer a pergunta. Deverá comprar uma carta 

do monte quem na sua vez responder errado, não responder a tempo ou só 

tiver cartas de descarte na mão. 

 

Prepare o cronômetro! 
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Objetivo: 

Ganha o jogo quem se livrar de todas as cartas primeiro. 

 

VARIAÇÕES: 

1. As respostas podem ser curtas ou longas, conforme acordado previamente. 

Além disso, o professor (quando em sala de aula) pode pedir ao aluno de nível 

avançado para explicar ou justificar a sua resposta para esquentar ainda mais o 

jogo. 

 

Ex.: What was the worst day off your life? 

Long Answer: The worst day of my life was yesterday. 

Short Answer: Yesterday. 

WHY? (Optional) 

Because I was fired.  

 

2. Uma carta é virada e todos deverão respondê-la. Aqui não vale mentir, cada 

participante deve responder a verdade. Nesta variação não tem vencedor. O 

objetivo é estimular a conversação. A pessoa que não quiser responder a 

pergunta pode escolher pagar um mico. O mico será estabelecido de acordo 

com a criatividade de quem fez a pergunta. Pode ser dançar, imitar algo ou 

alguém, contar uma piada, fazer uma careta, etc. 

  

Ex.: What was the worst day off your life? 

PLAYER 1: Yesterday 

PLAYER 2: When I was fired.  

PLAYER 3: When my grandad died.  

 

3. Cada jogador compra uma carta e a responde. Prepare um dado. Qualquer 

outro participante joga o dado e se cair 1 ou 6 pode dizer LIE (Mentira) e o 

jogador terá que criar outra resposta para ganhar a carta. Ganhar quem tiver 

mais cartas no final da partida. 

 

PLAYER 1:  

Question: What was the worst day of your life? 

Answer: Yesterday 

 

Anyone says: LIE 

Same Question: What was the worst day of your life? 

New Answer: When I broke my leg.  
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BOC 11 – LUNATIC 

Personagens, missões, forças e diversas ações no imperativo. Vence quem 

cumprir a missão, apontar o lunático e disser: Lunatic. 

 

Jogadores: 4-5  

Nível: Todos os Níveis (Básico, Intermediário ou Avançado). 

Contém: 50 cartas (5 Pretas = Personagens / 25 Lilás = Missões / 20 Brancas 

= Ações) e 1 Manual de Instruções. 

 

Preparando o jogo: 

Após embaralhar as cartas, cada jogador recebe 5 cartas lilás aleatórias 

(missões) e 1 preta (seu personagem). Os personagens são: Lunatic, Victim, 

Doctor, Victim’s Friend e Security Guard. A carta do personagem deve ficar 

separada das outras. As cartas brancas (ações) formarão um monte no centro 

da mesa com as faces voltadas para baixo.  

 

Vamos começar: 

Cada jogador compra uma carta branca na sua vez, faz a leitura em voz alta e 

executa a ação no imperativo (Lights On ou Lights Off). Após a ação, a carta 

deve voltar para o final do monte. 

 

Objetivo: 

Ganha o jogo quem descobrir, a qualquer momento, quem é o lunático, 

apontando e falando: Lunatic. Se errar, fica fora da partida. Só é permitido dar 

palpite quem tiver conseguido juntar as 5 cartas de sua missão. Se o lunático 

juntar as 5 cartas de sua missão primeiro e apontar a Victim, ele será o grande 

vencedor. 
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VARIAÇÕES: 

1. Pode ser combinado previamente que quando a ação for LIGHTS ON, todos 

os personagens mencionados deverão executar a ação e não somente quem 

estiver lendo a carta. Entretanto, desta forma ficará mais fácil adivinhar quem 

é o Lunatic.  

 

2. É possível jogar com 4 pessoas. Sem o amigo da vítima e sem as cartas 

relacionadas a missão dele. 

 

RETIRE:  

                                                               3X 

                    
 

 

3. Nesta variação cada jogador precisará cumprir sua missão (juntar as 5 cartas) 

e apontar a pessoa da sua missão para ganhar e não mais o Lunatic. 

 

OS 5 PERSONAGENS SÃO: 
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BOC 12 – STOP 

Você precisará ser ágil neste jogo. 

 

Jogadores: A partir de 2 jogadores. 

Nível: Todos os Níveis (Básico, Intermediário ou Avançado). 

Contém: 50 cartas (25 letras e 25 categorias) e 1 manual de instruções. 

 

Preparando o jogo: 

As cartas devem ser separadas em 2 montes (Cartas Pretas = Letras e Cartas 

Vermelhas = Categorias) 

 

Vamos começar: 

A cada rodada deve ser virada 1 letra e em seguida 1 categoria. Quem falar 

primeiro uma palavra daquela categoria que inicie com a letra virada ganha a 

carta. Cada carta vale 1 ponto. 

 

Objetivo: 

Ganha o jogo quem fizer mais pontos.  

 

VARIAÇÕES: 

1. É possível começar virando 5 categorias de uma vez. Mas neste caso, todos 

precisarão ter folhas em mãos para começar a escrever assim que a letra for 

virada. Quem terminar primeiro fala STOP. Se esta pessoa errar alguma palavra, 

será eliminada da rodada e a partida continua. Se acertar todas as palavras, 

ganha 5 pontos.  
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2. Que tal manter a categoria e somente virar uma nova letra quando ninguém 

encontrar uma palavra? Neste caso, as letras deverão voltar para o final do 

monte para serem reutilizadas.  

 

3. É possível jogar virando primeiro a categoria e depois a letra. 

 

NESTE LINK É POSSÍVEL ENCONTRAR LISTAS DE TERMOS EM INGLÊS PARA 

DIVERSAS CATEGORIAS: 

http://www.manythings.org/vocabulary/lists/c/ 

 

Em sala de aula, que tal pedir aos alunos para se prepararem previamente?  
 

 

As categorias que aparecem no jogo são: 

1. Adjective 

2. Animal 

3. Beverage 

4. Clothes or Accessory 

5. Color 

6. Daily Routine 

7. Dessert 

8. Family Member 

9. Food 

10. Flower or Plant 

11. Fruit 

12. Holiday or Special Day 

13. Human Body Part 

14. Kind of Movie 

15. Leisure Activity 

16. Means of Transport 

17. Object 

18. Place in the City 

19. Profession 

20. Related to the House 

21. Related to the Universe 

22. School Subject 

23. Sports 

24. Type of Music 

25. Vegetable 
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BOC 13 – QUIZ 

Você conhece bem aquela pessoa especial?  

Jogadores: A partir de 2 jogadores. 

É possível jogar em duplas ou entre 2 pessoas. 

Nível: Todos os Níveis (Intermediário ou Avançado). 

Contém: 50 cartas e 1 manual de instruções. 

 

Preparando o jogo: 

Todas as cartas ficam em um monte com as faces viradas para baixo. 

 

Vamos começar: 

A primeira carta é tirada do monte, e assim sucessivamente até terminarem 

todas as cartas ou o número de cartas acordado previamente. A pergunta é lida 

por 1 dos participantes. Todos devem escrever o que acreditam ser a resposta 

do outro sem mostrar. No final, conferem se acertaram lendo o que escreveram. 

Cada jogador ganha 1 ponto sempre que acertar a resposta do outro. 

 

Objetivo: 

Ganha o jogo a dupla ou quem conhecer melhor o outro. Ou seja, quem mais 

acertar as respostas do outro.  

 

VARIAÇÕES: 

1. É possível jogar com 2 pessoas ou em pares. Neste caso, a dupla que se 

conhecer melhor será a grande vencedora.  

2. Jogar com um número pré-definido de cartas, por exemplo, selecionar 10 

cartas para fazer as perguntas aleatoriamente e não utilizar todas as 50 é uma 

variação que pode ser alinhada antes de iniciar o jogo.  

3. Que tal estimular uma conversação acerca das respostas sempre que 

possível? 
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BOC 14 – YUMMY 

Este jogo vai dar água na boca. Yummy! 

 

Jogadores: A partir de 2 jogadores. 

Nível: Todos os Níveis (Básico, Intermediário ou Avançado). 

Contém: 50 Cartas (10 cartas de cada categoria: Chocolate - Pizza - 

Hamburger - Dessert - Beverage) e 1 Manual de Instruções. 

 

Preparando o jogo: 

Cada jogador recebe 5 cartas. As demais cartas formarão um monte no centro 

da mesa com as faces voltadas para baixo.  

 

Vamos começar: 

O primeiro jogador compra uma carta do monte e descarta uma na mesa 

(poderá ser a carta comprada ou outra de sua mão, ou seja, a que menos servir).  

O próximo jogador poderá comprar uma carta, da mesa ou do monte, e em 

seguida descartar uma na mesa. 

 

Objetivo: 

Ganha o jogo quem conseguir juntar 5 cartas da mesma categoria primeiro. É 

permitido bater fora da vez quando estiver faltando somente 1 carta usando o 

descarte de qualquer jogador. Neste caso, basta mostrar as cartas e dizer: 

YUMMY! 

 

Variações:  

1. Todas as cartas são distribuídas entre os jogadores. O primeiro jogador 

descarta 1 carta definindo a categoria da rodada, e assim por diante. Todos os 

outros descartam 1 carta da mesma categoria. Ganha todas as cartas do 
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descarte quem tiver a carta com a pontuação mais alta. Quem não tiver 

nenhuma carta, pula a vez.O jogo acaba quando acabarem as cartas da mão de 

um dos jogadores. 

CATEGORIA DEFINIDA: CHOCOLATE 

 

 
 

 

  

                      PLAYER 1        PLAYER 2         PLAYER 3         PLAYER 4 

                 
 

 

 

2. É possível combinar um número de rodadas e somar os pontos das cartas. 

Ou seja, alguém que ganhou várias vezes pode acabar não sendo o grande 

vencedor. 

 

3. Que tal jogar como o famoso Go Fish. Nesta variação, cada jogador recebe 5 

cartas. Cada um na sua vez deve pedir por uma categoria específica para um 

jogador a sua escolha para conseguir juntar as 5 cartas e poder ganhar o jogo, 

se este jogador não tiver a carta que for pedida, deverá dizer: GO FISH ou 

melhor YUMMY e o jogador que pediu deverá comprar uma carta do monte. Se 

o jogador tiver a carta, deverá entregá-la ao jogador que pediu. Ganha quem 

juntar as 5 cartas primeiro. 
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BOC 15 – SECRET WORD: PRASAL VERBS 

Descubra a palavra secreta com apenas 3 pistas. Ganha a equipe que fizer mais 

pontos. Edição: Phrasal Verbs. 

 

Jogadores: A partir de 2 jogadores. 

Nível: Todos os Níveis (Intermediário ou Avançado). 

Contém: 50 cartas e 1 manual de instruções. 

 

Preparando o jogo: 

Colocar as cartas em um monte com as faces voltadas para baixo. 

 

Vamos começar: 

O primeiro jogador compra uma carta e fala as pistas, uma de cada vez, até que 

alguém da mesma equipe adivinhe a palavra secreta. Se alguém da equipe 

adivinhar, ganham a carta e os pontos, caso contrário, a carta volta para o final 

do monte.  

 

Acertar com a PISTA 1 = 30 PONTOS 

Acertar com a PISTA 2 = 20 PONTOS 

Acertar com a PISTA 3 = 10 PONTOS 

 

Objetivo: 

Ganha o jogo a equipe que conseguir mais pontos no final da partida. Pode ser 

determinado um tempo para o término do jogo ou uma pontuação máxima, 

por exemplo: ganha a equipe que fizer 50 pontos primeiro ou ganha a equipe 

que fizer mais pontos em um período de 30 minutos. 
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Este BOC é indicado para ser jogado em equipes, mas nada impede que 2 

pessoas joguem e que 1 fale as pistas para o outro.  

 

VARIAÇÕES: 

1. Um dos jogadores tem 60 segundos para dar pistas (termos em inglês) que 

ajudem sua equipe adivinhar a palavra secreta, mas não pode usar as pistas das 

cartas, se usar, perde a vez. Se a equipe acertar em até 60 segundos, ganham 

a carta, caso contrário, a carta volta para o final do monte. Ganha a equipe que 

fizer mais pontos.  

 

                                 
 

     TIRE TANK  AIR  WIND  BREATH  BAG             

 

 

2. A pessoa que acertar a palavra pode formar uma frase, e se esta estiver 

correta, o jogador ou a equipe acumula mais 10 PONTOS. 

 

Ex.: 

PHRASAL VERB: BLOW UP 

 

I can blow up many balloons by mouth.  
 

 

3. Um jogador fala a palavra secreta (o phrasal verb) e a outra tenta adivinhar 

as pistas. Se acertar, ganha a pontuação da primeira pista adivinhada. 
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BOC 16 – STRUCTURING: CONNECTIVES AND VERB TO BE 

Conectar as frases de forma correta pode enriquecer a sua fala. 

 

Jogadores: 2-5 

Nível: Intermediário ou Avançado 

Contém: 50 cartas (7 Sujeitos com Verbo To Be, 20 Adjetivos, 21 Conectivos e 

2 Coringas) e 1 Manual de Instruções. 

 

Preparando o jogo: 

Após misturar as cartas, cada jogador recebe 3 cartas aleatórias, as outras serão 

colocadas em um monte com as faces voltadas para baixo. 

 

Vamos começar: 

O primeiro jogador compra uma carta do monte e descarta uma na mesa 

(poderá ser a mesma carta comprada caso esta não sirva para formar uma 

frase). O próximo jogador poderá comprar uma carta da mesa ou do monte e 

em seguida deverá descartar uma carta indesejada, e assim sucessivamente.  

 

Objetivo:  

Ganha o jogo quem na sua vez conseguir oralmente formar uma frase primeiro 

utilizando as 3 cartas, sendo uma de cada cor: SUJEITO COM O VERBO TO BE (a 

ser conjugado) + ADJETIVO + CONECTIVO + Complemento Oral (a escolha do 

jogador). A carta coringa pode substituir uma carta de qualquer cor. Porém, só 

é permitido usar 1 carta coringa por frase. 
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VARIAÇÕES: 

1. O jogo pode terminar somente quando acabarem todas as cartas do monte. 

Ou seja, sempre que um jogador fizer uma frase, abaixa a frase 

complementando oralmente, e compra mais 3 cartas para formar uma nova 

frase. Ganha quem fizer mais frases. 

 

2. Se o jogador errar a frase, as cartas voltam para a sua mão e ele terá que 

comprar mais 3 cartas, e desta vez deverá criar 2 frases para vencer. Se errar 

novamente, ficará uma rodada sem jogar. 

 

3. Que tal estabelecer antes de iniciar o tempo verbal? Passado, presente ou 

futuro. 
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LEMBRANDO QUE AS FRASES PRECISAM FAZER SENTIDO.  

CASO CONTRÁRIO, É MELHOR MUDAR UMA DAS CARTAS. 

 

 

EX.:  

 

1. I was happy AND excited. 

2. I was happy. BESIDES, my husband was happy too. 

3. I was happy. MOREOVER, I got a promotion. 

4. I was happy, BUT now I am sad. 

5. I was happy. HOWEVER, I didn’t know exactly why.  

6. I was happy DESPITE the circumstances.  

7. I was happy. AFTER ALL, I got a promotion. 

8. I was happy. ANYWAY, I got a promotion. 

9. I was happy. IN OTHER WORDS, I couldn’t stop smiling. 

10. I was happy. THEN, he broke my heart.  

11. I was happy. FINALLY, I was my birthday party.  

12. I was happy. MEANWHILE,  

13. I was happy. SO, I decided to have a party. 

14. I was happy. AS A RESULT, I got a new job. 

15. I was happy. THEREFORE, I made a lot of friends. 

16. I was happy UNTIL my car broken down. 

17. I was happy WHENEVER my friends went by.  

18. I was happy AFTER the party was over.  

19. I was happy BECAUSE OF my new car. 

20. I was happy SINCE the day I got a promotion. 

21. I was happy DUE TO my birthday. 

 

 

Mais exemplos de conectivos neste link: 

https://www.grammarbank.com/connectives-list.html 
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BOC 17 – FRIEND OR FOE 

Prepare-se para salvar o planeta e descobrir quem são seus verdadeiros amigos! 

 

Jogadores: 2-5 

Nível: Intermediário ou Avançado 

Contém: 50 cartas (20 Azuis = GOOD | 20 Vermelhas = BAD | 20 Neutras = 

NEUTRAL) e 1 Manual de Instruções. 

 

Preparando o jogo: 

Cada jogador recebe 5 cartas. As demais cartas formarão um monte no centro 

da mesa com as faces voltadas para baixo.  

 

Vamos começar: 

O primeiro jogador compra 1 carta na sua vez e descarta outra. Se descartar 1 

negativa, o próximo jogador será obrigado a comprá-la, a não ser que 

pronuncie corretamente a palavra em questão em uma única tentativa e com a 

ajuda dos símbolos fonéticos. Se um jogador descartar 1 carta neutra, pulará a 

vez do próximo jogador.  

 

Objetivo: 

Ganha o jogo quem na sua vez juntar 5 cartas boas (GOOD) primeiro.  
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VARIAÇÕES: 

1. O jogador deverá criar uma frase com a palavra da carta BAD e com a 

pronúncia correta para não comprá-la, alertando assim todos os jogadores para 

os problemas globais.  

 

Ex.: Diesel exhaust is a major contributor to air pollution. 
 

 
 

2. O vencedor deverá pronunciar as palavras de sua mão ao bater o jogo. Caso 

erre, deverá jogar normalmente e esperar a próxima rodada para tentar de 

novo.  

 

3. É possível invalidar a regra de pronunciar a palavra BAD para não comprá-la. 

Ou seja, quando um jogador descartar uma carta BAD, o próximo será obrigado 

a comprá-la. 

 

Fonte dos símbolos fonéticos: dictionary.cambridge.org - Pronúncia Americana. 
No site, há também a pronúncia britânica de cada palavra. 
 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/exhaust
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/major
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/contributor
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/air
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/pollution
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BOC 18 – LUCKY ME 

Você conhece os seus provérbios prediletos? Eles são a prova de que em muitos 

casos é preciso buscar uma tradução equivalente devido às diferenças culturais 

e não fazer uma tradução literal para que a frase faça sentido. Use sua Poker 

Face e cuidado com o desafio Bad Luck! Ao ganhar diga: Lucky me!  

 

Jogadores: 2-5 

Nível: Todos os Níveis (Básico na Variação 1, Intermediário ou Avançado) 

Contém: 50 cartas, sendo 10 de cada naipe (Trevo, Estrela, Pimenta, Ferradura 

e Olho Grego) e 1 Manual de Instruções. 

 

Preparando o jogo: 

Todas as cartas são distribuídas entre os jogadores. As cartas que sobrarem 

ficam fora da rodada. 

 

Vamos começar: 

O primeiro jogador descarta uma de suas cartas com a face virada para baixo e 

fala em voz alta e em inglês qual é o provérbio da carta. Pode falar o provérbio 

da carta ou qualquer outro que conheça. Prepare sua Poker Face (cara de vaso), 

porque se o próximo jogador (ou qualquer outro, conforme acordado 

previamente) achar que não é o provérbio da carta poderá desafiar você falando 

BAD LUCK e você terá que revelar a carta. Se você estiver falando a verdade, o 

jogador que o desafiou deverá pegar todas as cartas da mesa, se você estiver 

blefando, você quem deverá pegar todas as cartas. O provérbio pode ser dito 

em PORTUGUÊS ou INGLÊS conforme combinado previamente dependendo do 

nível de conhecimento do idioma inglês dos jogadores. 

 

Objetivo: 
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Ganha o jogo quem na sua vez conseguir formar uma palavra primeiro com 

todas as cartas que estiverem na mão. 

 

VARIAÇÕES: 

1. Ganha o jogo quem tiver a combinação mais valiosa. Cada jogador recebe 5 

cartas. Cada um, na sua vez, pode trocar, opcionalmente, até 2 cartas com 

outras 2 do monte. Após todos trocarem suas cartas, revelam suas combinações 

para ver quem será o grande vencedor. Cinco naipes iguais ganham de 4, que 

ganham de 3, e assim sucessivamente. Se houver empate, soma-se os pontos 

das cartas. 

 

    
 

2. Em um empate, em vez de considerar os pontos, é possível considerar os 

naipes em primeiro lugar, do mais para o menos valioso seguindo esta ordem: 

Trevo (mais), Estrela, Pimenta, Ferradura e Olho (menos). 

 
3. Todas as cartas são distribuídas entre todos os jogadores. O primeiro jogador 

descarta uma carta e define o naipe ou valor numérico que deverá ser seguido, 

o próximo joga seguindo a regra, e assim por diante. Ao jogar 1 carta, todos 

deverão ler o provérbio em voz alta. Quando alguém não tiver uma carta para 

jogar deve dizer, BAD LUCK e passa a vez. Ganha quem se livrar de todas as 

cartas primeiro. Ao jogar a última carta, o jogador deverá dizer LUCKY ME, se 

esquecer, deverá pegar as últimas 3 cartas descartadas e a partida continua. 
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BOC 19 – ECHO 

Você já brincou de telefone sem fio? Este é um jogo para trabalhar pronúncia. 

Só tome cuidado com as letras silenciosas. 

  

Jogadores: A partir de 2 jogadores 

Nível: Intermediário ou Avançado  

Contém: 50 cartas e 1 Manual de Instruções. 

 

Preparando o jogo: 

Cada equipe deve formar uma fila. 

 

Vamos começar: 

O primeiro jogador sussurra a frase da carta no ouvido do próximo jogador 

(uma única vez), e assim por diante, até chegar no final da fila. O último jogador 

deverá falar a frase em voz alta. 

É importante que cada um pronuncie as frases de forma clara e pausada, assim 

ficará mais fácil para o próximo jogador entender. 

 

Objetivo: 

Ganha o jogo a equipe que acertar mais frases pronunciando corretamente as 

palavras com as letras silenciosas. 

 

VARIAÇÕES: 

1. É possível jogar sussurrando apenas a palavra em destaque que contém a 

letra silenciosa. Nesta versão, o jogo ficará mais fácil. 
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2. Um jogador deve falar a frase da carta, ou seja, o conceito, sem mencionar 

o termo em destaque. O outro jogador ou a sua equipe deve adivinhar o termo 

para ganhar a carta e o ponto. Cada carta vale 1 ponto. Ganha quem fizer mais 

pontos. 

 
 

3. Um jogador deve falar o termo em destaque. O outro jogador ou a sua equipe 

deve descrever o termo, ou seja, falar o conceito do termo para ganhar a carta 

e o ponto. Não precisa falar exatamente o que está escrito na carta, basta ter 

clareza na explicação. Cada carta vale 1 ponto. Ganha quem fizer mais pontos. 

Alguns termos têm mais de 1 significado. Por isso, nesta variação, podem ser 

aceitos diferentes conceitos que façam sentido. 

 

 
Ex.:  

PLAYER 1: SWORD 
OTHER PLAYERS:  

 - Sword is a type of weapon used in the past. 
 - Sword is a two-edged object. 
 - Sword is a weapon with a sharp blade.  
 
Principal fonte de busca para os conceitos das palavras: 
dictionary.cambridge.org 
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BOC 20 – LIGHTS, CAMERA, ACTION! At the movies.  

Vamos falar de filmes? Era sobre o que? Quem eram os atores? Qual era o nome 

do filme? Como terminou? Sim, vale spoiler!  

  

Jogadores: 2-5  

Nível: Intermediário ou Avançado  

Contém: 50 cartas (25 Game Cards + 25 Question Cards) e 1 Manual de 

Instruções. 

25 Gray Question Cards. 

25 Game Cards:  

- 5 Black Cards - Introduction 

- 5 Red Cards - Genre 

- 5 Yellow Cards - Cast 

- 5 Blue Cards (4 Settings and 1 Plot) 

- 5 White Cards (4 Reviews and 1 Movie Name). 

 

Preparando o jogo: 

Cada jogador recebe 5 cartas. As demais cartas formarão um monte no centro 

da mesa com as faces voltadas para baixo. Em sala de aula, cabe ao professor 

explicar previamente as cartas destacando os termos específicos e como as 

respostas poderão ser dadas (abertas, fechadas, explicar estruturas ainda não 

trabalhadas...). 

 

Algumas cartas possuem alguns exemplos com 3 pontinhos. Isto quer dizer que 

qualquer outro termo / frase que faça sentido possa ser utilizado.  
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Vamos começar: 

Cada um compra 1 carta na sua vez e descarta outra até conseguir juntar 1 

carta preta, 1 carta vermelha, 1 carta amarela, 1 carta azul e 1 carta branca para 

falar de um filme e poder ganhar a partida. Pode comprar do monte ou do lixo. 

Sempre que alguém comprar 1 carta QUESTION deverá ler a pergunta, 

respondê-la em voz alta e devolvê-la para o final do monte. 

Quando 1 jogador estiver esperando uma carta para bater, poderá comprar 

usar o descarte de alguém mesmo que não ainda não seja a sua vez. 

Quando 1 carta não combinar com o filme, o jogador deverá descartá-la até 

conseguir uma que faça sentido. Neste caso, não precisará responder nenhuma 

pergunta. Caso, o jogador dê alguma informação errada sobre o filme poderá 

em vez de ganhar a rodada, ser eliminado da partida. 

 

Objetivo: 

Ganha o jogo quem na sua vez conseguir juntar as 6 cartas para falar de um 

filme primeiro. 

 

VARIAÇÕES: 

1. Sempre que alguém comprar 1 carta QUESTION deverá escolher um jogador 

e fazer a pergunta para que ele responda em voz alta. 

 

 
 

2. Sempre que alguém comprar 1 carta QUESTION deverá ler a pergunta em voz 

alta e esperar que todos respondam para estimular a conversação. É possível 

inclusive pedir que justifiquem algumas das respostas.  

 

3. Que tal deixar a carta MOVIE NAME. Nesta variação, vire todas as cartas na 

mesa e deixe que cada um escolha 5 cartas para falar de um filme, quem 

adivinhar primeiro ganhar 1 ponto. Ganha quem ou a equipe que fizer mais 

pontos. 
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BOC 21 – BOO! 

Um jogo assustador que trabalha imagens e termos equivalentes. Indicado para 

o Halloween. Boo!  

  

Jogadores: 2-5  

Nível: Todos os Níveis (Básico, Intermediário ou Avançado) 

Contém: 50 cartas (25 Imagens e 25 Termos) e 1 Manual de Instruções. 

 

Preparando o jogo: 

Cada jogador recebe 5 cartas.  

 

Vamos começar: 

Cada jogador, na sua vez, pede uma carta para o próximo jogador falando o 

nome da imagem ou o termo escrito em uma de suas cartas.  

 

Ex: Give me the witch hat.  

 

Caso o jogador tenha a carta, deverá entregá-la e o jogador que pediu deverá 

baixar o par formado. Se o jogador não tiver a carta para entregar, deverá falar 

BOO e o jogador deverá comprar 1 carta do monte. Cada um, na sua vez, 

poderá baixar os pares que tiver em mãos. ATENÇÃO: Os pares são numerados 

para evitar confusões. Então, na dúvida, o jogador deverá pedir pelo termo 

escrito e não pela imagem. É possível combinar previamente se será aceito o 

pedido utilizando apenas 1 dos termos das cartas.  

 

Ex.: HAT em vez de WITCH HAT. 
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Objetivo: 

Ganha o jogo quem, na sua vez, conseguir se livrar de todas as cartas primeiro.  

 

VARIAÇÕES: 

 

1. Jogo da memória. Todas as cartas devem ser embaralhadas e viradas para 

baixo. Cada jogador na sua vez vira 2 cartas, se conseguir formar um par, ganha 

as 2 cartas. Cada par vale 1 ponto. Ganhar quem fizer mais pontos. É possível 

combinar previamente que quem formar um par continua jogando até errar.  

 

 

 
 

 

2. É possível jogar distribuindo todas as cartas entre todos os participantes. 

Cada um passa uma carta para o jogador a sua direita a cada rodada. Os pares 

em mãos podem ser baixados a cada rodada. Ganha quem se livrar de todas as 

cartas primeiro.  

 

3. O jogador da vez que formar o par pode também formar uma frase com a 

palavra, e se esta estiver correta, acumula mais 1 ponto. Cada par vale 1 ponto, 

com frase 2 pontos. Ganhar quem fizer mais pontos. 
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BOC 22 – SECRET SANTA  

Dê 1 carta presente neste Natal e estimule uma conversa divertida com: WHO 

(Quem), WHAT (O quê) e WHY (Por quê). 
 

Jogadores: 2-25  

Nível: Todos os Níveis (Básico, Intermediário ou Avançado) 

Contém: 50 Cartas (25 verdes: amigos secretos + presentes e 25 vermelhas: 

personagens) e 1 Manual de Instruções.  
 

Preparando o jogo: 

As cartas devem ser separadas em 2 montes de acordo com o número de 

participantes. Por exemplo, se forem 7 jogadores, separe as cartas numeradas 

de 1 a 7. Cada jogador retira uma carta de cada monte sem mostrar para 

ninguém. Caso pegue o mesmo personagem, deve trocar a carta.  
 

Vamos começar: 

O número 1 inicia, faz a leitura da frase e entrega a sua carta presente. O 

próximo da vez é o 2, e assim sucessivamente. 
 

Objetivo: 

Neste jogo, todos ganham uma carta presente. Este é um jogo para 

confraternizar.  
 

VARIAÇÕES: 

1. É possível dizer o motivo pelo presente e assim trabalhar todas as estruturas: 

WHO, WHAT e também WHY.  

2. Em um amigo secreto tradicional, quando cada participante for entregar a 

carta deve entregar junto com ela o presente do seu amigo.  

3. Que tal uma rodada onde somente a opção "d" seja válida? Assim, será 

possível ampliar o vocabulário e estimular a criatividade. 
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BOC 23 – ONCE UPON A TIME 

Era uma vez... Um dia... Por causa disso... Finalmente... e viveram felizes para 

sempre! 

  

Jogadores: 2-5  

Nível: Intermediário ou Avançado  

Contém: 50 cartas e 1 Manual de Instruções. 

  

Preparando o jogo: 

Cada jogador recebe 5 cartas. As demais cartas formarão um monte no centro 

da mesa com as faces voltadas para baixo.  

 

Vamos começar: 

Cada jogador, na sua vez, compra 1 carta e descarta outra até conseguir juntar 

as 5 páginas da mesma história (sinalizadas pela cor no termo PAGE) para poder 

contar, em voz alta, uma história que faça sentido.  

 

Objetivo: 

Ganha quem contar a história primeiro.  

 

VARIAÇÕES: 

1. Esta variação é indicada para ser usada em sala de aula e com alunos de nível 

básico. Cada jogador recebe 5 cartas. Cada um, na sua vez, compra 1 carta e 

descarta outra até conseguir juntas 5 páginas da mesma história para poder 

ganhar a partida. Em seguida, o teacher faz a leitura da história e trabalha com 

interpretação de texto como quiser e se quiser.  
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2. Cada jogador recebe 5 cartas. Cada um, na sua vez, compra 1 carta e descarta 

outra até conseguir 5 páginas que NÃO precisam ser da mesma história. Para a 

história fazer sentido, deverá alterar algumas páginas criando sua própria 

narrativa. É obrigatório criar uma narrativa própria para pelo menos 1 das 

cartas. Nesta variação é feita uma votação e ganha a história mais criativa. 
 

         
Ex.:  

Once upon a time, in an enchanted forest. 
There were / There was… coconut trees and a blue ocean. 
One day, people started building cabins to live there. 
Because of that, the place grew up and they needed companies to survive.  
Finally, they joint forces and lived happily ever after.  

 

3. Esta variação é indicada para alunos de nível avançado e que estejam 

estudando conteúdo de negócios. Cada jogador recebe 5 cartas. Cada um, na 

sua vez, compra 1 carta e descarta outra até conseguir 5 páginas da mesma 

história. Para bater, quem conseguir juntar primeiro, precisa criar uma história 

se apresentando ou apresentando seu negócio usando as estruturas iniciais das 

frases.  

 

Ex.: BUSINESS 

Once upon a time, in a company called Box of Cards. 
There were / There was… a very creative team. 
One day, they realized many people were unhappy by learning English. 
Because of that, they developed games to make those moments funnier.  
Finally, students got happier and motivated to study English.  
 

Ex.: PERSON 

Once upon a time, in a big city. 
There were / There was… a man looking for a job in a multinational company. 
One day, he prepared himself and sent a fabulous resume. 
Because of that, the manager invited him for an interview.  
Finally, he got the job of his dream.  
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BOC 24 – 2 TRUTHS AND 1 LIE 

Prepare-se para praticar diversas estruturas de frases com verdades ou mentiras.  

 

Jogadores: A partir de 2 

Nível: Intermediário ou Avançado  

Contém: 50 cartas e 1 Manual de Instruções. 

 

Preparando o jogo: 

Todas as cartas formarão um monte no centro da mesa com as faces voltadas 

para baixo.  

 

Vamos começar: 

O primeiro jogador compra 3 cartas do monte e fala em voz alta 1 frase de cada 

podendo completar livremente se não quiser usar uma das opções sugeridas: 

a, b ou c. Deverá dizer 2 frases que sejam VERDADES e 1 que seja MENTIRA 

sobre ele. Todos os outros participantes deverão discutir e escolher 1 carta que 

acreditam ser a MENTIRA. Se o grupo acertar, o jogador perde a carta, se o 

grupo errar, o jogador ganha a carta. Cada carta vale 1 ponto. 

 

Objetivo: 

Ganha quem fizer mais pontos. É possível combinar um número de vitórias, por 

exemplo quem fizer 3 pontos primeiro ganha, ou pode-se somar os pontos 

quando acabarem todas as cartas. 

 

VARIAÇÕES: 

1. Uma carta é virada e todos precisam falar uma frase completando 

obrigatoriamente com um termo de livre escolha (d). Aqui não tem vencedores, 
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verdades ou mentira, o que vale é estimular a conversação e praticar as 

estruturas das frases. 

 

 
 

Ex.:  

PLAYER 1: I am smart.  
PLAYER 2: I am married. 
PLAYER 3: I am hungry. 
  

2. O primeiro jogador compra 1 carta e, com base em uma das frases, faz uma 

pergunta para outro jogador a sua escolha. Aqui não tem vencedores, o que 

vale é estimular a conversação com respostas longas ou curtas, na afirmativa 

ou na negativa, conforme combinado previamente.  

 

Ex.:  

PLAYER 1: Are you colorblind? 

PLAYER 2: Yes, I am. 

PLAYER 3: No, I am not. 
 

3. Cada jogador recebe 3 cartas. Cada um, na sua vez, faz a leitura das 3 cartas 

na terceira pessoa do singular, ou seja, substituindo o I e conjugando o verbo. 

Por exemplo: My mother writes poems | My friend has 2 pets | He can cook. 

Para cada frase correta, ganha a carta. Cada carta vale 1 ponto. Ganha quem 

fizer mais pontos. 

 

Ex.:  

PLAYER 1: 

A: My stepfather is colorblind.  
B: My best friend is single. 
C: My son is left-handed.  
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BOC 25 – SOLITARY 

Chega de confusão com os Falsos Cognatos.  

  

Jogadores: 2-6  

Nível: Todos os Níveis (Básico, Intermediário ou Avançado) 

Contém: 50 cartas (24 Falsos Cognatos + 25 Termos Equivalentes) e 1 Manual 

de Instruções. 

. 

Preparando o jogo: 

Antes de distribuir todas as cartas entre todos os jogadores, é virada 1 carta do 

monte para definir a carta SOLITARY. Ou seja, quem estiver com a carta 

equivalente a ela no final do jogo, não conseguirá formar um par e será o 

perdedor. 

 

Vamos começar: 

Cada um, na sua vez, pega uma carta, sem olhar, da mão do jogador a sua 

direita, e assim por diante. Cada jogador, na sua vez, pode baixar os pares que 

já tiver formado. 

 

Objetivo: 

Ganha o jogo conseguir formar mais pares. 

 

VARIAÇÕES: 

1. Cada jogador, na sua vez, pede 1 carta para outro jogador a sua escolha. Se 

o jogador tiver a carta, deverá entregá-la e o jogador que pediu poderá baixar 

o par formado, se o jogador não tiver a carta, entregará outra carta qualquer. 

Ganha quem formar mais pares. Exceto quem estiver com a carta SOLITARY que 

não poderá ter seus pontos contados.  
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2. Que tal, em sala de aula, para estimular a conversação, pedir que ao baixar 

o par, o aluno faça uma frase com cada termo para ter certeza que 

compreendeu o significado? Se não conseguir, não ganha o ponto do par 

formado. 

 

 
 
I live with my parents. 
My relatives live in the countryside.  
 

3. É possível jogar este jogo como um jogo da memória. Nesta variação, todas 

as cartas são organizadas viradas para baixo. Cada jogador, na sua vez, vira 2 

cartas. Se formar um par, retira as cartas e continua jogando. Cada par vale 1 

ponto. Ganha quem formar mais pontos. 

 

 


