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Resumo 
Esta Unidade Didática tem como tema a tecnologia 

educacional como recurso pedagógico no ensino de língua 

estrangeira moderna. Entre os objetivos estão: a) a busca por 

formas de tornar as aulas de inglês mais motivadoras através do uso 

das mídias; b) o incentivo à produção textual; c) a utilização das 

mídias como apoio didático; d) a estruturação de um blog como 

auxílio didático nas aulas de inglês; e) a busca por tornar as aulas 

mais atrativas e o incentivo à motivação dos alunos.  

Nesta unidade didática você irá encontrar diferentes gêneros 

textuais como: letra de música, texto informativo, ilustração, 

conversão, blog, vídeo, entre outros. A gramática também é 

contemplada através do comparativo de superioridade. 

Assim, os textos utilizados como materiais didáticos também 

seguem o mesmo tema: tecnologia, proporcionando ao aluno a 

possibilidade da construção dos próprios significados e do 

letramento crítico. 
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Think about technology 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=YtdWHFwmd2o 

1. Click in the link and watch the video. Pay attention in each detail. 

 

 

Caro professor... 

Esta Unidade Didática tem como tema a tecnologia educacional 

como recurso pedagógico no ensino de língua estrangeira moderna. Entre 

os objetivos estão: a) a busca por formas de tornar as aulas de inglês mais 

motivadoras através do uso das mídias; b) o incentivo à produção textual; 

c) a utilização das mídias como apoio didático; d) a estruturação de um 

blog como auxílio didático nas aulas de inglês; e) a busca por tornar as 

aulas mais atrativas e o incentivo à motivação dos alunos.  

Nesta unidade didática você irá encontrar diferentes gêneros textuais 

como: letra de música, texto informativo, ilustração, conversão, blog, vídeo, 

entre outros. A gramática também é contemplada através do comparativo 

de superioridade. 

Assim, os textos utilizados como materiais didáticos também seguem 

o mesmo tema: tecnologia, proporcionando ao aluno a possibilidade da 

construção dos próprios significados e do letramento crítico.  

Bom trabalho... 

 

http://www.youtube.com/watch?v=YtdWHFwmd2o


 

 

 

 

 

 

 

a. What did you see in the video? 

b. How can wedescribe the characters? 

c. If you have to define a theme for the music, what theme will you choose? 

Why? 

d. Can you write some words that you recognize in the lyrics? 

 

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

Professor, sugiro que faça as perguntas no coletivo, ou 

para os alunos discutirem em duplas, principalmente até a 

questão C. 

 

O vídeo em questão é da banda Daft Punk, 

com a músicaTechnologic. 

2. Now, answer the questions below. 

 



 

 

 

Technologic 
Daft Punk 

 

Buy it, use it, break it, fix it, 

Trash it, change it, mail - upgrade it, 

Charge it, point it, zoom it, press it, 

Snap it, work it, quick - erase it, 

Write it, cut it, paste it, save it, 

Load it, check it, quit - rewrite it, 

http://letras.mus.br/daft-punk/169638/ 

 

a. Do you think that the title has relation to the lyrics? Why? 

b. Does the titleof the music have relation with the theme that you thought 

before to listen it?  

c. What kind of words did you understand? 

d. Try to write the verbs that you can translate.  

verb translation verb translation 

    

    

    

    

    

    

 

3. Let’s take a look at the lyrics. Please, click on the link to read the 

whole music. 

 

http://letras.mus.br/daft-punk/
http://letras.mus.br/daft-punk/169638/


e. What is the meaning of the word “it” in the text? 

 

 

Can you imagine your life without 

technology? 

 

Certainly it is difficult to think our lives without echnology. Sometimes we 

can’t understand the world without cell phones, television, computer and the 

miracle of the internet. 

The technologies have helped the humanity in several areas. One of 

them is the Communication Technology that gives the chance of exchange 

information. Some examples are video games, DVD and magazines. Other 

useful area is the Information Technology that allows everybody to send signals 

around the world; good examples are the cell phones, GPS, television and 

internet. Areas like Biotechnology, Medicine, Environment, Transportation, 

Energy and Power, Production and Agricultural Technology create solutions to 

make the human life better.  

However, there are not only positive effects. We can point up many 

negative aspects: unemployment, sedentary people, among others.  But the 

worst is the lack of human side. Everyday people are more distant from their 

family and friends.People forget the human side of life, like a hug, a smile and 

the touch.  

So, technology has affected the way people interact with each other and 

the way they view themselves. Like everything in this world, there is a good and 

a bad side to technology, but it depends onyou to determine how it will affect 

your life.  

 

 

4. Let’s read! You can find some vocabulary at the end of the text; 

try to understand without your dictionary. 

 



Do you really know the technology that you use? 

Society is making everything easier, more attractive and faster for 

consumers, so we don’t have to waste time. You drive an automobile to go 

working, take pictures at the weekend, watch good films or soup operas on the 

television, and surf the internet with your cell phone. Technology is a routine in 

our lives! 

Doyou know that the wheel was considered a technology five thousand 

years ago? It depends of the time that you talking about. Let´s read a little bit 

more about some technological tools. 

 

                                           http://en.wikipedia.org/wiki/File:DynaTAC8000X.jpg 

The first “cellular telephone” came to Brazil in 1990, specifically to Rio de 

Janeiro, by TELERJ*. In Portugal it is called telemóvel, in American English it 

received the name of cell phone and in British English it is known as mobile 

phone. 

 

 

* A sigla TELERJ significa - Telecomunicações do Estado do Rio de Janeiro. Foi uma 

empresa de telefonia que prestou serviços de 1975 a 1998, ou seja, antes da privatização. 

Disponível em:http://pt.wikipedia.org/wiki/TELERJel . Acesso em: 02 de dezembro de 2012. 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:DynaTAC8000X.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/DynaTAC8000X.jpg


certainly - certamente 

several - muitos 

hug - abraço 

useful - útil 

allow - permitir 

worst - pior 

lack - falta 

side - lado 

forget - esquecer 

way - modo, caminho 

easier - mais fácil 

faster- mais rápido 

soup opera - novela 

wheel - roda  

tool - ferramenta  

 

 

 

 

 

a. Em quais áreas a tecnologia tem ajudado os seres humanos? 

b. Qual seria a diferença entre tecnologia da comunicação e tecnologia da 

informação? Cite alguns exemplos. 

c. Por que a internet é considerada um milagre? 

d. Quais são os pontos positivos e negativos da tecnologia na vida das 

pessoas? 

e. Por que a roda já foi considerada uma tecnologia? 

f. Há quanto tempo o celular chegou ao Brasil? Você acha que é muito tempo? 

g. Enumere alguns exemplos da presença da tecnologia na sua rotina. 

h. Você se imagina sem a tecnologia? Por quê? 

h. A tecnologia já criou alguma situação difícil para você ou para alguém que 

você conheça? Cite um exemplo. 

 

5. Comprehension. 

Discuta com seu colega e responda as questões a seguir no seu 

caderno. 

 

 



 

 

 

http://www.sxc.hu/photo/1207294 

 

a. Como você descreveria a cena? 

b. Que tecnologia as pessoas estão utilizando? 

c. Como está acontecendo a comunicação? 

d. Esta figura poderia ilustrar o texto estudado? Em qual parte do texto? 

 

 

 

So, let’s see if your thoughts about that are correct or not. 

http://www.youtube.com/watch?v=kWDq7zfPO4c 

Agora discuta com seus colegas e registre suas conclusões no caderno. 

7. What do you think about a film called “Desconecte-se para 

conectar”? What do you think that the video will talk about? 

6. Analisando a figura abaixo...  

 

http://www.sxc.hu/photo/1207294
http://www.youtube.com/watch?v=kWDq7zfPO4c
http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=1207294&redirect=photo


 

a. O vídeo é dividido em duas partes. O que acontece em cada uma delas? 

b. Você acredita que as cenas são apenas ficção ou fazem parte do nosso dia 

a dia? 

c. Discuta com os colegas quais seriam as regras para o uso social adequado 

da internet (no sentido do vídeo)? 

d. Agora, em língua inglesa, enumere pelo menos cinco dessas regras. 

 

 

Rules to live with technology, NOT FOR technology 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

http://www.vagalume.com.br/gilberto-gil/pela-internet.html 

8. Listen to Gilberto Gil’s song about the internet.   

It’s called “Pela internet”.  

http://www.vagalume.com.br/gilberto-gil/pela-internet.html


a. Put the number in front of the word that you listen. Try to do it in the order 

that you hear. 

(     )hacker 

(     )Helsinque 

(     ) home-page 

(     )infomaré 

(     ) web site 

(     ) milícia 

(     ) disquete 

(     ) e-mail 

(     )vírus 

(     )oriki 

 

b. Dê o significado, ou seja, o conceito das palavras do exercício anterior. 

1  

 

 

6  

2  

 

 

7  

3  

 

 

8  

4  

 

 

9  

5  

 

 

10  

 

c. Você conhecia o significado de todas as palavras? 

d. Volte a letra da música e retire mais palavras cujo significado você não 

conhece. Discuta em grupo esses conceitos. 



e. Todas essas palavras são usadas em língua portuguesa? E em língua 

inglesa? 

f. O que você entende nos versos que seguem: 

“Com quantos gigabytes  

Se faz uma jangada  

Um barco que veleje” 

 

g. Ao ler os versos acima você se lembra de algum ditado popular? Será que o 

autor quis fazer ligação com esse ditado? Por quê? 

 

h. Faça uma ilustração interpretando a música do Gilberto Gil, 

escolha um ou dois versos para anexar a essa ilustração e... Coloque no blog... 

 

 

 

 

(     ) Television is more interesting than radio. 

(     ) A smile is more sincere than some words. 

(     ) Internet is better than video game. 

(     ) Cell phone is older than washing machine. 

(     ) A hug is more romantic than a kiss. 

 

 

“Society is making everything easier, more attractive and faster” 

 

a.Algumas dessas palavras tem algo em comum. Você saberia dizer o que é? 

10. Veja no texto a presençado seguinte trecho: 

 

9. Put T for TRUE and F for FALSE, according to your opinion. 

 



b. Observe a estrutura das frases do exercício anterior e compare-as com a 

sentença retirada do texto. 

As semelhanças que você encontrou fazem parte do comparativo de 

superioridade.  

Veja no quadro a seguir as regras: 

 

SuperiorityComparative 

O comparativo de superioridade, como é conhecido em português, compara 

um objeto com outro, ou melhor, compara duas coisas sendo que uma é 

superior a outra.Veja as regras: 

 One syllable adjectives  
Add  ER (richer) 
 

 One syllable adjectives ending in 'e'  
Add R (nicer) 
 

 One syllable adjectives ending in consonant - vowel - consonant (CVC) 
Add consonant + ER (bigger) 
 

 Two syllable adjectives ending in 'y'  
Replace Y with IER (happier) 
 

 Two or more syllable adjectives  
Add MORE / LESS (more / less interesting) 
 

 Irregular adjectives 
good - better  
bad - worse  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Professor, nessa parte gramatical você poderá apresentar 

ainda os comparativos de inferioridade e igualdade, além do 

superlativo. 

 



 

 

 

a.Há mais comparativos de superioridade no texto. Sublinhe-os. 

b.Como você faria o comparativo de superioridade para os seguintes adjetivos? 

hot – 

expensive –  

thin –  

angry –  

romantic –  

cheap –  

dangerous –  

small - 

 

c. After to take a look in the pictures below, write some sentences using the 

superiority comparative, according to your opinion. 

 

www.sxc.hu/photo/571234                      www.sxc.hu/photo/1177227            www.sxc.hu/photo/1400144 

 

www.sxc.hu/photo/1096825                 www.sxc.hu/photo/1136532                   www.sxc.hu/photo/1067072 

11.  Treinando o comparativo de superioridade. 

http://www.sxc.hu/photo/1177227
http://www.sxc.hu/photo/1400144
http://www.sxc.hu/photo/1096825
http://www.sxc.hu/photo/1136532
http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=571234&redirect=photo
http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=1177227&redirect=photo
http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=1400144&redirect=photo
http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=1096825&redirect=photo
http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=1136532&redirect=photo
http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=1067072&redirect=photo


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Take a picture of your spider web and show us at the blog… 

                       Try to make a creative web or a new species of spider! 

 

 

 

12. Make a spider web with words about technology that you find in the 

Daft Punk’s and in the text. If you prefer, you can write other words with 

the same theme. 

 



 

 

QUESTIONS yes no other 

Do you have a cell phone?    

Do you watch TV every day?    

Do you surf in internet every day?    

How many televisions are there in your house?    

Does your family often buy magazines or 

newspapers? 

   

How often do you practice a sportfor a week?    

Do you have lunch or dinner with your family?    

Do you prefer to talk to your friends in a chat 

room or in a real place? 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I think…is more interesting than… 

In my opinion… 

There is/are…in my house. 

I … twice a week. 

Professor, aqui você pode utilizar as respostas dos alunos para 

fazer uma enquete e discutir determinados assuntos e suas 

consequências, como: a necessidade da leitura, o sedentarismo 

causado pelo uso das tecnologias, a falta de contato familiar, etc. 

 

13. Complete with your friend’s routine, asking them the questions below. 

14. Write a paragraph using the questionsabove. But now you have to 

use information about yourself.Try to use one or two sentences with the 

superiority comparative. Don’t forget the title. 

 



 

 

 

 

Will computer substitute teachers in a school? 

Does a cell phone help or damage a student at the classrooms? 

 

 

 

 

 

 

- The Daft Punk’s biography is very interesting, because they sing about many 

technologies, make electronic music and use different clothes. One of their 

music was the theme of the film “Tron: Legacy”. This link can give you more 

information: 

http://www.rfimusic.com/artist/electronic-music/daft-punk/biography 

- To learn better the comparativedegree, you can watch a class about 

superiority comparative by Telecursoat: 

http://www.youtube.com/watch?v=9jnsCCOs-aU 

 

 

15. Now, go to the blog and give your opinion in our research about 

uses of technology. See these questions and others! 

 

16. If you want to know more… 

 

http://www.rfimusic.com/artist/electronic-music/daft-punk/biography
http://www.youtube.com/watch?v=9jnsCCOs-aU
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