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INTRODUÇÃO 

 

A Educação é um dos meios eficazes para conscientização de um 

desenvolvimento social, político, econômico, cultural e tecnológico, propiciando um 

grande teor de igualdade entre as pessoas.  

          Portanto a Escola Pública assumiu já há algumas décadas, o compromisso 

com a Educação das classes menos favorecidas, ou seja, estudantes oriundos das 

classes populares. Para que a Educação se efetive, é preciso ter em mente quem 

são os sujeitos da Escola Pública, de onde eles vêm e que referências sociais e 

culturais trazem para a escola. 

        Nesse sentido, é necessária uma Educação que atenda igualmente os sujeitos, 

seja qual for sua condição social e econômica, seu pertencimento étnico e cultural e 

as possíveis necessidades especiais para aprendizagem. 

        Segundo Bakhtin (1988), toda enunciação envolve a presença de pelo menos 

duas vozes, a voz do eu e do outro. Para este, não há discurso individual, no sentido 

de que todo discurso se constrói no processo de interação e em função de outro. E é 

no espaço discursivo criado na relação entre eu e outro que os sujeitos constituem 

socialmente. É no engajamento do discurso com o outro que damos forma ao que 

somos. Então, a Língua Estrangeira apresenta se como espaço para ampliar o 

contato com outras formas de conhecer, com outros procedimentos interpretativos 

de construção da realidade. 

       Nesse raciocínio, torna-se importante o entendimento do que se pretende com o 

ensino de Língua Estrangeira na Educação Básica, ou seja, ensinar e aprender 

línguas são também ensinar e aprender percepções de mundo e maneiras de 

atribuir sentidos, é formar subjetividades, é permitir que se reconheçam no uso da 

língua os diferentes propósitos comunicativos, independentemente do grau de 

proficiência atingido. 

      As aulas de Língua Estrangeira se configuram como espaço de interação entre 

professor e alunos e pelas representações e visões de mundo que se revelam no dia 

a dia. Objetiva-se que os alunos analisem as questões sociais, políticas, econômicas 

da nova ordem mundial, suas implicações e que desenvolvam uma consciência 

crítica a respeito do papel das línguas na sociedade. 
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        A proposta atual das DCEs para o Ensino de Língua Estrangeira Moderna parte 

de uma perspectiva sociodiscursiva da linguagem e tem nos gêneros textuais 

(gêneros discursivos) suas unidades básicas de ensino. E esta perspectiva teórica 

tem exigido atualização dos professores e mudanças de concepção de ensino e das 

práticas pedagógicas tradicionais.  

       Nas Diretrizes, a ênfase do ensino recai sobre a necessidade de os sujeitos 

interagirem ativamente pelo discurso, sendo capazes de se comunicar de diferentes 

tipos de texto, levando em conta a imensa quantidade de informações que circulam 

na sociedade, significando participar dos processos sociais de linguagem e de seus 

sentidos legitimados e desenvolver uma criticidade de modo a atribuir o próprio 

sentido aos textos. 

      O trabalho com a Língua Estrangeira Moderna fundamenta-se na diversidade de 

Gêneros Textuais e busca alargar a compreensão dos diversos usos da linguagem, 

bem como a ativação de procedimentos interpretativos alternativos no processo de 

construção de significados possíveis pelo leitor. 

 

“No Ensino de Língua Estrangeira, o conhecimento lingüístico é importante 
porque dá suporte para o aluno interagir com os textos. Se ele desconhece 
completamente o vocabulário, os sons da língua, a ordem em que as 
palavras se organizam no enunciado, por exemplo, terá maiores 
dificuldades na compreensão dos textos (DCE - 2008).” 

 

       Portanto, o grande artífice das transformações que possam ocorrer em sala de 

aula, é o professor, uma vez que a abordagem ao conteúdo e a seleção/adaptação 

de material didático têm cunho pessoal e, intuitivamente revelam a identidade do 

professor, suas crenças, sua forma de ser e de perceber o outro e o mundo. 

     Para Bakhtin (1992, p.279), a riqueza e a variedades dos gêneros do discurso 

são infinitas, pois a variedade virtual da atividade humana é inesgotável, e a cada 

esfera dessa atividade comporta um repertório do discurso que vai diferenciando-se 

e ampliando-se a medida que a própria esfera se desenvolve e fica mais complexa. 

      Nessa definição, podem ser considerados textos uma figura, um gesto, um 

slogan, tanto quanto um trecho de fala gravado em áudio ou uma frase em 

linguagem verbal escrita, a partir dos quais os conteúdos específicos de Língua 

Estrangeira serão tratados.  No entanto, é preciso atentar para o fato de que são 

atribuídos, aos textos, os sentidos reconhecidos como válidos por determinada 
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comunidade, considerando-se sempre o contexto e o momento histórico em que eles 

foram produzidos: uma construção a qual não se considere possível atribuir sentidos 

não será visto como texto por uma determinada comunidade.  

      Sob este ponto de vista, e com esta concepção bakhtiniana de língua, o ensino 

de LE não pode ser separado do contexto em que ela figura, uma vez que língua e 

situação social são indissociáveis. A língua é carregada de valores culturais e 

ideológicos, por isso, estudar uma língua é também saber a valoração e o peso que 

suas palavras têm. Um estudo fechado, tradicional, que separe língua e contexto ou 

que separe a língua de sua cultura é um equívoco no contexto da modernidade em 

que se vive. O estudo de uma LE deve desenvolver nos alunos uma consciência 

crítica com relação ao papel das línguas na sociedade, e, dessa forma, ir além de 

um ensino utilitarista e, muitas vezes, pouco eficaz.  

Segundo orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais do MEC: 

"A aprendizagem da Língua Estrangeira Moderna qualifica a compreensão 
das possibilidades de visão de mundo e de diferentes culturas, além de 
permitir o acesso à informação e à comunicação internacional, necessárias 
para o desenvolvimento pleno do aluno na sociedade atual" (BRASIL, 
PCNs, MEC, 1999) 

          Assim, o professor deverá levar o aluno a participar das atividades propostas 

durante as aulas, que servirão como fator de desinibição para um melhor 

discernimento nas séries subseqüentes do ensino fundamental. 

 De acordo com as palavras de Moita Lopes (1996, p. 76), compartilhadas por 

Scheyerl (2009, p.128), quando diz que: 

“espera que a escola, como instituição, não forneça apenas instrumentos 

adequados ao contexto dos alunos de língua estrangeira, mas meios de 
instrução que estimulem a consciência crítica, refletindo habilidades que 
tenham cunho socialmente justificáveis”. 

 Deste modo, se faz necessário que tanto o professor como as instituições de 

ensino precisam entender o mundo, o momento social, político e econômico, 

conduzindo o ensino da língua inglesa de acordo com as exigências do hoje e 

promover um espaço mais inclusivo. 

 Assim, a proposta apresentada a seguir é uma Produção Didático-

Pedagógica, isto é, um conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira 
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sistemática, contendo texto de fundamentação com as respectivas atividades a 

serem desenvolvidas, onde os alunos terão a oportunidade de melhor perceber a 

importância e a influencia que a língua inglesa exerce em nossa cultura fazendo 

inferências levando em consideração o conhecimento prévio que os mesmos têm 

sobre o assunto; ler com objetivo pré-estabelecido; perceber os elementos que 

compõem a estrutura dos gêneros diversificados, desenvolvendo procedimentos de 

oralidade leitura e escrita. 

   Vale lembrar que muitas vezes não percebemos, mas estamos acostumados 

com algumas palavras estrangeiras em nosso dia a dia, pois placas e frases escritas 

na língua inglesa estão espalhadas por todos os lados. Portanto, as expressões 

americanas sem ao menos termos conhecimentos de que elas significam como por 

exemplo: “internet, web site, windows, word, download, big, delivery, baby, stress, 

look, fast food, fashion, e-mail, messenger, outdoor, hot dog, milkshake, light, 

hamburger, drink, happy hour, diet, light, fitness, crazy, show, rock,  drive-in, open, 

mouse, delete, jeans, shopping center, pet shop, lan house, pit stop, pen drive, 

notebook, laptop, palmtop, design entre outras, são utilizadas com freqüência tão 

alta que muitas vezes as incorporamos ao nosso vocabulário básico, pois 

percebemos a sua importância e influencia que exerce sobre nossa cultura. 

 Essa evolução do inglês deve-se a vários fatores e um dos mais importantes, 

pois esta língua é a mais fácil de aprender a falar, mesmo porque os verbos pouco 

variam, facilitando assim a sua aprendizagem. Por outro lado, dizem ser mais difícil 

um americano ou inglês aprender falar o português do que um brasileiro aprender a 

falar o inglês. 

 Considerado a língua mais comum para os brasileiros se comunicar, muitos 

vão ao exterior para estudos, negócios e férias e muitos estrangeiros tem vindo para 

o Brasil com a mesma intenção. Isso acontece devido à globalização. 

   Assim, afirmamos que é função primordial da escola ensinar a escrever, ler e 

falar a língua inglesa. É função essencial da escola, ampliar o domínio dos níveis de 

leitura e escrita e orientar a escolha dos materiais de leitura. Cabe, formalmente, à 

escola desenvolver as relações entre leitura e indivíduo, em todas as suas 

interfaces. 
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TRABALHAR A ORALIDADE 

 

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais indica nova abertura no ensino de 

língua materna e apresentam uma proposta de como a escola deve se posicionar 

em relação à necessidade de se trabalhar a oralidade em diversas situações. 

 
 
cabe à escola ensinar o aluno a utilizar a linguagem oral no planejamento e 
realização de apresentações públicas [...]. Trata-se de propor situações 
didáticas nas quais essas atividades façam sentido de fato, pois é 
descabido treinar um nível mais formal da fala, tomado como mais 
apropriado para todas as situações. A aprendizagem de procedimentos 
apropriados de fala e de escuta, em contextos públicos, dificilmente 
ocorrerá se a escola não tomar para si a tarefa de promovê-la. (BRASIL, 
2001, p. 25).  
 

 Assim sendo, os PCNs deixam evidente a importância de preparar o aluno 

para situadas nas mais diversas ocasiões, dando ênfase em especial, as situações 

que envolvem um público maior e exigem certo grau de formalidade, por exemplo: 

como é o caso de um seminário, ou debate. Colocam que a função de levar o aluno 

a compreensão que os discursos precisam ser devidamente planejados, tendo em 

vista os níveis de formalidade assumidos é da escola. 

 

O QUE É LEITURA? 

 
Para Paulo Freire, na obra A importância do ato de ler, publicada na década 

de 80, em sentido amplo, o ato de ler não está circunscrito à palavra impressa, 

abarca também a leitura de situações as mais diversas, incluindo, sobretudo, a luta 

que os indivíduos travam para não se tornarem seres alienados. 

Nessa perspectiva, as pessoas que não estão habituadas com a prática da 

leitura, podem escrevê-la a qualquer momento e em qualquer circunstância, por 

meio de atitudes, como, por exemplo, observar o que está à sua volta, aguçando a 

curiosidade de seres autônomos, atitude aparentemente simples, mas que significa 

“deixar de ler pelos olhos de outrem” (MARTINS, 1988, p.23).  

O livro nos remete a uma reflexão acerca da falta de humanização do sistema 

educativo, quando centraliza o saber ao invés de o educador ajudar seus educando 

a desenvolver ao máximo suas potencialidades.  



 9 

Embora, hoje, pesquisas sérias comprovam que o processo de alfabetização 

e letramento dura à vida inteira, independentemente da condição social do indivíduo, 

bastando para isso que se leia e queira ler, que se disponha a construir 

conhecimento pessoal, que vivencie e sacie continuamente a vontade de saber 

mais, buscando sentidos mais construtivos e desencadeadores das palavras, mas 

que se respeite, durante o ato da leitura, tanto a subjetividade interior quanto a 

objetividade exterior.  

A partir deste tipo de experiência, e no contexto em estudo, conclui-se que a 

leitura é sem duvida uma das habilidades mais importantes e complexas dentro da 

LI, e conforme traz os PCN’s de Língua Estrangeira Moderna (1996), é com certeza 

um dos principais enfoques do professor. 

  Assim segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais: 

 
...embora seja certo que os objetivos práticos - entender, falar, ler e 
escrever - à que a legislação e os especialistas fazem referencia são 
importantes, quer no parecer que o caráter formativo intrínseco à 
aprendizagem de Línguas Estrangeiras não pode ser ignorado. Torna-se, 
pois, fundamental, conferir ao ensino de Línguas Estrangeiras um caráter 
que, enunciados corretos no novo idioma, propicie ao aprendiz a 
possibilidade de atingir um nível de competência lingüística capaz de 
permitir-lhe acesso à informações de vários tipos, ao mesmo tempo em que 
contribua para a sua formação geral enquanto cidadão (1996, p.148). 
 

 Portanto, ao darmos ênfase ao Reading faz sentido, pois a maior parte dos 

alunos dificilmente conseguirá realizar outro contato com a Língua Estrangeira que 

não seja por meio da leitura. Embora que em boa parte dos PCN’s (1996) serem 

elogiadas várias reflexões de Widdowson (1991) a respeito da competência 

comunicativa e da interdisciplinaridade nas aulas de Língua Estrangeira, se sabe-se 

que este é um ideal mais utópico, levando-se em consideração o contexto em que o 

aprendizado de uma Língua Estrangeira acontece no Brasil, da qual o aluno pouco 

contato tem com exercícios como ouvir um nativo da língua falar, ou seja, interagir 

com a língua-alvo. 

 No entanto, mesmo sendo a leitura considerada uma das habilidades com a 

qual os alunos têm mais contato, não é fácil para os professores desenvolver 

efetivamente a habilidade da leitura nos principiante, pois é comum em aulas de 

Língua Inglesa reclamar de não terem vocabulário suficiente para compreender um 

texto em sua totalidade. 
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  Entretanto a língua inglesa na atualidade é utilizada nos mais diversos 

campos como: anúncio; musica; informática e negócios que são aliados da disciplina 

na escola. Portanto, a descoberta da relação entre leitura e vocabulário na Língua 

Inglesa está presente em certas situações do dia-a-dia das pessoas através de 

jogos de videogame, emails, musicas e anúncios, propagandas e outdoors, pois 

através desse processo é que a língua não nativa (inglesa) faz relação com a 

realidade do aluno. 

 

 

Ler é uma das competências mais importantes a serem trabalhadas com o 
aluno, principalmente após recentes pesquisas que apontam ser esta uma 
das principais deficiências do estudante brasileiro. Não basta identificar as 
palavras, mas fazê-las ter sentido, compreender o contexto, interpretar o 
que querem transmitir, relacionar com a nossa realidade e reter o que for 
mais relevante. (ROCCO, 2006) 

 

Ainda que não se possa responder a tantos questionamentos, defende-se que 

é preciso e urgente propor um novo olhar para com a condução do processo de 

ensino e aprendizagem da leitura e da escrita, no trabalho com LE que deve ser 

mais significativo tanto para crianças quanto para jovens e adultos. 

A ESCRITA 

 

A escrita é um processo social, histórico, dialógico e interativo, tanto na 

língua portuguesa como na língua inglesa. Ela pressupõe a análise da relação 

estabelecida entre o sujeito com o objeto da escrita. Podemos dizer que a escrita é 

uma das grandes invenções da humanidade, e que surgiu a partir da necessidade 

do homem de criar registros, armazenar dados e preservar sua história.  

Assim, a partir da escrita, as relações entre o homem e sua memória social 

sofreram sérias transformações, permitindo que seus sentimentos e conhecimentos 

de mundo pudessem perpetuar-se, chegando até outras culturas e em outros 

tempos, numa relação linear entre autor e leitor. 

Porém, a responsabilidade da escrita na formação do sujeito é muito grande. 

Ela é a porta de entrada para o saber tecnológico e erudito, apresentando um 

emaranhado de dizeres. É um meio de comunicação entre as pessoas, sejam 

através de cartas, convites, bilhetes, recados, anúncios, e-mails e entre outros. 
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Então, o que vem a ser um texto? E quais os critérios necessários para 

elaborá-lo de modo que possa ser entendido em sua universalidade e objetividade? 

 De modo sintético define-se texto como um todo organizado, produzido 

por um sujeito num dado tempo e num determinado espaço. Sujeito este 

pertencente a um grupo social, que expõe em seus textos suas idéias, anseios, 

temores, expectativas do grupo e de sua época, possuindo um caráter histórico e 

social. 

 Em outras palavras, texto define-se como uma ocorrência lingüística falada 

ou escrita de qualquer extensão, dotada de uma unidade sociocomunicativa 

semântica e formal, possuindo três aspectos necessários para sua total 

compreensão, tais como: aspecto programático; aspecto semântico; aspecto formal. 

 

A REESCRITA 

 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa, um 

escritor só é competente quando olha para o texto que produziu, verifica se está 

coerente ou confuso e é capaz de revisá-lo, ou mesmo reescrevê-lo, até que o 

considere satisfatório para que seja utilizado. 

 Para Antunes (2003): 

 

Reescrita [...] corresponde ao momento de análise do que foi escrito, para 
aquele que escreve confirmar se os objetivos foram cumpridos, se 
conseguiu a concentração temática desejada, se há coerência e clareza no 
desenvolvimento das idéias, se há encadeamento entre os vários 
segmentos do texto (ANTUNES, 2003, p.56).  

 

A reescrita é uma forma de fazer análise lingüística, visto que o texto escrito 

não é uma unidade fechada, e sim um trabalho lingüístico e discursivo, que envolve 

reelaborações. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua 

Portuguesa, um escritor só é competente quando olha para o texto que produziu, 

verifica se está coerente ou confuso e é capaz de revisá-lo, ou mesmo reescrevê-lo, 

até que o considere satisfatório para que seja utilizado. 

 No entanto, produzir um texto não é tarefa fácil, é um trabalho sério que 

exige várias reescritas durante o percurso. A escrita é um processo, por esse motivo 
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não pode ser considerado produto final (PRESTES 1999). Assim, revisar o que está 

escrevendo é a fase que demonstra a vitalidade desse processo, então, a reescrita, 

na maioria das vezes, é necessária para dimensionar o que o autor está querendo 

escrever, deixando assim mais claras as idéias e as intenções do autor para o leitor. 

Quando se realiza esse tipo de trabalho, há momentos em que os textos produzidos 

pelos alunos devem ser melhorados no sentido de demonstrar maior clareza; então 

é necessário reescrevê-los, para que se oportunize ao estudante a possibilidade de 

reconstruir o que ele sabe (MORAES, 2005 a). 

Portanto, a prática de reescrita de textos aponta uma forma de aprender a 

escrever textos com características que os tornem aceitáveis. Autores como Guedes 

e Souza afirmam que: 

Finalmente, é preciso que o professor seja professor e examine esses 
textos para orientar minuciosamente as reescritas que vai qualificá-los. 
Orientar a reescrita não é apenas adequar o conteúdo às verdades 
estabelecidas da ciência nem a forma do texto ao modo consagrado de 
escrever [...], é principalmente levar o autor a repensar a pertinência dos 
dados com que está lidando [...] perguntar-se para que vai servir o que está 
escrevendo. (GUEDES E SOUZA, 2001, p.149). 

 

 Assim sendo, nas aulas de língua inglesa o aluno ao produzir pequenos 

textos, frases, diálogos em português, deverá ao termino do mesmo fazer a reescrita 

em inglês como forma de reestruturá-los para mostrar o que realmente ele sabe. 

 

APRESENTAÇÃO 

 

 Portanto, a proposta apresentada contemplará alunos do sexto ano do ensino 

fundamental, onde optamos trabalhar com as palavras inglesas no cotidiano do 

aluno por serem palavras atraentes e ainda presente na vida dos mesmos. O inglês 

é envolvente e, além disso, é usado no cotidiano freqüentemente vivido pelas 

crianças e são apresentadas em linguagem simples através de jogos de 

computador, em brinquedos falantes com mensagens, conselhos, assim, brincando 

ela aprende sem ter ninguém que a obrigue a aprender. 

O objetivo deste estudo é trabalhar atividades pedagógicas que envolva a 

oralidade, a leitura, a escrita de palavras inglesas vivenciadas no dia a dia pelos 

alunos, através de textos que tratam da linguagem verbal (convites, avisos, rótulos 

quadrinhos, bilhetes, propagandas de eletrodomésticos, vestuário, alimentação, 
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material de limpeza, internet, informática, músicas), Linguagem não verbal (imagens, 

gestos, pinturas, desenhos, gravuras, mímica, etc.), bem como a produção e 

expressão oral (falar/ouvir): relato pessoal, narração, descrição, histórias, 

dramatização, diálogo e Interpretação de mensagens transmitidas. 

          Sendo assim, a proposta procurou delinear ações planejadas, executadas 

com divisão de trabalho e avaliadas quanto ao processo de ensino-aprendizagem, 

obtendo mudanças conceituais como produto final, pois o foco principal é o ensino 

de LE com o uso de palavras do cotidiano, numa turma do 6º ano do período 

vespertino do Colégio Estadual Pedro Fecchio, da cidade de São Tomé, Paraná, em 

que será desenvolvido uma unidade didática segundo as bases teóricas do 

interacionismo-sociodiscursivo. 

      Para tal, serão realizadas atividades que motive e desenvolvam o interesse dos 

alunos pelo idioma.  Dentre outras, o uso da internet fará parte do processo de 

ensino e aprendizagem. O material didático pedagógico será elaborado também 

para uso na TV pen drive e computador, por meio de atividades interativas, com o 

objetivo de facilitar a assimilação de conteúdos e aproximação do aluno com o inglês 

do cotidiano. Pois, não adianta mais fugir, nem dizer que não gosta agora a língua 

inglesa é realidade na vida dos brasileiros. Produtos de limpeza, alimentos, bandas, 

anúncios, quase tudo tem o inglês como base! 

Esta unidade traz muitas palavras em inglês que fazem parte do nosso cotidiano e 

que nós sabemos o significado delas sem mesmo saber inglês.  

 

Para dar início, e como forma de incentivo a LE será mostrada a exibição do vídeo O 

Inglês já faz parte da sua vida! - You Tube - Disponível em 

http://youtu.be/hCD9TB6UGEE- Acesso em 29 de Out. de 2012.  

  

 Vamos 
conversar sobre 

o vídeo? 

http://youtu.be/hCD9TB6UGEE-
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 Para você qual é a verdadeira importância da língua inglesa no nosso 

mundo atual? 

 Você acha que o inglês tem influenciado a nossa vida? Como? Onde? 

 Você gostou do vídeo?  

 Que imagens são veiculadas no texto? 

 Quais dela fazem parte de seu dia-a-dia? 

            

Atividades  

 

 1- Organizam-se em grupo de cinco alunos cada. Peça que procurem descobrir 

algumas palavras que sempre falamos em inglês em nosso dia a dia e depois as 

desenhe. Exemplo: (Jeans, skate, egg, Yes, Bye bye, video game, mouse...). Depois 

cada grupo de apresentar as palavras pesquisadas e a professora deverá colocá- 

las no quadro formando assim um novo vocabulário, 

1a- Entregue aos alunos revistas, jornais ou encartes e peça para os grupos 

pesquisarem figuras de produtos vendidos aqui no Brasil, mas que tenha o nome em 

inglês. Peça que recortem e confeccione cartazes. Exemplo: Hot dog, game. Após 

trabalhe com a pronúncia das palavras pesquisadas. 

 

1b- Faça perguntas orais sobre as palavras encontradas no exercício anterior para 

que sejam respondidas, exemplo: 

 O que é um hambúrguer? 

  Para que serve o knnor? 

 O que você entende por HOT DOG? 

  Para que usamos o notebook? 

  O que se faz com  School? 

 Você sabe o significado de Big Brother? 

 

1c- Peça aos alunos que desenhe uma situação bem feliz da sua vida. Em seguida, 

deixe claro para eles que irão aprender a dizer seu nome, sua idade... e também 

aprender a cumprimentar e a se despedir! 
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1d- Professor os alunos devem ser motivados a conversar em inglês na sala de 

aula. Aproveite e apresente a eles algumas expressões muito usadas em inglês. 

Pratique com eles e leve-os a começar a falar inglês espontaneamente! 

 

 
                   Para...        
                                          

 
         Você pode dizer... 

                  

             1. Hello! 

       
             

             2. Bye Bye! 

    
                            

             3. Oh, Yes! 

    
                           

             4. Oh, no! 

                                       5. Sorry! 

HELLO! 

 

I’m Nathan.                    
I’m Brazilian 
I’m happy!                                     
 

Bye! 

I like to go shopping. 
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             6. It’s Ok! 
 
 
 
 
 
 

 

Depois de fazermos os diálogos em sala, lembrar aos alunos que devemos nos 

cumprimentar em inglês todos os dias. 

2- Professor nesse dia iniciar sua aula colocando que nos grandes centros, 

atualmente muito se ouve falar em Shopping, e muitas vezes é uma prática diária 

das pessoas usá-lo como entretenimento, lazer, alimentação, entre outros. 

Trabalhe com a oralidade. Então: 

a) Você já ouvir falar em shopping? 

b) Você conhece algum? 

c) O que podemos encontrar num shopping? 

d) Você gosta de fazer compras? 

e) O que você viu de muito diferente das coisas que você é acostumado a ver? 

 

Agora trabalhando com a escrita. 

2a- Vamos analisar as gravuras abaixo e completar as frases: 
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Fonte: Disponível em: 
 http://gaming.unlv.edu/v_museum/neon_s
urvey/surv_photos/SomersetShoppingCen
ter_2.jpg. Acesso em: 05 Dez. 2012. 

 

a) Eu gosto de ir ao ____________ comprar roupas e sapatos. 

b) Eu posso encontrar ________________ no Shopping. 

c) Sempre vou assistir_____________ no Shopping. 

 

2b- No shopping existem lojas de roupas, calçados, eletrônicos, produtos de 

informática.  

 

Fonte Disponível 

em: <http://temcoisapior.files.wordpress.com/2009/0

2/delete-copypsd.jpg>. Acesso em: 05 Dez. 2012. 
 

 

a) Digitei meu trabalho errado! Tive que apertar o botão __________! 

b) O __________ do meu computador está sem o botão delete. 

c) Enquanto o delete serve para apagar, o botão Enter serve para __________. 

 

 

http://gaming.unlv.edu/v_museum/neon_survey/surv_photos/SomersetShoppingCenter_2.jpg
http://gaming.unlv.edu/v_museum/neon_survey/surv_photos/SomersetShoppingCenter_2.jpg
http://gaming.unlv.edu/v_museum/neon_survey/surv_photos/SomersetShoppingCenter_2.jpg
http://temcoisapior.files.wordpress.com/2009/02/delete-copypsd.jpg
http://temcoisapior.files.wordpress.com/2009/02/delete-copypsd.jpg
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2c 

 

Fonte: Disponível em: 
http://images.quebarato.com.br/photos/big/
D/8/50DD8_1.jpg  Acesso em: 05 Dez. 
2012. 

a) Estou com fome, acho que vou comer um ___________! 

b) O recheio do hot dog é uma _______________. 

c) Hummmm !!!!O menino parece gostar de _____________. 

2d 

 

Fonte:  Disponível 

em: http://www.goodzuki.com.br/media/catal

og/product/cache/5/image/5e06319eda06f02

0e43594a9c230972d/1/2/1289-1.jpg Acesso 

em: 05 Dez. 2012. 

 

 

a) Queria ligar o meu rádio novo e não encontrei o botão  _________.  

b) Para desligar o meu rádio aperto o botão ____________. 

c) O botão __________ do meu rádio está estragado. 

 

http://images.quebarato.com.br/photos/big/D/8/50DD8_1.jpg
http://images.quebarato.com.br/photos/big/D/8/50DD8_1.jpg
http://www.goodzuki.com.br/media/catalog/product/cache/5/image/5e06319eda06f020e43594a9c230972d/1/2/1289-1.jpg
http://www.goodzuki.com.br/media/catalog/product/cache/5/image/5e06319eda06f020e43594a9c230972d/1/2/1289-1.jpg
http://www.goodzuki.com.br/media/catalog/product/cache/5/image/5e06319eda06f020e43594a9c230972d/1/2/1289-1.jpg
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2e- No Shopping também podemos encontrar propagandas de liquidação como esta: 

 
 

a) Aonde você encontra este tipo de propaganda anuncio? 

___________________________________________________________________ 

b) O que ele significa? 

___________________________________________________________________ 

c) O que significa 50% OFF? 

___________________________________________________________________ 

d) Qual o significado da palavra over neste anuncio? 

 

 

2F-: O que significa cada uma delas? 

a) O que é um SHOPPING? 
___________________________________________________________________ 

b) Para que serve o DELETE? 
___________________________________________________________________ 

c) O que é  HOT DOG? 
___________________________________________________________________ 

d) Para que usamos o botão ON? 
___________________________________________________________________ 
 
 

 3- Nesta aula, colocar para os alunos que estamos no dia-a-dia rodeados por 

números. Então neste momento vamos aprendê-los em inglês: 

 

Você sabia que: Existem números Cardinais – (Cardinal Numbers?) 



 20 

 
 Então em inglês os números entre 13 (thirteen) e 19 (nineteen) possuem a 

terminação-teen, que corresponde à sílaba tônica (a mais marcada na pronúncia) do 

número. 

 - Para formarmos os números maiores que vinte (twenty), colocamos primeiro 

as dezenas, seguidas das unidades. Utilizamos um hífen para unirmos as unidades 

às dezenas, dos números cardinais  (Ex: 35- thirty-five,). Os números entre 20 

(twenty) e 99 (ninety-nine) possuem terminação –ty e nunca terão esta sílaba como 

tônica. 

      Observe na lista a seguir, que os números em vermelho são os que não 

seguem exatamente o padrão regular: 

0 zero – nought* 10 Tem 20 Twenty 30 Thirty 40 forty 50 fifty 

1 One 11 eleven 21 twenty-one 31 thirty-one 41 forty-one 51 fifty-one 

2 Two 12 twelve 22 twenty-two 32 thirty-two 42 forty-two 52 fifty-two 

3 Three 13 thirteen 23 twenty-three 33 thirty-three 43 forty-three 53 fifty-three 

4 Four 14 fourteen 24 twenty-four 34 thirty-four 44 forty-four 54 fifty-four 

5 Five 15 fifteen 25 twenty-five 35 thirty-five 45 forty-five  55 fifty-five 

6 Six 16 sixteen 26 twenty-six 36 thirty-six 46 forty-six 56 fifty-six 

7 Seven 17 seventeen 27 twenty-seven 37 thirty-seven 47 forty-seven 57 fifty-seven 

8 Eight 18 eighteen 28 twenty-eight 38 thirty-eight 48 forty-eight 58 fifty-eight 

9 Nine 19 nineteen 29  twenty-nine 39 thirty-nine 49 forty-nine 59 fifty-nine 

  

60 sixty  70 seventy 80 eighty 90 ninety 100 one hundred 

61 sixty-one 71 seventy-one 81 eighty-one 91 ninety-one   

62 sixty-two 72 seventy-two 82 eighty-two 92 ninety-two   

63 sixty-three 73 seventy-three 83 eighty-three 93 ninety-three   

64 sixty-four 74 seventy-four 84 eighty-four 94 ninety-four   

65 sixty-five 75 seventy-five 85 eighty-five 95 ninety-five   

66 sixty-six 76 seventy-six 86 eighty-six 96 ninety-six   

67 sixty-seven 77 seventy-seven 87 eighty-seven 97 ninety-seven   

68 sixty-eight 78 seventy-eight 88 eighty-eight 98 ninety-eight   

69 sixty-nine 79 seventy-nine 89  eighty-nine 99 ninety-nine   

 

 

 Complete a seqüência dos numerais –( Complete the sequence of numerals): 
a) Seventy two, Seventy four, ___________, ______________, . 

b) Nine, _________, ___________, six, ________.  
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 Ligue os números de acordo com sua escrita. 

 

60                                                      Fourteen 

 

100                                                    Nine 

 

14                                                      Sixty 

 

9 One hundred 

 

 
  Professor reflita com seus alunos a importância que os números exercem em nossa 

vida e como estes estão presentes em todos os locais. 

 
 
 
 
 
                         Vamos analisar a figura abaixo: 
 

 

    

   
 

Fontes: Disponível em: <http://www.toxel.com/wp.content/uploads>. Acesso em: 05 Dez. 2012. 
scientificpsychic.com 
english-learners.com 
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1- Look at the pictures and answer: 
 

a) qual a informação que elas se propõe? 

1- 

2- 

3-  

4- 

b)  

 

2- Read the information in each picture and match with its use. 

(    ) direction (   ) request (    ) order   (   ) advice 

 
 

GRAMMAR 
 

 

The imperative 
 

 We can use the imperative to give a direct order. 

 
        Take that chewing gum out of your mouth. 
        Stand up straight. 

        Give me the details. 

 

 We can use the imperative to give instructions. 

 
        Open your book. 
        Take two tablets every evening. 
        Take a left and then a right. 
 

 We can use the imperative to make an invitation. 

 
        Come in and sit down. Make yourself at home. 
        Please start without me. I'll be there shortly. 
        Have a piece of this cake. It's delicious. 
 

 We can use the imperative on signs and notices. 

 
        Push. 
        Do not use. 
        Insert one dollar. 
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 We can use the imperative to give friendly informal advice. 

 
        Speak to him. Tell him how you feel. 
        Have a quiet word with her about it. 
        Don't go. Stay at home and rest up. Get some sleep and recover. 
 
 

 
Complete the chart with the words from the box. 
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http://www.inglestotal.com/dar-ordenes-e-insturcciones-en-ingles-giving-
commands-and-orders-with-the-imperative-form-lesson-7/ 

 
 
 
 
 

 ATIVIDADES 
 

 5- COMPLETE OS ESPAÇOS EM BRANCO USANDO O VERBO NO IMPERATIVO 
 
 
 

1-______________________in this lake. (to swim) 
2- ______________your homwqoek. ( to do). 
3- ______________footboll in the yard. (to Play). 
4-____________your teeth. (to brush). 
5-__________________during the lesson. (to talk). 
6- ______________the animals in the zoo. )to feed). 
7-___________the instructions. (to read). 
8- __________late for school. (to  not be). 
 

7- Professor trabalhe neste momento a leitura e interpretação de texto. Assim, 

entregue uma cópia do texto para cada aluno. Analise no texto quais palavras eles 

conhecem e se essas palavras vão ajudá-los na compreensão do texto. 

 

 

Reading 

TEXT : My Family 

  

 

 In my family we are in seven people. We are very happy because we are very 

close. My parents have been married for 32 years. My father is Ronald, he is 52 

years old, he is a bus driver, Vera is my mother, she is 50 years old and works at a 
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school desk. I am Ricardo and I the youngest, I am only 11 years and I am a 

student. My sister Cecilia is 17 years and she  is working as a shop assistant at the 

mall, Julia is 20 years old and works in an accounting office and my brother Paul is 

25 years and is working in a laundry and Patricia have been married 28 years and 

now she works as a teacher in an elementary school.. 

We strongly believe in God, so we go to Mass every Sunday. This is a bit of my 

Family . 

 

8- Professor neste momento trabalhe com a leitura individual, coletiva, 

jogralizada e em coro. Faça a interpretação oral do texto e após a 

interpretação escrita. Mostre aos alunos quais palavras do cotidiano ele já 

conhece. 

É importante ressaltar aos alunos que existem muitos tipos de família, 

e nem sempre a nossa família é igual às outras. 

 

a) Read the text and answer the questions: 

1. Who is the father?_______________________________ 

2. Who is the mother?______________________________ 

3. Who are the sisters?_____________________________ 

4. And the brother?________________________________ 

 

b) Build a family tree 

b) According to the text studied tick V or F: 
(  ) the father's age is 32 years. 
(  ) the mother's age is 52 years. 
(  ) Julia is 28 years old. 
(  ) Paul is 25 years old. 
(  ) Ricardo is 11 years. 
(  )Patricia is a teacher at a high school. 
 
.  Vocabulary – Family members. Let us work with a dictionary. Find out the words 

and give their meaning in portugues. 

Parents  Niece  wife  

Mother  nephew   husband  

Father  Cousin  father-in-law  

daughter  Grandparents  mother-in-law  
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Son  Grandmother  daughter-in-law  

Aunt  Grandfather  son-in-law  

Uncle  Grandson  sister-in-law  

sister   Granddaughter  brother-in-law  

brother   Relatives    

 

9- Enumere a segunda coluna de acordo com a primeira identificando a tradução 
correta. 

1. avô                                   (   ) husband 
2. esposo                             (   ) children 
3. filhos                                (   ) father 
4. pai                                    (   ) sister 
5. mãe                                  (   ) grandmother 
6. irmã                                  (   ) daughter 
7. irmão                                (   ) wife 
8. filho                                   (   ) brother 
9. filha                                   (   ) grandfather 
10. esposa                            (   ) son 
11. avó                                  (   ) mother 

 
10- Choose one word in parantheses and complete the sentence. 

 

a. My _________always reads some stories to me. (son, mother, grandmother) 

 

b. I love when my __________ watch television with us! (niece, parents, grandson) 

c. My _____________ is a lawyer and my _________________ is a 

businesswoman. (grandson, aunt,  granddaughter). 
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d. My_____________ is pregnant. (granddaughter,  sister,  mother). 

 

e. My__________is older than me. (Granddaughter, sister, cousin.) 

f. My _________ and my _________ started to have lunch in my house every 

sunday. (uncle, son, ). 

 

g. My ____________ is my best friend. (son, cousin, grand daughter) 

h. My ____________ is living in Rome. (.son, granddaughter, cousin ). 
 

11- Continuando a aula anterior trabalhe com produção textual. Assim, solicite do 

aluno que faça a produção escrita de texto, falando da sua família. Em seguida, 

pedir a alguns alunos para ler sua produção aos demais da sala. No texto utilize 

palavras em inglês que você usa no seu dia a dia e as que você esta aprendendo. 

12- Completar a cruzadinha de acordo com os membros de sua família. 
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Fonte: Disponível em: 

<alice_familia.blogspot.com.br/2010/04/algumasatividades_trabal

hadas.html>. Acesso em: 05 Dez.2012. 

 

13- Pesquise em casa com sua família quais são os aparelhos eletrodomésticos que 

os mesmos possuem e todos os comandos em inglês que cada aparelho tem . Traga 

para a sala e vamos expor a sala todo esse inglês que já faz parte de nossa vida e 

de nossa família. 

 

Na atualidade a maioria das pessoas tem celular, computador, ipod e outros mais. 

Vocês já observaram como é o calendário em inglês? Vamos aproveitar para 

trabalhar no calendário também os meses do ano e os dias da semana em inglês. 

Informe-os que os calendários que costumam aparecer na internet são abreviados. 

Exemplo, calendário abaixo. 

 

Months of the year and Days of the week.  

 

This is Calendary.of November, 2012 

November 2012 

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

a) Look at the Calendary and complete: 

 Days of the week:   

 

 Month of the Year: January, February, March, April, May, June, July, August, 

September, October, November, December). 

 

14 – Meses do ano 

 Write the month in English. 

http://atat.ro/
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 Janeiro -----------  b. Fevereiro----------------c.Março------------ 

d. Abril------------ e. Maio---------- f. Junho------------g.Julho------- 

h. Agosto-----------i.Setembro---------------J.Outubro---------------- 

k. Novembro--------------L. Dezembro---------------------- 

 

 

15- Professor continuando a aula anterior sobre calendário aproveite e 

trabalhe com caça palavras os dias da semana. 

  

 16- Peça para os alunos construírem a cruzada da semana. Mostre um 

modelo e deixe-os a desenvolver sua criatividade. Diga que poderá ser escritos 

em português ou inglês. 

  

  17- Professor pedir aos alunos que faça uma pesquisa em sua família, a 

data de aniversário e mês de cada pessoa da família para trabalhar em sala 
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de aula. Aproveite para fazer uma revisão sobre dias, semanas e meses do 

ano. 

 

 

18 Atividade 

  

   Imagem disponível em http://www.google.com.br/imgres,Acesso 
    em 06 de Dez.2012. 

 

 

 

 

 Que imagem é essa? 

 O que ela nos mostra? 

 Que tipo de produto é esse?  Quem é  que deve usá-lo?  

 O que significa nesta imagem a palavra OFF? 
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