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SEQUÊNCIA DIDÁTICA 
GÊNERO TEXTUAL: “MÚSICA/FILME”  
9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

1. APRESENTAÇÃO DA SITUAÇÃO 

Professor(a): 

 O trabalho com o gênero textual “música/filme” para o 9º ano do ensino 

fundamental tem como proposta uma sequência didática, para ser trabalhada e 

consolidada em um semestre, tem como objetivos:  

 Levar o aluno a entender a necessidade de se aprender um novo idioma e a 

importância do mesmo em um  mundo globalizado; 

 Estimular  o interesse dos alunos pela disciplina de Língua Inglesa; 

 Despertar nos alunos o gosto pela leitura  do gênero música/filme, por meio 

do uso dos ODEA; 

 Possibilitar aos alunos, que como leitores, possam utilizar as informações 

específicas do texto como suporte de reflexão e ação para a formação do 

cidadão; 

   Disponibilizar aos educandos, músicas/filmes alusivas ao tema “Meio 

Ambiente”; 

   Compor uma coleta de textos dos gêneros música/filme com o tema norteador 

“Meio Ambiente”, pesquisados na internet; 

   Trabalhar com as músicas: Somewhere over the rainbow,de Louis Armstrong;    

Earth Song, de Michael Jackson e o filme Wall-E , de Andrew Stanton; 

   Identificar os sentimentos que a música/filme sensibiliza; 

   Construção de vídeos no Power point ou Movie maker; 

   Produção de Bricolagem a partir de músicas. 

 Para dar início a Sequência Didática, sugiro a vocês professores que 

conversem com os alunos quanto ao conceito, ou o que eles conhecem em relação 

aos  gêneros textuais vigentes nas Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná. Em 

seguida peça para os alunos registrarem quantos e quais os gêneros que já 

conhecem. Esta atividade poderá ser realizada individual ou em grupos. Na 

sequência faz-se uma discussão para verificar se os alunos estão focados em 

gêneros discursivos ou em tipologias textuais. 



SUGESTÕES DE ATIVIDADES DE LISTENING POSSÍVEIS PARA O GÊNERO 

TEXTUAL “MÚSICA” 

 Ouvir a música com os olhos fechados. O professor explora através do 

diálogo, as emoções  que os alunos sentiram; 

 Tirar algumas palavras da letra da música e deixar os espaços em branco. 

Pedir para os alunos completarem ouvindo a música; 

 Acrescentar palavras a mais na música para os alunos identificarem quais 

estão sobrando; 

 Colocar os verbos no infinitivo entre parênteses. Os alunos precisarão 

conjugá-los para completar os espaços em branco na letra da música; 

 Colocar as frases/estrofes da música fora da ordem. Em grupo, o trabalho 

dos alunos é ouvir a música e colocá-la na sequência correta; 

 O professor entrega a música com alguns espaços em branco. No rodapé 

estará uma lista de palavras em português. Primeiro os alunos escreve-as 

em Inglês; depois o professor deverá corrigi-las. A partir daí os alunos 

ouvem a música e completa-a com aquelas palavras; 

 Colocar a letra da música fora de ordem. Os alunos ao ouvir, enumerarão 

na ordem correta; 

 Escrever palavras erradas e pedir para que os alunos às identifiquem, 

ouvindo a música; 

 Retirar da música em questão, algumas palavras e escrevê-las de formas 

diferentes no rodapé. Os alunos ao ouvir a música assinalará a pronúncia 

correta das palavras em destaque; 

 Entregar a música para os alunos em dupla/individual, faltando alguns 

verbos e/ou substantivos já trabalhado anteriormente. Os alunos ouvirão a 

música e escreverão o que está faltando da forma mais correta possível. 

 Produção de bricolagem a partir da música em questão; 

 Representar a compreensão da música, fazendo uso do Power point. 

 

Observação: A música deve ser ouvida tantas vezes quanto se fizer 

necessário para a compreensão e participação dos alunos. 



 

UNIDADE 01 

GÊNERO TEXTUAL: “MÚSICA” 

 

Professor (a)  

 Para instigar os alunos a terem interesse pela  leitura, comente um pouquinho 

sobre os aspectos relevantes de se trabalhar com música na sala de aula. As letras 

das músicas são textos importantes para o ensino e aprendizagem da língua 

inglesa, pois a música, além de promover interação, é  também uma fonte de prazer 

e estimula o desenvolvimento da leitura, oralidade e escrita, proporcionado 

atividades significativas. 

 De acordo com Pinker, 2001, A música tem sido usada no trabalho 

pedagógico de sala de aula como forma de comunicação e entretenimento, como 

também de expressão afetiva, cultural, social, política e religiosa. Ela sempre esteve 

em todas as sociedades desde tempos imemoriais, com seu caráter subjetivo, o que 

filosoficamente a coloca entre as virtuoses do ser humano.  

 

Percepção Oral – (Listening): 

01. Assista ao vídeo da propaganda da organização ambientalista WWF, 

(manter a tecla Ctrl acionada e clicar sobre o endereço: 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=21

704 ). Quando abrir a internet clique na seta para iniciar a apresentação do 

vídeo. 

02. Now listen again and tick the words you hear. Only one of each pair will be 

said. They appear in the order shown. 

every year 

every month 

got 

get 

filling 

file 

looks 

books 

green 

gray 

save tree 

sale tree 

many page 

many paid 

WWS 

WWF 

green organizations 

green evolutions 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=21704
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=21704


03. Let´s listen and see the music/videoclipe: Somewhere over the rainbow, 

sung by Hawaiian Israel Kamakawiwo`ole, incorporation a classic of Louis 

Armstrong, composed in the decade 30. 

 

Professor(a): Aperte a tecla Ctrl e clique no endereço: 

http://www.youtube.com/watch?v=w_DKWlrA24k, para fazer o link e assistir ao 

vídeo.  

 

 Muitos dizem que a canção personifica as esperanças e sonhos de juventude 

sobre o mundo ideal de amor e de alegria.  

 Esta música já foi interpretada por grandes nomes da música mundial como 

Guns and Roses, Eric Clapton, Shania Twain, Celine Dion, etc. Porém a versão mais 

famosa de todas foi cantada pelo havaiano Israel Kamakawiwo´ole. O cantor 

debateu-se com muitos problemas de saúde relacionados com seu peso excessivo 

chegando a pesar 343 kg num corpo com 1,88m. Em 1997, com 38 anos, faleceu 

devido à problemas respiratórios causados pela obesidade mórbida. 

http://www.youtube.com/watch?v=w_DKWlrA24k


 A seguir duas estrofes da canção (ouvir a música percebendo o ritmo, o 

timbre e a melodia bem como exercitar a pronúncia adequada das palavras).  

 

04. Professor, você pode utilizar uma das sugestões mencionadas acima para 

fazer o listening da música com os alunos.  Para obter a letra completa, aperte 

a tecla Ctrl e clique no endereço: 

www.vagalume.com.br/israel-kamawiwoole/somewhere-over-the-rainbow.html 

 

Someday I´ll wish upon a star 

Wake up where the clouds are far behind me 

Where trouble melts like lemon drops 

High above the chimney top that’s where you´ll find me 

Oh somewhere over the rainbow blue birds fly 

And the dreams that you dare to, oh why, oh why can´t I? 

 

Well I see trees of green and  

Red roses too, 

I`ll watch them bloom for me and you 

And I think to myself 

What a wonderful world 

 

 

Atividades Motivacionais – (Pre-reading): 

 

05. Look at the following list and tick the words which indicate a possible 

cause of destruction  the Earth Planet. 

 

 

   

 

 

Pollution 

Stars 

River polluted 

Animal protect 

 

 

 

 

 

Acid rain 

Animal died 

Greenhouse effect 

Peace 

 

Greedy of men 

Garbage 

Respect environment 

Diseases 

http://www.vagalume.com.br/israel


Compreensão da Leitura  - (Reading Comprehension): 

 

06. Após comentar sobre o sentido de cada verso da música, dividir a sala em 

grupos e distribuir as seguintes questões abaixo, para posterior apresentação 

em círculo: 

a)What emotions are expressed by the song? 

 _________________________________________________________________ 

b)What emotions did you fell when you heard de song? 

_________________________________________________________________ 

c)To whom is the song addressed? 

_________________________________________________________________ 

d)An overall view this song refer about what? 

_________________________________________________________________ 

e)This song suggests some idea about social problems? 

_________________________________________________________________ 

f) In your opinion: Do the problems mentioned above exist in around you/where you 

live? 

_________________________________________________________________ 

g) Do you believe that  problems have solutions? Why? 

_________________________________________________________________ 

 

h) What can you do to live better in this world? 

_________________________________________________________________ 

 

 

07. Professor, explore a imagem com os alunos fazendo uma análise  

reflexiva: 

 

 

 

 

 

 



08. Look at image and translate the information. 

 

 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/tvmultimidia/imagens/in

gles/2environment(1).jpg 

 

a) Environment:_____________________ b) It´s in our hands!:_______________ 

b) Economics: _____________________ d) Wild Resources:________________ 

e) Water Resources:_________________ f) Energy:_______________________ 

g) Technology:______________________ h) Land-Use:____________________ 

i) Product and Services:______________  j) Industry:______________________ 

l) Forestry:_________________________ m) Agriculture:___________________ 

 

 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/tvmultimidia/imagens/ingles/2environment(1).jpg
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/tvmultimidia/imagens/ingles/2environment(1).jpg


Gramática e Vocabulário – (Grammar –Vocabulary): 

 

09. Amplie seu vocabulário: Construção de Mindmap/Frame (que serve para 

organizar o nosso pensamento). Para saber mais, aperte a tecla Ctrl e clique no 

endereço: www.text2mindmap.com 

a) A partir do vocábulo LOVE, escreva outras palavras que tenha relação entre elas: 

 

 

 

 

 

b) A partir do vocábulo WONDERFUL WORLD, escreva outras palavras que tenha 

relação entre elas: 

 

 

 

 

 

c) A partir do vocábulo TROUBLE, escreva outras palavras que tenha relação entre 

elas: 

 

 

 

 

 

LOVE 

WONDERFUL WORLD 

TROUBLE 

http://www.text2mindmap.com/


10. Rewrite these verbs below in English: 

 

a) pensar:_______________________              b) ouvir:_____________________ 

c) ver:__________________________              d) são/estão:________________ 

e) gostar:________________________    f) aprender:__________________ 

g) saber/conhecer:__________________     h) acordar:__________________ 

I) encontrar:______________________     j) amar:_____________________ 

  

11. Para esta atividade fale sobre a importância de aprender sobre questões de 

estrutura da língua para uma melhor compreensão dos enunciados.  

No texto estudado temos as seguintes frases: (Escreva-as no quadro): 

 

 

Someday I´ll wish up a star 

 

High above the chimney top that´s where you´ll find me 

 

 

 Explique aos alunos o significado do auxiliary will nas frases, usando 

exemplos contextualizados, além de explicar a forma contraída do Will (`ll ). 

12. Professor, Aproveite para trabalhar o futuro simples/futuro imediato 

(will/going to)  

SIMPLE FUTURE – FUTURO SIMPLES 

 O Futuro Simples é a forma verbal comumente usada para expressar eventos 

que ainda não aconteceram. É formado com o auxiliar modal (modal auxiliary) will + 

o infinitivo do verbo principal  sem 'TO' para todas as pessoas, ou seja, este tempo 

verbal não sofre nenhuma flexão para expressar o futuro 



O tempo do futuro na língua inglesa tem duas formas: o futuro com o verbo auxiliar 

"will" e com a expressão "to be going to".  

 

Este tempo verbal será formado pela colocação do verbo auxiliar "will" antes do 

verbo principal em sua forma natural.  

 

Ex.: It will be good to see my friends after all these years.  

I will dream of you tonight. 

Forma Interrogativa 

 

Será feita com a colocação do verbo auxiliar antes do sujeito, a exemplo da maioria 

dos verbos auxiliares em outros tempos verbais.  

 

Ex.: Will it be good to see your friends?  

Will you dream of her tonight? 

Forma Negativa 

 

A forma negativa também seguirá o modelo dos demais tempos verbais.  

Ex.: I think I will not travel on my vacation this year.  

 

Forma Contrata  

 

O "will" também possui uma forma abreviada, que é muito usada na forma oral. As 

contrações são feitas apenas após pronomes pessoais na forma afirmativa, e com o 

not (won't) na forma negativa.  

 

Ex.: He thinks he'll win money at the casino, but I know that he won't. 

 USOS: 

O Simple Future é usado para: 

1. Falar de ações que ainda não ocorreram e que ocorrerão em um futuro não-

imediato: 

a) Penelope is a good student; she'll pass the exam. (Penélope é uma boa aluna, ela 

passará no teste). 

2. Expressar ações completas no futuro: 

a) Cars will be more economical in the future. (Os carros serão mais econômicos no 

futuro). 



3. Expressar decisões tomadas no momento da fala: 

a) The phone is ringing. I'll 

answer it! ( O telephone está 

tocando. Eu atenderei). 

 
 

 4. O Simple Future também pode ser usado para fazer um pedido a alguém dando 

um tom polido e bastante educado: 

a) Will you close the door, please? 

WILL ou GOING TO? 

Em muitos casos podemos usar tanto will quanto going to exatamente com o 

mesmo sentido. Porém, se nos referirmos a algo que irá acontecer muito em 

breve, geralmente optamos pela forma going to. 

Outra distinção entre will e going to refere-se ao planejamento prévio ou não 

da ação.Will é usado quando a pessoa que fala decide, no momento em que 

fala, fazer alguma coisa no futuro, ou seja, não houve planejamento prévio. No 

entanto, se a decisão já havia sido tomada, emprega-se going to. 

 

 USOS: 

Going to é usado para: 

1. Expressar intenção de fazer alguma coisa: 

a) I'm going to eat less to try to lose weight. (Vou comer menos para tentar 

emagrecer). 

2. Falar de planos para o futuro: 

a) He is going to be an engineer when he grows up. (Ele vai ser engenheiro quando 

crescer). 

3. Expressar uma ação que irá ocorrer num futuro próximo: 

a) It is going to rain by the end of the day. (Vai chover no final do dia). 

 



 OBSERVAÇÃO: A forma going to geralmente é seguida de advérbios de tempo, 

tais como: next week; next month; next year; in a week; tomorrow; in a 

month; in a year; today; tonight; tomorrow, etc. 

 

Site pesquisado: www.solinguainglesa.com.br, acessado em 22/10/2012 

www.brasilescola.com/ingles/will-future.htm acessado em 31/10/2012 

Exercises online: www.englishgrammarsecrets.com/goingtoorwill, acessado 

em 22/10/2012 

 

Problematização e Expansão – (Post Reading): 

 

13. Através de uma dinâmica qualquer, divida a sala em grupos para a 

construção de uma ou mais das seguintes atividades: 

 

a) Fazer uma bricolagem com a letra da música Somewhere over the Rainbow no 

Power point e apresentação da mesma. 

b) Montar um Portfólio, ilustrando cada estrofe da música, além do título da mesma. 

c) Produção de mensagens reflexivas para um mundo melhor. (em Inglês) 

d) Produção de pôsteres/cartazes que abordem os problemas sociais na atualidade 

bem como estratégias para solucioná-los. 

e) Produção de pôsteres/faixas/cartazes com ações práticas para a reconstrução de 

um mundo melhor. 

Observação: Expor no pátio da escola todos os trabalhos produzidos. 

Definição de Bricolagem: 

Bricolagem é um termo com origem no francês “bricòláge” cujo significado se refere 

à execução de pequenos trabalhos  domésticos, sem necessidade de recorrer ao 

serviços de um profissional. Para saber mais, aperte a tecla Ctrl e clique no 

endereço: www.significados.com.br/bricolagem 

 

http://www.solinguainglesa.com.br/
http://www.brasilescola.com/ingles/will-future.htm
http://www.englishgrammarsecrets.com/goingtoorwill
http://www.significados.com.br/bricolagem


 

UNIDADE 02 

GÊNERO TEXTUAL: “FILME” 

 

Professor (a): 

 Fazer uso de novas metodologias e análise da contribuição da linguagem 

audiovisual como fonte de construção do conhecimento científico e histórico tem 

profunda importância na prática pedagógica do professor. A utilização de filmes na 

sala de aula se faz importante para o desenvolvimento de um saber consciente e 

crítico por parte do aluno. “Aprender a ver cinema é realizar esse rito de passagem 

do espectador passivo para o espectador crítico” (Tardif, 2002, p,42) 

 Para Napolitano (2006, p.89), “a sala de aula já vem incorporando e sofrendo 

a intervenção dos meios de comunicação de massa com a utilização de jornais, 

revistas, programas de televisão. Porém, é preciso ver que esses meios  podem ser 

considerados como sala de aula, como espaços de transformação da consciência, 

de aquisição de conhecimentos; que eles dependem  dessa pedagogia crítica e que 

o sucesso dessa pedagogia crítica depende de como vamos ver  e ouvir os produtos 

da indústria cultural”.  

 Portanto, o cinema na escola, modificando a prática pedagógica é um fato 

que precisa ser colocado em prática através de um processo coletivo de educadores 

de todas as áreas do conhecimento; pois o cinema motiva para o processo de 

aprendizagem. 

 

Percepção oral – (listening): 

01. Para uma análise mais profunda das questões  ambientais do nosso 

planeta TERRA e dando continuidade a temática “Meio Ambiente”, assista ao 

filme “WALL-E de Andrew Stanton – 2008 – Wall Disney Pictures/Pixar 

Animation Studios. 



 O longa animado WALL–E conta a história de um planeta Terra futurista e 

completamente devastado pela ação inconsequente  da 

humanidade. Para sobreviver, os humanos abandonaram a 

Terra e decidiram viver em um cruzeiro espacial. Apenas os 

robôs ficaram, entre eles WALL- E, que tem a missão de limpar 

a poluição deixada pela humanidade. 

Professor(a): Aperte a tecla Ctrl e clique no endereço: 

http://www.youtube.com/watch?v=jJNSkawRjxQ, para fazer o link e assistir ao  

Trailer do filme Wall-E.   

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=jJNSkawRjxQ acessado em 27/11/2012 

 

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


Professor(a): Para fazer download do filme Wall-E, acesse os sites abaixo 

apertando a tecla Ctrl e clicando nos seguintes endereços:  

http://bitshare.com/files/kukxpl8i/w4ll.3.dvdr1p.dubl4d0.rar.html 

http://uploaded.net/file/31eqw3s5 

http://depositfiles.com/files/tf8bvkidk/w4ll.3.dvdr1p.dubl4d0.rar 

 

02. Professor, após assistir ao filme comente com os alunos as seguintes 

questões: 

a) O que significa o nome WALL-E? 

b) Qual a missão dele? 

c) Que sentimentos o robô demonstrou em relação à barata? 

d) Qual era a missão de Eva na Terra? 

e) Como é este mundo? Quem são os responsáveis por este mundo? 

f) Por que somente WALL-E sobreviveu neste planeta?  

g) Quais são os sentimentos entre os robôs? Como é a relação entre ambos? 

h) Como viviam as pessoas na nave? 

i) Qual é o desejo dos tripulantes da nave? 

j) Na sua opinião: Quais serão as dificuldades dos habitantes da nave ao retornar, 

para viver no planeta Terra? 

j) Que lição de vida podemos tirar desse filme? 

 

03. O vídeo a seguir é da música Down to Earth de Peter Gabriel, trilha sonora 

do filme Wall-E. Acesse o vídeo abaixo para fazer o listening do refrão da 

música.  

Professor(a): Aperte a tecla Ctrl e clique no endereço: 

http://www.youtube.com/watch?v=lCN2iwjw_x8&feature=player_embedded, 

para fazer o link e assistir ao vídeo. 

http://bitshare.com/files/kukxpl8i/w4ll.3.dvdr1p.dubl4d0.rar.html
http://uploaded.net/file/31eqw3s5
http://depositfiles.com/files/tf8bvkidk/w4ll.3.dvdr1p.dubl4d0.rar
http://www.youtube.com/watch?v=lCN2iwjw_x8&feature=player_embedded


 

http://www.youtube.com/watch?v=lCN2iwjw_x8&feature=player_embedded 

acessado em 04/11/2012 

 
We're --------------------------- down to the --------------------------- 

There's no ---------------------- place to ----------------------------- 

We've got snow up on the ----------------------------------- 

We've got -------------------------down ---------------------------- 

 

We're ------------------------- down to the ---------------------------- 

We ---------------------- the birds sing in the ----------------------------- 

------------------ the land --------------  ------------------- looked after 

We ----------------------the seeds out in the ---------------------------- 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=lCN2iwjw_x8&feature=player_embedded


Atividades motivacionais – (Pre-reading): 

 

04. Answer the following questions: 

a) Do you like to watch movies? 

_________________________________________________________________ 

b) What kind of movies do you watch? 

_________________________________________________________________ 

c) Do you think watching movies contribute to your learning English language? How? 

Why?  

_________________________________________________________________ 

 

Compreensão da leitura – (Reading Comprehension): 

 

05. Após assistir ao filme o professor pode trabalhar a seguinte estratégia: 

Dividir a sala em grupos e entregar algumas questões a serem discutidas. 

a) What´s the destination that give nowadays to the solid waste in your city?    

_________________________________________________________________ 

b)) What are behavior changes in the human beings that need to happen for that not 

occur with us the same as in the movie?  

_________________________________________________________________  

c) Is there  sanitary ware in your city? How the garbage is processed? 

_________________________________________________________________ 

d) What´s selective garbage collection? 

_________________________________________________________________ 

e) What´s preventive actions we can do to keep the environment? 

_________________________________________________________________ 



f) Do you think that you can make a difference in your school, in Family and in your 

city? How?    

_________________________________________________________________ 

 

Gramática e Vocabulário – (Grammar – Vocabulary) 

 

06. Pedir aos alunos que pesquisem na internet, em sites, palavras referentes 

ao meio ambiente. Juntos forma-se um vocabulário básico (primeiro em 

português e depois em inglês).  

 

07. Montar um quadro com o novo vocabulário. 

 Professor, como sugestão, você pode aproveitar esta atividade para fazer 

Mindmap (atividade  da unidade 01); leitura; fixação das palavras por meio de 

ditado, etc. 

 

08. Rate the words searched referring to the environment in the categories: 

Recyclable 

 

No recyclabe 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Example: computer - brush – paper – wood – bottle – bottle – book – plastic – 

aluminium – cellular phone – flowers – battery – cardboard – lid bottles – tire, etc. 

 

 



09. Match the sentences to get some ideas: 

a) reduce/reuse  (      ) trees 

b) save  (      ) plants and animals 

c) plant  (      ) trash/water/energy 

d) respect  (      ) recycle 

e) protect  (     ) your family 

 

 

 

Problematização e Expansão – (Post-Reading): 

 

 

10. Com os grupos já formados anteriormente, os alunos confeccionarão 

cartazes com o tema “Clean Environment” e “Dirty Environment”. 

 

Observação1: Os cartazes podem ser confeccionados das seguintes formas: 

 

a) através de palavras/frases; 

b) através de ilustrações; 

c) através de colagens; 

d) através de pinturas, etc... 

 

 

Observação2: Expor todo o material confeccionado no pátio do colégio para 

apreciação de todos da escola e comunidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIDADE 03 

GÊNERO TEXTUAL: “MÚSICA/VIDEOCLIPE” 

 

Professor (a): 

  

 Comente com os alunos que a música é um agente facilitador da 

aprendizagem de língua inglesa, que esta ideia é defendida por vários estudiosos 

conceituados nas Diretrizes Curriculares do Paraná  

 

 Em qualquer língua, a música está presente na vida dos indivíduos. Portanto, 

ensinar o Inglês por meio de música, poderá servir para inserir os alunos “na 

sociedade como participantes ativos, não limitados as suas comunidades locais, 

mas capazes de se relacionar com outras comunidades e outros conhecimentos” 

(PARANÁ ,2008,P.57)        Informações Importantes: 

            A música está relacionada com a vida do homem, com suas diversas formas 

de agir e pensar, com as manifestações culturais. Através dela podemos dançar, 

cantar, embalar um bebê, nos distrair, festejar e até mesmo estudar. Através dos 

videoclipes os alunos utilizam a imagem visual para memorizar e selecionar aquilo 

que mais chama sua atenção, normalmente os pontos mais importantes dos 

mesmos.  

 Além disso, os videoclipes trazem uma mensagem sublinear em seus 

conteúdos que não aparece de forma clara, pois necessitam de uma determinada 

maturidade  ou conhecimentos prévios para ajudar na construção do pensamento 

de forma indireta. Para saber mais, aperte a tecla Ctrl e clique no endereço: 

www.brasilescola.com/educador  

 

 Obs: O videoclipe que vamos assistir é do cantor Michael Jackson “Earth 

Song”; que foi escrito por ele próprio em 1991. O cantor alerta quanto aos riscos 

ambientais que as atitudes do homem  provocam em relação ao Planeta Terra. O 

videoclipe se passa em 04 lugares diferentes do Planeta: Na Floresta Amazônica, 

com nativos da região; em uma zona de guerra na Croácia, com os moradores da 

área; na Tanzânia, que incorporou as cenas da caça ilegal de elefantes com suas 

http://www.brasilescola.com/educador


presas de marfim arrancadas; e em Warwick, Nova York onde um incêndio florestal 

foi simulado em um campo de milho.  

 Earth Song foi Considerado um dos mais belos videoclipes do rei do Pop, 

Michael Jackson, que faleceu em 25 de junho de 2009 em Los Angeles - EUA, 

vítima de uma parada cardiorrespiratória.  

Percepção Oral – (Listening): 

Professor(a): Aperte a tecla Ctrl e clique  no endereço: 

http://www.vagalume.com.br/michael-jackson/earth-song.html#ixzz2AySXPY3W , 

para fazer o link e assistir ao videoclipe. 

 

 

http://www.vagalume.com.br/michael-jackson/earth-song.html#ixzz2AySXPY3W 

acesso 01/11/2012 

http://www.vagalume.com.br/michael-jackson/earth-song.html#ixzz2AySXPY3W
http://www.vagalume.com.br/michael-jackson/earth-song.html#ixzz2AySXPY3W


01. Professor, acesse novamente o endereço:  

http://www.vagalume.com.br/michael-jackson/earth-song.html#ixzz2AySXPY3W 

e assista ao videoclipe da música Earth Song, trabalhando o listening somente 

com o áudio. Para isso cubra a legenda. O aluno deve marcar na atividade somente 

as palavras escritas que conseguir identificar no listening. 

(    ) used to              (    ) children         (    ) tree            (    ) done  

(    ) friends               (    ) sunrise                (    ) Earth                    (    ) said 

(    ) fields                 (    ) love         (    ) dreams                (    ) son 

(    ) notice                (    ) stop         (    ) killing           (    ) birds 

(    ) crying                (    ) peace         (    ) wonderful             (    ) world   

   

02. Professor(a): Aperte a tecla Ctrl e clique  no endereço: 

http://www.vagalume.com.br/michael-jackson/earth-song.html, para fazer o link 

e obter a letra da música Earth Song.  Trabalhe o listening de acordo com as 

sugestões dada anteriormente. A seguir fragmento da música. 

 
What have we've done to the world? 
Look what we've done 
What about all the peace 
That you pledge your only son? 
What about flowering fields? 
Is there a time 
What about all the dreams? 
 
That you said was yours and mine 
Did you ever stop to notice 
All the children dead from war 
Did you ever stop to notice 
This crying Earth, its' weeping shore 
 
Aaaaaaaaah Oooooooooh 
Aaaaaaaaah Oooooooooh 
 
http://www.vagalume.com.br/michael-jackson/earth-song.html#ixzz2AySXPY3W 
 

 

http://www.vagalume.com.br/michael-jackson/earth-song.html#ixzz2AySXPY3W
http://www.vagalume.com.br/michael-jackson/earth-song.html
http://www.vagalume.com.br/michael-jackson/earth-song.html#ixzz2AySXPY3W


Atividades Motivacionais – (Pré-reading): 

 

03. Dialogue com os alunos as seguintes questões respondendo-as:  

 

a)Do you usually to watch video clip? 

____________________________________________________________ 

b) Which kind of music do you prefer? Pop , Rock´n roll , Regaee , Romantic,  etc… 

_________________________________________________________________ 

c) Do you believe that learn English through of music make easy your learning? 

Why? 

_________________________________________________________________ 

 

Compreensão da Leitura – (Reading Comprehension): 

 

04. Answer the according to the song: 

a) What did you feel when you watch the video clip? 

_________________________________________________________________ 

b) Which messages the video clip showed for us? 

_________________________________________________________________ 

c) What have the human beings done with  Nature according to the song? 

_________________________________________________________________ 

d) Did you enjoy the video clip? Why? 

_________________________________________________________________ 

 

05. Interpretation to the text: 

 

Mark T(true) or F(false) The according with the song- 

a) (      )The song isn’t about environment. 

b) (      )The human being are responsibility about the environment. 

c) (      )People have no idea about the environment problems around the World. 

d) (      )We must preserve the Earth. 

e) (      )The Men have caused a lot of problems to the environment. 

 

 



06. Find the words and expressions in the song that be similar as: 

 

a) Você parou para anotar:____________________________________________ 

b) Todo sangue que nós derramamos:___________________________________ 

c) O que temos feito com o mundo:_____________________________________ 

d) Esta Terra está chorando:__________________________________________ 

e) Eu costumava sonhar:_____________________________________________ 

f) E quanto às crianças morrendo:_____________________________________ 

g) Onde foi que nós erramos:__________________________________________ 

 

07. Answer the question of image writing  a short text: 

 

http://www.google.com.br/imgres?q=imagens+em+ingles+sobre+o+meio+ambi

ente&start=24&num=10&hl=pt- 

 

 

http://www.google.com.br/imgres?q=imagens+em+ingles+sobre+o+meio+ambiente&start=24&num=10&hl=pt-
http://www.google.com.br/imgres?q=imagens+em+ingles+sobre+o+meio+ambiente&start=24&num=10&hl=pt-


Gramática e Vocabulário – (Grammar –Vacabulary): 

08. Para esta atividade fale sobre a importância de aprender sobre questões de 

estrutura da língua para uma melhor compreensão dos enunciados.  

 No texto estudado temos as seguintes frases: (Escreva-as no quadro): 

 

What have we’ve done to the world? 

 

Where did we go wrong? 

 

 

 Apresente aos alunos as Interrogative Words (palavras interrogativas), 

usando exemplos contextualizados. Explique para que elas servem e seus 

significados. Para isto trabalhe a gramática a seguir: 

 

INTERROGATIVE WORDS (PALAVRAS  INTERROGATIVAS) 

 

 Essas palavras (também conhecidas como question words) são utilizadas 

para fazer perguntas. Sempre elas iniciam as frases. 

 

 How old... (Quantos anos)  É usado para perguntar a idade. 

Ex: How old are you? 

 

 How much... (Quanto)  É usado para perguntar a quantidade em geral de 

coisas incontáveis e preço.  Ex:How much time? 

 

 How many... (Quantos)  É usado para perguntar a quantidade em geral de 

coisas contáveis.  Ex: How many blouses? 

 

 Who... (Quem)  É usado para perguntar sobre alguma pessoa.  

Ex: Who wants a paper? / Who is that woman? 



Observação: Com o pronome sujeito who, a pergunta é direta. Dispensamos o 

emprego do auxiliar do (do, does, did) 

   What... (O que?)  O que, qual, usado também para perguntar profissão ou 

cargo.   

What não denota escolha, podendo ser uma pergunta de sentido amplo. 

Ex: What is the problem? / What is he? 

 

   Where... (Aonde?)  É usado para perguntar sobre lugares. 

Ex: Where do you study? 

 

  Why... (Porque)  Usamos a palavra why em perguntas e a palavra because em 

respostas. 

Ex: Why are you sad?  Because my mother went to live in another city. 

 

  How often... (Quantas vezes, Com que frequência) 

Ex: How often do you go to the movies? (Com que frequência você vai ao 

cinema?) 

  Which... (Qual?)  O pronome which denota escolha, usado para perguntas de 

sentido restrito. 

Ex: I have two cars. Which do you prefer? 

 

  How long... (Quanto mede?) 

Ex: How long is the table? It's 5 feet long. 

 

  How tall... (Qual a altura?) 

Ex: How tall is the building? It's 150 feet tall. 

 

 Where from...(refere-se à origem das pessoas e das coisas). 

Ex: Where are they from? 

 

  When...(refere-se á época em que as coisas acontecem). 

Ex.: When is your birthday? 

 



  What color...(refere-se à cor das coisas). 

Ex: What color is that car? 

 

  What time...(refere-se às horas - relógio). 

Ex: What time is your lesson? 

 

  What about...(expressão usada, depois de dar uma informação, para 

perguntar a mesma coisa sobre outra pessoa ou objeto). 

Ex: My car is old. What about your car? 

 

 

09. Watch the  video: The animal save the Planet   to have fun and reflect. 

Professor(a): Aperte a tecla Ctrl e clique no endereço: 

http://youtube.com/watch?v=6m7fR3LIntM, para fazer o link e assistir ao video. 

 

http://youtube.com/watch?v=6m7fR3LIntM acessado em 27/11/2012 

 

http://youtube.com/watch?v=6m7fR3LIntM
http://youtube.com/watch?v=6m7fR3LIntM


Professor(a), para assistir ao vídeo dublado The animal save the Planet , aperte 

a tecla Ctrl e clique no endereço: 

http://www.youtube.com/watch?v=UJeO5PmZF0o 

 

Problematização e Expansão – (Post-Reading): 

10. Construção  de Objetos Digitais de Ensino Aprendizagem: 

a) A partir de uma dinâmica, montar grupos de alunos e cada grupo pesquisará 

diferentes gêneros textuais (músicas/vídeoclipes,filmes) para a construção de 

Objetos Digitais de Ensino Aprendizagem, utilizando o Power Point ou Movie Maker 

com o tema “Meio Ambiente”.   

b) Os grupos apresentarão os trabalhos utilizando a TV Pendrive, Computador ou 

Data show. 

c) Para finalizar os alunos distribuirão mudas de plantas/árvores (com uma 

mensagem em Inglês) para a comunidade escolar, a fim de incentivar a 

reconstrução e preservação do nosso Planeta Terra, do qual fazemos parte. 

 

 

 

Message: 

“As paixões são como o vento inflando as velas dos barcos. Podem até fazê-

los naufragarem, mas se não fosse elas, não haveria passeios, aventuras e 

descobertas”.  Voltaire 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=UJeO5PmZF0o
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PROJETO DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA NA ESCOLA: 
Instrumento de Pesquisa Científica – alunos 

 

Pesquisa realizada com os alunos do 9º Ano do Colégio Estadual Getúlio Vargas 
Ensino Fundamental e Médio 
 
1.Nome:____________________________________________Idade:__________ 
 
 
2.Sexo:                (      )masculino                                   (      )feminino 
 
 
3.Estado Civil:     (       )casado                                       (       )solteiro 
 
 
4.Você considera importante aprender a Língua Inglesa? 
             (       )sim                                         (       )não 
 
 
5.Você acha que o Inglês é necessário para sua vida? Por quê? 
 
             (        )sim                                        (       )não 
R:________________________________________________________________ 
 
 
6.Você gosta de ouvir música em Inglês? 
             (       )sim                                       (       )não 
 
 
7.Você acha que o uso da música contribui para melhor aprender  a Língua Inglesa? 
             (      )sim                                        (       )não 
 
 
8.Aprender a gramática por meio da música facilita sua aprendizagem? 
             (       )sim                                       (      )não 
 
 
9.Para você o domínio da Língua Inglesa está voltado para: 
 
             (      )trabalho                                 (       )lazer 
              
            (       )comunicação                        (       )outros 
 
 
10.Você costuma fazer uso do computador e/ou internet para sua aprendizagem? 
             (      )sim                                         (      )não 


