


FICHA PARA IDENTIFICAÇÃO 
PRODUÇÃO DIDÁTICO – PEDAGÓGICA 

TURMA - PDE/2012 
 

Título:  A Música como instrumento no processo de aquisição da Língua Inglesa: uma    
abordagem possível? 

Autor Rute Lukas Britto 

Disciplina/Área  Língua Inglesa 

Escola de Implementação do 
Projeto e sua localização 

Colégio Estadual Antônio Lacerda Braga – EFM 

Município da escola Colombo/PR 

Núcleo Regional de Educação Metropolitana Norte 

Professor Orientador Priscilla Battini Prueter 

Instituição de Ensino Superior Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR 

Relação Interdisciplinar  

 

Artes, Língua Portuguesa e Sociologia 

Resumo A partir do conteúdo estruturante, discurso como prática social, o texto 
de letras de músicas será o ponto de partida por meio das práticas do 
uso da língua: leitura, oralidade e escrita, onde busca-se refletir o uso 
da música enquanto ferramenta de apoio nas aula de Inglês  Também 
investigar a possibilidade dessas atividades se tornarem um elemento 
de motivação e interação no processo de aquisição da língua, tornando 
dessa forma as aulas mais agradáveis e por fim os alunos mais 
participativos. O enfoque está em propiciar espaços para discussão de 
valores durante as aulas, visto que, muitas letras enquanto gênero 
textual estão permeadas da possibilidade de conhecer, expressar, e 
transformar modos de entender o mundo e de construir significados. 
Discutir valores não é tarefa fácil pois engloba o conhecimento de 
mundo dos alunos com os quais estamos trabalhando. Esta hipótese 
norteou esse estudo e para isso foi desenvolvido um caderno didático 
cujo objetivo é despertar o interesse do aluno pelo estudo da língua por 
meio da música, visto ser esta uma forma de comunicação que fascina 
o adolescente.  

Palavras-chave  Motivação, Música, Gênero Textual 

Formato do Material Didático Caderno Pedagógico 

Público Alvo  

 

Alunos do 2º ano do Ensino Médio 

 



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED 

SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO – SUED 

DIRETORIA DE POLÍTICAS E PROGRAMAS EDUCACIONAIS – DPPE  

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL – PDE 

UNIVERSIDADE TÉCNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ - UTFPR 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A MÚSICA COMO INSTRUMENTO NO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DA 
LÍNGUA INGLESA: Uma abordagem possível? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURITIBA 
2012 



RUTE LUKAS BRITTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     CADERNO PEDAGÓGICO 

 
 
 
 
 
    
 

 
 
 
 
 
Produção didático-pedagógico   elaborada 
para o   Programa  de     Desenvolvimento 
Educacional – PDE  da  Secretaria  de 
Estado da Educação do Estado do 
Paraná/SEED sob orientação da Profª 
Priscilla Battini Prueter. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURITIBA 
2012 

 



APRESENTAÇÃO 
 

 
 A experiência de trabalho nos tem feito observar uma realidade onde os 

alunos sentem certa desmotivação quando da progressão de uma série para outra, 

em relação ao aprendizado de Língua Inglesa.  Somando a isso percebe-se a 

necessidade de um trabalho que possa contribuir  não somente para o aprendizado 

da LI propriamente dito, mas também para desenvolvimento social do aprendiz.   A 

fim de resgatar o estímulo e a atenção para a disciplina,  inserir o gênero música é a 

hipótese que norteia este estudo.  

 Conforme estabelece as diretrizes e bases da educação, Lei 9394/96 Art. 3º o 

ensino será ministrado com base nos princípios do pluralismo de ideias bem como a 

liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura e o saber, entre outros.                

 Diante desta situação fundamentamos esta proposta na perspectiva das 

Diretrizes Curriculares para o Ensino de Línguas Estrangeiras Modernas do Estado 

do Paraná (2008), em relação a um ensino de línguas com base em gêneros 

textuais, ancorando nossa sugestão de material didático nos pressupostos teóricos 

metodológicos do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD). 

 O aprendizado de uma segunda língua deve-se dar de forma natural e 

significativa, portanto este projeto visa contribuir nesse aspecto, adequando os 

conteúdos à realidade dos alunos. 

 Com este estudo pretende-se discutir e refletir o ensino aprendizagem da 

Língua Inglesa, por meio do gênero textual, dando ênfase em letras de músicas pois 

se antes a música distraía os alunos das tarefas escolares, agora parece ter se 

transformado no oposto,  ou seja, a disposição e a capacidade de concentração são 

favorecidas com o som que acompanha as tarefas. 

 Murphey (1996, p.6) afirma que 1“ as canções podem ser imensamente 

valiosas para o desenvolvimento de certas capacidades… se explorá-las 

criativamente para fazer a ponte entre a experiência prazerosa de ouvir/cantar e o 

uso comunicativo da linguagem” (tradução da autora). 

 A música informa sobre novos estilos de vida, conduta, moda bem como serve 

                                                
1 … songs can be immensely valuable for developing certain capacities … if we exploit them 

creatively to bridge the gap between the pleasure experience of listening/singing and the 
comunicative use of language. 



de estímulo para sonhos e anseios além de construir identidades e possibilitar 

identificação com artistas. Muitas letras são carregadas de idealismo, denúncias, 

críticas sociais e oportunizam um posicionamento num debate sobre estes conflitos. 

 Essa atividade complementar nas aulas de Inglês pode auxiliar o trabalho do 

professor. As músicas selecionadas procuram ter o potencial de interessar os alunos 

do ponto de vista afetivo e cognitivo além de oferecer uma experiência rica tanto de 

linguagem como de vida, ou seja, os aprendentes devem ser capazes de associar o 

texto à sua vida e ao seu conhecimento de mundo. Tal conhecimento só é possível 

de ser percebido a partir das suas representações a respeito de determinado 

assunto.  

 Dessa forma a partir de uma pesquisa ação realizada no 2º ano do Ensino 

Médio do Colégio Estadual Antônio Lacerda Braga em Colombo-PR, busca-se refletir 

se a música enquanto instrumento de apoio nas aulas de Inglês, pode se tornar um 

elemento de motivação no processo ensino aprendizagem, tornando os alunos mais 

participativos e as aulas mais agradáveis.  

 As reflexões de Bakthin (2003) apontam para a ideia central de gênero como 

um enunciado de natureza histórica, sociointeracional, ideológica e linguística, 

relativamente estável. Afirma ainda que, a diversidade dos gêneros do discurso é 

muito grande e é determinada pelo fato de que são diferentes em função da 

situação, da posição social e das relações pessoais de reciprocidade entre os 

participantes da comunicação.  

 Os estudos de gênero é uma área fértil interdisciplinar. Desenvolver o senso 

crítico dos alunos frente aos diferentes textos que circulam socialmente é levá-los a 

perceber essa propriedade da linguagem e a interagir com outros textos, 

reconhecendo as múltiplas vozes sociais que o constituem. 

  Retomando a posição desse teórico todo discurso é construído no processo 

de interação, ou seja, toda enunciação envolve a presença de pelo menos duas 

vozes, a voz do eu e a voz do outro.  Para Bakthin (1988, p.95), “a palavra está 

sempre carregada de um conteúdo ou de um sentido vivencial ideológico ou 

universal. É assim que compreendemos as palavras e somente reagimos àquelas 

que despertam em nós ressonâncias ideológicas ou concernentes à vida”. 

 “Pode se dizer que um texto apresenta várias possibilidades de leitura, que 



não traz em si um sentido pré-estabelecido pelo seu autor. Traz sim, uma 

demarcação para os sentidos possíveis... e por isso constrói-se a cada leitura” 

(DCEs 2008, p.64). 

Além disso, todo leitor ao se deparar com um texto, atribui sentidos, pois 

realiza inferências, um processo cognitivo relevante, com base nas suas 

experiências, nos seus conhecimentos e nas pistas textuais e com isso provoca uma 

atitude responsiva no sujeito que o lê. Sendo assim nenhum leitor é passivo mas é 

responsável pelos sentidos que atribui aos textos que lê.  

 A metodologia referente à LEM está pautada na afirmação de que 

 
O trabalho com a Língua Estrangeira em sala de aula parte do entendimento 
do papel das línguas nas sociedades como mais do que meros instrumentos 
de acesso à informação: as línguas estrangeiras são possibililidades de 
conhecer, expressar e transformar modos de entender o mundo e contruir 
significados. (DCE. 2008, p.63) 
 
 

Para Schneuwly (2004, p.24) o gênero é um instrumento e,  em sua reflexão 

afirma que o instrumento pode ser um fator de desenvolvimento das capacidades 

individuais.  “O instrumento torna-se assim o lugar privilegiado da transformação dos 

comportamentos: explorar suas possibilidades, enriquecê-las, transformá-las são 

também maneiras de transformar a atividade que está ligada à sua utilização”. 

  Cristovão e Nascimento (2011)  levantam um questionamento sobre  qual o 

papel da atividade de linguagem para a inclusão do aluno na construção do 

conhecimento. A esse respeito as autoras afirmam que “é papel da escola assumir-

se enquanto espaço oficial de intervenção para proporcionar ao aprendiz condições 

para que ele domine o funcionamento textual com vistas a sua inserção social” 

(CRISTOVÃO;  NASCIMENTO, 2011, p. 42). 

Além de discutir diferenças culturais, refletir e socializar ideias, bem como 

abordar contextos gramaticais, praticar a leitura , a oralidade  a escrita motivando o 

interesse do aluno pelas aulas, nessa proposta espera-se que sejam abordados 

gêneros textuais, em atividades diversificadas com foco em letras de música, 

pertencente a esfera social cotidiana e midiática de circulação.  

A Abordagem Comunicativa tem fundamentado o ensino de LE na rede 

pública estadual, ao apresentar uma concepção de língua discursiva com diferentes 



tipos de textos e práticas sociais de uso da língua. Nessa abordagem o professor 

deixa de ser o centro do ensino e passa à condição de mediador do processo 

pedagógico onde do aluno é esperado que desempenhe papel de sujeito de sua 

aprendizagem. A abordagem comunicativa focaliza o ensino de Línguas na 

comunicação, o que seria levar o aluno a adquirir uma competência comunicativa.  

 Donnini, Platero e Weigel (2010) destacam outros modos de compreender o 

ensino e a aprendizagem que foram propostos condizentes com a teoria 

sociocultural. O ensino baseado no conteúdo, o qual deve ser articulado em torno de 

como os significados são construídos por meio de textos e do discurso, o ensino 

baseado em tarefas, que tem como foco a produção de sentidos e o processo vivido 

pelo aluno e o ensino por meio da abordagem cooperativa a fim de propiciar que os 

alunos aprendam uns com os outros. 

 Larsen-Freemam (2010, p.1) afirma que 2“É importante reconhecer que 

métodos ligam pensamentos e ações porque o ensino pedagógico não é 

inteiramente sobre um ou outro. Em seu livro Techniques and Principles in Language 

Teaching, encontram-se algumas técnicas do método Grammar-Translation Method, 

quais sejam: Translation of a literacy passage; Reading compreension question; 

Antonyms/synonyms; Cognates; Detuctive application of rule; Fill-in-the-blanks, 

Memorization; Use words in sentences Composition. 

  Larsen-Freeman (2010, p.27) ainda apresenta o Método Direto onde um dos 

princípios é de que 3 a língua nativa não deveria ser usada em classe. No Método 

Audio-Lingual orienta que 4“quando um erro ocorre, eles deveriam ser 

imediatamente corrigidos pelo professor... o reforço positivo ajuda o estudante a 

desenvolver hábitos corretos” (LARSEN-FREEMAN, 2010, p.43) (tradução da 

autora). 

 Partindo do princípio que o ensino pedagógico não é inteiramente sobre um 

método ou outro, e deve-se adequar os métodos também em função da clientela, a 

proposta de trabalhar com música em sala de aula é de contribuir para a formação 

social do aluno enquanto cidadão.  Em função da problemática, apontada na 

                                                
2 It is important to recognize that methods link thoughts and actions because teaching is not entirely 

about one or the other. 
3 The native language should not be used in the classroom. 
4 When errors do occur, they should be imediately correctes by the teacher... positive reinforcement 

helps the students to develop correct habits. 



justificativa desse projeto, fundamentamos nosso trabalho na perspectiva ISD - 

Interacionista Sociodiscursiva de Bakthin. 

  “Hoje a ênfase no letramento sustenta-se nas relações existentes entre esses 

princípios e conceitos e na construção de uma visão de ensino de línguas 

emancipadora, que possa propiciar maior autonomia intelectual e capacidade de 

reflexão” (DONNINI, PLATERO & WEIGEL, 2010, p. 22). 

 É nesse sentido que propõe-se transformar a aula de LEM num espaço em 

que o aluno reconheça a diversidade linguística e cultural, compreenda que os 

significados são construídos social e historicamente e que são passíveis de 

transformação.  

 Um dos princípios do Método-Audio-Lingual aponta que a  5“ A Língua não 

pode estar separada da cultura. Cultura não é somente literatura e artes, mas 

também o comportamento de todo dia das pessoas que usam a língua. Uma das 

responsabilidades do professor é apresentar informação sobre aquela cultura”. 

LARSEN-FREEMAN, 2010, p.45, (tradução da autora) 

  Na proposta de intervenção pretende-se discorrer sobre os eixos: oralidade, 

leitura e escrita. Optamos pela linha de Estudo “Gêneros discursivos” com foco em 

música, gênero da esfera cotidiana e midiática de circulação, buscando letras com 

significados implícitos, carregadas de idealismo, denúncias, críticas sociais, 

sentimentos, entre outros.  Entende-se ser este, um caminho motivador e 

significativo. É também uma oportunidade de refletir e formar opinião sobre conflitos 

sociais.  

       De acordo com Moran (2008) a escola pode ser um espaço de inovação, de 

experimentação saudável de novos caminhos. Não precisamos romper com tudo, 

mas implementar mudanças e supervisioná-las com equilíbrio e maturidade.  

 Sabe-se que a escola tem o papel de informar, mostrar, desnudar, ensinar 

regras, não apenas para que sejam seguidas, mas principalmente para que sejam 

modificadas e é este o papel social da escola. 

 

 
                                                
5 Language cannot be separated from culture. Culture is not only literature and arts, but also the 

everyday behavior of the people who use the target language. One of the teache´s responsabilities 
is to present information about that culture. 



ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS   

      

 Esta produção foi elaborada para atender alunos da 2ª série do Ensino Médio, 

com fundamentação voltada para professores e alunos. Foi pensada em ser 

implementada tendo como foco letras de  músicas gênero textual  midiático. 

 Segundo Murphey (1996, p.7) 6“ mas o que é ainda  mais surpreende é que 

também parece mais fácil cantar a língua do que falá-la.” 

 Para um ponto de partida e a fim de introduzir o assunto, no contexto do 

projeto, apresentar alguns tipos de gêneros textuais como um convite, um 

currículum, um bilhete etc. Na sequência abordar a  música presente nas chamadas 

do celular  visto que é um equipamento que a maioria dos jovens possuem. Nesse 

momento, dentro do contexto da aula, pode-se então, compartilhar além da música 

de chamada, com qual o celular deles desperta. 

- 

 Figura1 - http://www.lem.seed.pr.gov.br/modules/galeria/listaEventos.php 

 

 Sabe-se que a música está presente na internet (vídeos, textos, redes 

sociais); no mp3 (música); Iphones (comunicação, jogos, aplicativos); na troca de 

informações (velocidade), nos telefones (convencionais e celulares), nos 

consultórios médicos; nas igrejas; nos recreios na escola... enfim em quase todos os 

                                                
6 But what is even more amazing is that is also seems to sing language than to speak it 



locais  e nos eventos mais variados possíveis pois é um dos fenômenos marcantes       

da multimídia. 

 Para Murphey (1996, p.37) 7 “Música tem o potencial de mudar a atmosfera  

de uma sala de aula. Parece dar energia onde não havia nenhuma...” 

 Ao apresentar o projeto aos alunos esclarecer que as músicas selecionadas 

tem uma historia, a qual será explorada por meio de reflexões e inferências. Quanto 

a escolha não se trata de uma parada de sucessos ou que tenha o objetivo de 

agradar esse ou aquele gosto musical, mas de uma oportunidade, de nas aulas de 

Inglês, ampliar o léxico, reforçar a pronúncia, explorar a mensagem explícita ou 

implícita, discutir valores sociais, culturais pessoais e se posicionar em relação aos 

temas socializando ideias. 

 O tempo sugerido das atividades, será flexível de acordo com o 

desenvolvimento da aula.  As unidades terão além da música em Inglês, com clips 

na TV pendrive,  uma reflexão sobre a letra seguida de um texto com enfoque no 

tema da aula e uma compreensão de texto em inglês. Também serão abordados 

aspectos gramaticais, que como revisão terão seu valor no processo de 

aprendizagem bem como propostas de atividades  no  do laboratório de informática. 

 Os alunos serão desafiados à prática da oralidade e posteriormente poderão 

escolher um música de acordo com o consenso grupo para apresentá-la em classe. 

Essa escolha permite que se sintam valorizados em suas opiniões e que tenham 

prazer em estudar e que a sala de aula não é o lugar onde devem “suportar” os 

conteúdos passados pelo professor, mas um espaço aberto de troca de 

conhecimento.  

  Antes desenvolver o projeto será aplicado um questionário, cujo objetivo é o 

de coletar informações para subsídio do professor reflexivo. Os participantes terão 

sua identidade preservada na verificação dos resultados e a avaliação será contínua. 

 Em cada unidade o professor contará com orientações pertinentes à cada 

atividade. O leque de opções para trabalhar com música é bem grande. Assim as 

músicas selecionadas tem um enfoque para reflexão e debate com fins de 

corroborar para formação da cidadania. Por um lado há o prazer de trabalhar com 

música,  por outro o dever de ensinar a língua. Será uma abordagem possível? 
                                                
7 Music has the potential to change the atmosphere in a classroom. It seems to give energy where 

there was none... 



 

 
 Figura 2 Educational Materials. Fonte: Paiva 2012 



UNIT 1 – TALKING ABOUT PREJUDICE 

Conhecimento de mundo: preconceito, respeito mútuo, inclusão 

 

PROVERB – Respect is good and I like it.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 Fonte: 

www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/tvmultimidia/imagens/4ingles/6divers.jpg 

 

LISTENING TO THE MUSIC 
 

Professor, enfatizar a pronúncia explorando a oralidade em adequação ao gênero proposto e 

localizar informações explícitas e implícitas  na letra por meio de inferências.   Tempo: 1h/aula. 

 

Ebony and Ivory  (Paul MacCartney & Stevie Wonder) 

Ebony and Ivory  

live together in perfect harmony 

Side by side on my piano keyboard, 

Oh Lord, why don't we? [...] 

Fonte: <http://www.youtube.com/watch?v=PSvnIwg0lEA 



AIM: Critical Reading 

LANGUAGE:  Tag questions 

SKILLS: listening, speaking, reading and writing 

MATERIAL: One copy of the worksheet for each student 

 

REFLECTION... 

 
 
  Professor, após ler e comentar o sentido de cada verso da música discutir sobre 
  os prováveis temas  contidos na letra onde percebe-se que o autor faz    
  alguns questionamentos. Na primeira parte há uma referência metafórica ao 
  teclado  O que isso pode representar?  Encorajar os alunos a uma posição  
  reflexiva como  aprender a respeitar o outro e exigir  recíproca.        
 
 
Em grupo discuta com os colegas sobre os questionamentos abaixo. Após reflexão 

em grupo poderão emitir opinião sobre o que ouvirem. 

1) Você lembra de ter excluído alguém e só percebeu isso depois? 

2) Como interagem as pessoas excluídas do nosso grupo? 

     3) De que maneira a escola poderia enfrentar esse tipo de situação? 

     4) Como você imagina que alguém reage quando a auto estima é afetada? 

     5) O preconceito é um sentimento que influencia o comportamento das  

     pessoas. Quais tipos de preconceitos são mais frequentes no seu ambiente?  

1. (   ) religioso  2. (   ) sexual  3. (   ) cultural  

4.  (   ) racial 5. (   ) social            6. (   ) de idade      

 

TEXT STUDY 
 
   Professor, promover a discussão sobre as questões de inclusão/exclusão 
   no cotidiano escolar. Procurar , por meio de debate, despertar o senso de 
   respeito para formação da cidadania. Tempo: 1h/aula. 
 



RESPECT 
 
 
 To respect is a good thing, and everyone likes to be respected. However 
isn't everyone who has this type of attitude. 
 You can express your own point of view expecting to be respected and 
listened by someone else even though there are differences of opinion 
 There are many types of prejudices: racism, religion, age, financial status, 
physical disabilities etc. Respect builds trusting relationships. We need to 
demonstrate loyalty, be open and honest. 
 We must respect people's different cultures and races.   Each people 
have its costumes and beliefs. It's possible to notice that, in the last decades, 
the society has evolved and black people have been more respected.  However 
the prejudice has yet to be overcome in order to provide equal opportunities for  
everyone. 

Fonte:  Autora, 2012 
 
 
 
THINKING OVER THE TEXT 
 
Answer the following questions: 
 

1. Do you think it is important to learn about  “respect”? Why? 
           ____________________________________________________   
 

2. Have you ever heard about a case of prejudice?          
______________________________________________________   

 
     3.  What kind of prejudice was it?  

 ______________________________________________________ 

     4. Do you agree that prejudice brings pain?      
          ______________________________________________________  
 
     5. Are those most similar to “me” have the highest value?  

______________________________________________________ 
 
 



LANGUAGE 
 
           
A) Choose adequate tag questions from the box 

 

1) The children are tired.  ( b )       a) can't you? 

2) Your brother has seen the film, ( d  )  b) aren't  they? 

3) Your sister won't come for lunch, ( e  ) c) did he? 

4) Cindy plays the piano, (  f )   d) hasn't he? 

5) He didn't hear you ( c  )    e) will she? 

6) You can read ( a  )     f) doesn't she? 

     7) You do love me ( g )     g) don't you? 

 

B) Listen to the song “Ebony and Ivory” very carefully and fill in the blanks with 

one of the given words. 

We all __________  that people are the ________ where ever we _____ 

There is __________and  ___________ in everyone 

We _________ to live, we learn to _________ each other 

What we __________survive together __________ 

   

LITERATURE 

   Professor, para maiores informações sobre esta atividade, levar os alunos ao laboratório de   

informática para uma pesquisa mais profunda. Tempo 2h/aula. 

 

O autor desse poema nasceu em Joplin, Missouri (1902 -1967). Foi o mais 

expressivo poeta negro norte-americano. Levou para suas produções os ritmos e 

a academia da música de seu povo, principalmente o jazz e o blues. Saiba mais por 

Fonte: http://www.algumapoesia.com.br/poesia/poesianet011.htm 

 



Translate the verse below    Vocabulary 

Negro - Langston Hughes    sorrow: tristeza 

[…]   I've been a singer:     ragtime: gênero musical afro-

All the way from Africa to Georgia   americano do séc. XiX 

I carried my sorrow songs 

I made ragtime […] 

Fonte: http://www.pabook. Libraries.psu.edu/palitmap/bios/Hughes__Langston.html 

 

                         

Read the poem and answer the questions. 

1)  Who is the poem's author? 

____________________________________________________________ 

2)  What adjective does the author use to describe the song? 

________________________________________________________________________ 

3)  Do you know any poet from your hometown? 

___________________________________________________________________ 

4)  Do you like poetry? What's your favorite poem? 

____________________________________________________________ 

Listen to the music “Nobody knows the trouble I've seem” (1962) Louis 

Armstrong. He was born in 1901 and died in 1971. He was a very famous singer 

and musician. His voice was very deep and he played the trumpet brilliantly. 

Louis Armstrong was one of the most famous jazz musicians of the 20th century. 

He was one of the most influential jazz singers for the time. 

You can watch and listen to Louis Armstrong singing. 

Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=SVKKRzemX_w 

Answer the question 

1) Who was Louis Armstrong?_____________________________________ 

2) What was he famous for?______________________________________ 



UNIT 2 – IS THE LOVE FUNDAMENTAL TO OUR LIVES? 

Conhecimento de mundo: amor, decepção, desilusão. 

 

PROVERB – Actions speak louder than words.8 

 

 

Do you 

 

love 

 

somebody? 

 
Figura 4 Fonte: 

www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/tvmultimidia/imagens/2010/ingles/iloveyou.jpg 

LISTENING TO THE MUSIC 

Professor, o fato de o aluno começar a se importar com a letra da música, pressupõe que ativará a 
habilidade de escuta, a aquisição da pronúncia e a entonação. Tempo para atividade : 1h/aula 
 

I'll never fall in love again  -  (Deacon Blue) 

  What do you get when you fall in love? 

  A girl whith a pin to burst your bubble 

  That's what you get for all your trouble 

  I'll never fall in love again (2 x)  [...] 

Fonte: : http://www.youtube.com/watch?v=lpi7r7TTxGU 
 

                                                
8 Disponível em: http://www.holybible.com/ 



AIM:  What are the assumptions behind the statements 

LANGUAGE: Why questions; Simple Future Tense 

SKILLS: listening, speaking, reading and writing 

Materials: One copy of the worksheet for each student 

 

REFLECTIONS 
  
   Aqui os questionamentos podem ser feitos em inglês ou português, dependendo     
  do nível da turma. A reflexão sobre o próprio conhecimento  permite que os aluno
  socializem opinião, aprendendo uns com os outros. Tempo 1h/aula 
 

Discuss the questions below with your friends. 

1) Entendendo que esse fragmento da música tem uma ideia central como você             

se posiciona a respeito da possibilidade de não se apaixonar novamente? 

2) Você acha que a mídia de alguma forma exerce influência nos            

comportamentos?  

3) Você já sofreu uma desilusão? Como você reagiu?   

4) Em que circunstâncias um relacionamento pode ser considerado “difícil”?     

5) Reflita a afirmativa: “Se você não for minha (meu) não será de mais ninguém.”                                         

Na sua opinião, o que as pessoas são capazes de fazer em nome do amor? 

 
 
STUDY TEXT 

Professor, proceder  a leitura do texto . Relembre  os alunos o tema da aula.    Para 
compreensão e   reflexão do texto: 1h/aula  

 
     NEVER SAY NEVER 

 

 Perhaps, one day, you said: - I'll never fall in love again! Why wouldn't you 

let yourself fall in love once more?  Would it be because you felt  abandoned,  



disappointed, despised, betrayed, cheated. ? 

 Do you believe these experiences could be repeated when you find another 

love? If so, how would you feel about it? 

  Each experience lived in a relationship, strengthens the next one.  
Fonte: Autora, 2012 

 

LANGUAGE 
 

 A ideia aqui é dar aos alunos a possibilidade de rever estruturas já aprendidas. Tempo 2h/aula 

A) Make the following exercise in a group of two people. Oral practice.                       
 

1) What´s your name? (   )    a) Yes, I believe so 
2) Do you have a cell phone? (   )            b) Yes I do/ No, I don´t 
3) How old is he/she? (   )    c)  Yes, I have a cell phone 
4) Where do you live? (   )    d)  In Northern Brazil 
5) How do you look like? (  )    e) Yes, I want two 
6) When do you intend to get married?(  ) f) I live in Colombo-PR 
7) Where would you like to spend                      g)  Next year 

your honeymoon? (   ) 
8) Do you want to have children? (   )  h) I look tall and thin 
9) Do you know your mother-in-law? (   )  i)  He/She is sixteen 
10)  Do you believe that love lasts forever? (  )  j) My name is Beth/Beto 

 
 
B) Complete the sentences below. 
 
1) I'll never ___________________________________________________   
 
2) I'll always __________________________________________________ 
 
 
C) Fill-in-the-blanks. Use the box for help. 
   
What: (que) usado antes de substantivos no plural 
What a: (que) usado antes de substantivos no singular ou incontáveis 

1) ________ nice person you are. 



2) ________ wonderful songs she sings.  
3) ________ difficult problem this is!  

     4)  ________ beautiful ties you have! 
 
  
D) Complete the  sentences with the words in the box below. 
 
           others       see         not       means       how 
         
How _________ see you is _____ important.  _______ you _____ yourself 
____________ everything! 
  
 
WRITING  
                                                Chame a atenção dos alunos para um modelo de acróstico. Cada 
                            letras da palavra LOVE, disposta na vertical, forma uma frase. 
               Incentive os alunos a usar a imaginação para  escrever.  
 
Read the acrostic below and write your own one. Then read it loud to the class. 
. 
L ove is the most pure felling     F______________________________  
O ther people need your respect R______________________________ 
V isible is my love for you           I______________________________   
E motion, it's what I feel when  E______________________________ 
   I see you!  N______________________________  
      D ______________________________ 

 
http://www.lem.seed.pr.gov.br/modules/galeria/listaEventos.php - figura 5 

 
 

HOMEWORK 
  
Search for a song (that you find interesting) which  contains one or more 
metaphors. Bring it to the class and share it with your classmates. Example: 
“Our love it's like a river” “ Darling, you're like a sun in my life” 
Metaphor 9 is  an imaginative way of describing something by referring to 
something  else which is the same in a particular way. 
 

                                                
9 Collins Cobuild Advanced Learner’s English Dictionary (2005, p.901) 



UNIT 3 – I GOT TO BE STRONG  

Conhecimento de mundo: desafios e superação 

 

PROVERB – Will is Power. 

                                                                
                                                                                Figura 6 Superação. Fonte: Paiva, 2012 

LISTENING TO THE MUSIC 

Professor, ler lentamente a letra da música, enfatizando as palavras, estimulando a oralidade. 

Para esta atividade de leitura e aquisição da pronúncia: 1h/aula 

THE CLIMB – MILEY CYRUS 

       […]      But there's a voice inside my head saying 

         You'll never reach it 

               My faith is shaken 

    But I … I gotta keep trying  

             There's always gonna be another mountain   […] 
http://www.youtube.com/watch?v=NG2zyeVRcbs 

 



AIM: To develop critical reflection. 

LANGUAGE: Present Continuous; Adverbs. 

SKILLS: listening, speaking, reading, and writing. 

MATERIALS: One copy of the worksheet for each student. 

 

REFLECTIONS 
  

   Para esta atividade falar sobre a importância de superar obstáculos. 
   Dividir a turma em grupos onde  pós reflexão, socializar as opiniões. 
   Espera-se através da reflexão oportunizar a construção de  sentidos
                  e sua interação  sócio  histórico-cultural.   Para esse,  debate  trazer 
                         questões ideológicas que estão por trás do texto.   
 
  Debate: Discuss in groups the questions below in Portuguese.  
 

 A música nos fala de desafios. Na sua opinião os desafios que enfrentamos 

são para nos derrotar ou serem superados? Como isso pode acontecer? 

 Você concorda que os obstáculos também nos mostram que existem outros 

meios de  alcançar seus objetivos?  

 Discuta junto ao grupo: Os fracassos de ontem são trampolins para o 

sucesso de amanhã! 

 

STUDY TEXT 
 

    Professor, para compreensão e reflexão do texto 1h/aula  

CHALLENGES IN YOUR LIFE 

 

 We all have to face tough times and challenges in life. There are some 

difficult moments and situations that seem almost impossible to overcome. So 

we need to be brave enough to keep fighting, because we will always need to 



climb another mountain in our lives. 

  We just need to have a “never quit” attitude! Sometimes we lose, 

sometimes we win. It is important to learn how to deal with challenges in life. 

 

Fonte: adapted from: How to overcome challenges in your life 

http://www.ehow.com/how_5058456_overcome-challenges-life.html 

 

THINKING OVER THE TEXT 

 

Read the sentences and answer the questions.

1) Do you agree with this sentence? “You will never reach it.” 
____________________________________________________________ 
2) What would you do if you have to climb a mountain in your life? 
____________________________________________________________ 
3) Give examples of when you lost something or someone you loved. 
____________________________________________________________
4) What kind of obstacles exist in your life? 
____________________________________________________________ 
5) If you would  have to face a mountain to climb, what would you do? 
____________________________________________________________ 
 
LANGUAGE 

  Para execução e correção dos exercícios, 1h/aula. Acompanhar a reescrita. 
 
A) Complete the sentences with Present Continuous Tense. 
 

1. Listen! Someone is ____________________ (knock) at the door. 
2. The bus is ________________________(stop) for us now. 
3. Please, be quiet! The children are ____________________ (sleep).  
4. Look! It is _____________________  (star) to rain. 

 
 
B) Choose the correct alternative. 
 
We ________________________ English today. 
a) are learn  b) is learning  c) are learning  d) to learn 



The word “faith” means 
 
b) febre  b) fé   c) falha  d) gordo 
 
C)  In this phrase: “There's a voice inside  my head” 
 
The opposite of inside is __________________ 
The opposite of never is __________________ 
 
D) Write true sentences about yourself with the words in parenthesis. 
 
For example:  I'll never fall in love again 
 
1) ___________________________________________________ ( always)  
 
2) ________________________________________________  (sometimes)  
 
3) ___________________________________________________   (often) 
 
4) _____________________________________________(every weekend)  
 
E) Find in the lyric of the music “The climb” the expressions used to say: 
 
a) Sempre seá uma batalha difícil. ________________________________ 
 
b) E eu tenho que ser forte. _______________________________________ 
 
F) Translate the message: 
 
“ Nothing that we have and nothing that we are, can make us superior or feel 
better than anyone else . Nothing at all.” 

                                                                Fonte: autor desconhecido 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
TASK  
  
Dividir a classe em grupos para  confeccionar cartazes  a serem afixados no 
saguão da escola.  Poderão contar com sugestões de uma professora de Arte. 
Os dizeres podem estar ligados as musica ou ao tema da aula.  Tempo 2h/aula 



Unit 4 – Who wants money? 
Conhecimento de mundo: consumismo e ganância. 
 
 
PROVERB – The love of money is a root of all evil  (I Timothy 6:10)10 
 
 

 
  Figura 7 Money Fonte:Paiva, 2012  

 
LISTENING TO THE MUSIC 
 Professor, ouvir a música e pausar cada frase para que repitam em voz  alta. Explicar o 
significado de palavras desconhecidas. Explorar informações implícitas na letra.Tempo 1h/aula 
 
Jessie J – Price Tag (feat.B.o.B) 
  […]  Seems like every body's got a price 

   I wonder how they sleep at night 

  When the sale comes first  and the truth comes second […] 
Fonte: <http://www.youtube.com/watch?v=qMxX-QOV9tI 

                                                
10 Disponível em:< http://www.holybible.com/KJV_DFND/index.php?Book=68&mode=BookTitle= 
 Timothy&Chapter=6> 
 



AIM: To develop critical reflection. 

LANGUAGE: Cognates. 

SkILLS: listening, speaking, reading, and writing. 

MATERIALS: One copy of the worksheet for each student. 

 

REFLECTIONS  
 

            Para dar início às discussões sobre o tema dessa aula, perguntar sobre              
            alguns programas que oferecem prêmios em dinheiro aos participantes.  
            Oportunizar a  socialização das ideias  dos alunos  sobre  o tema, após 
            reflexão em grupo.                              
    
  
 Group discussion in Portuguese. In your opinion ... 
 
     1) Você acha que o dinheiro pode comprar a felicidade?  

2) Na sua opinião para se divertir é preciso usar “etiquetas”? 

3) Dinheiro faz você feliz? Porquê sim/não? 

4) Você acredita que ganância é um sentimento que contamina? 

 

WORD TEXT 
                                Professor, para reflexão e compreensão do texto abaixo,  1h/aula   
                               Após a reflexão um porta-voz socializa a opinião do grupo.  

  

 WHO IS GREEDY? 

      Are human beings naturally greedy? According to the definition of  Collins 

Cobuild (2005, p.634)  greedy “is the disire to have something, such as food or 

money, than  necessary or fair. 

      Every person needs a degree of wealth to survive. For instance: you need to 

live somewhere , to buy food, to pay the bills, get clothing, transportation, etc. 

      It is said that the person, who knows contentment, eats to live but the 



greedy person lives to eat. Some reality shows offer a large amount of money to  

a winner's contestant. Is it right for you? 

      What would  be the reason for a person to expose his/her personal life to 

the public in order to gain money and fame? 

       In your opinion, is it a greedy attitude?   

Fonte:  Autora, 2012 

 

THINKING ABOUT THE TEXT 
 
Read the text and answer the questions. 
             

1) Do you know any program which gives money to contestants?      
____________________________________________________ 

 
2) Why do people participate of such programs? 

____________________________________________________ 
 

3) Would you like to be part of one? 
___________________________________________________ 

 
     4)   What is your opinion about the money prize offered to participants?  
           ___________________________________________________ 
 

5)  Do you agree that richest people are not necessarily the happiest ?                              
______________________________________________________ 

 
 
LANGUAGE 
 
 Professor, em cada letra de música é possível levantar pontos gramaticais para          
 serem  trabalhados. Nessa atividade o foco são cognatos. Tempo: 1h/aula 
 
A) Identifique na letra da música os cognatos presentes.  

_____________________,  ____________________,  ________________ 

_____________________,  ____________________,  ________________ 

 



B) Find on text three nouns, adjectives, verbs and pronouns 
 

NOUNS ADJECTIVES VERBS PRONOUNS 

    

    

    
 
 
C) Choose the correct alternative. False Cognates. 
 
1) I __________________ to be a singer      (    ) pretend  (    ) intend 
    Eu pretendo ser cantor. 
2) He is very _____________________       (    ) nice            (    ) sympathetic 
    Ele é muito simpático! 
3) _________________ to open.                   (    ) pull               (    ) push 
    Puxe para abrir. 
 
 
D) Find in the lyric  “Price Tag”, the expressions used to say: 
 
1) Dinheiro não pode comprar a felicidade. 
____________________________________________________________ 
2) Bem, pague-os com amor esta noite. 
____________________________________________________________  
 
3) Apenas pare por um minuto e sorria. 
____________________________________________________________    
 
E) Listen to the lyrics of the song and fill in the blanks how many times this  
words appears: 
 
Everybody   (    ) Money   (    ) Price     (     ) 

Just stop   (     ) Mysterious   (     )  Good time   (     ) 

So obsessed   (     ) All right   (     ) Cash back (     ) 

Their left   (     )                            Their right (     )                             Wanna make    (     ) 
 
 



CURIOSITY  
 

    Esta seção aborda a atual posição do salário mínimo em diversos         
    países. Discutir questões culturais locais e globais. Para ir além do 
    exposto levar os alunos a uma pesquisa no laboratório de  
    Informática. Tempo: 2h/aula Para esta atividade convidar um 
    professor de Sociologia para agregar ao conhecimento adquirido 
    sobre cultura local e global. 
 
 
O menor salário mínimo do mundo (usando o dólar como referência) é o de Serra 
Leoa na África que não passa de 60 dólares. Já o maior seria o da  Bélgica  que 
vale cerca de 1.040 dólares. 
O Brasil, embora não seja o  último do ranking, ao comparar com  outros países 
não  tem uma  posição animadora,  tem  variado o  piso  mínimo   entre  60 e 80 
dólares, nos últimos anos. 
Na América Latina é o pior valor:  todos os outros países pagam pelo menos 100 
dólares. O EUA, embora tenha a maior economia do mundo, não lidera o ranking 
pois lá se pagam cerca de 890 dólares, valor inferior ao piso da Bélgica,França, 
Holanda e Irlanda. 
 
 
Fonte: Adaptado de: <http://mundoestranho.abril.com.br/materia/qual-o-maior-e-qual-o-menor-salario-
minimo-do-mundo  

 
 
 
HOMEWORK 
 
 
Entreviste algumas pessoas perguntando o que as fazem felizes e qual a razão de 
tal felicidade. Em seguida  busque na internet as  pessoas  mais felizes  no mundo 
para   na próxima aula compartilharmos a pesquisa. 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIT 5 – Offer 
Conhecimento de mundo: solidariedade, direitos humanos. 
 

 

PROVERB: It's better to give than  to receive (Acts 20:35)11 
 
 

 
LISTENING TO THE MUSIC 
Professor, este tema pede uma reflexão no sentido de levar o aluno a compreender a cidadania 
como participação social adotando atitudes de solidariedade. Desenvolver atitude crítica 
debatendo o mapa conceitual acima.  Tempo: 1h/aula.                  

  
Offer – Alanis Morissette 
 
 […] Is it my calling to keep on when I’m unable? 
                Is it my job to be selfless extraordinaire? 
       And my generosity has me disabled by this 
       My sense of duty to offer  
 

             Fonte:<http://www.youtube.com/watch?v=57WEjJy2iG0 

                                                
11 Disponível em: http://www.holybible.com/ 



 

AIM: Critical Literacy – assumptions behind the statements. 

LANGUAGE: The suffix-able/ly/ful; verbs. 

SkILLS: listening, speaking, reading, and writing. 

MATERIALS:  One copy of the worksheet for each student. 

 

 
Figura 8 Diferenças Fonte: Adaptado de Clednews por Paiva, 2012.  Disponível em: 

http://www.clednews.com/2011/01/desigualdade-social.html 

REFLECTIONS  
Professor, aqui poderá ser levantado aspectos sobre desigualdade social. Escutar a voz de quem 
queira se posicionar considerando o conhecimento prévio dos alunos. Tempo: 1h/aula. 
          

A) Reflita com os colegas em grupo, os questionamentos abaixo para na 
sequência socializar as opiniões. 

 
1) Na letra da música há um questionamento: Como eu posso ignorar a mão 

estendida? Em sua opinião quando isso ocorre? 
 



2) Você acha que sua vida é ruim? Por quê? 
 

3) O que você entende por “offer”? 
 

4) O que é necessário ser levado em conta para que a igualdade seja 
efetivamente alcançada? 

 
 

B) Read the lyrics and try to answer the questions. 
 

1) Why is the singer felling so unable? 
 

2) What is her conclusion? 
 
C) According to the text, the singer is not 

(   ) sad   (   ) happy   (   ) laughing    
 

TEXT STUDY 
 

Professor, trabalhar valores pertinentes ao tema. Para realização da compreensão    
do texto explorar a interdisciplinariedade que o tema oferece.  Pode-se contar com   
 a contribuição pedagógica de um  professor de Sociologia . Tempo: 1h/aula   

 
SOCIAL INEQUALITY 

 
 The general idea of  “few people with a  lot and many  with few things”, 
brings social conflicts and human discomfort and it's still considered the main 
reason of social  inequality  in Brazil  and also in several   countries in the world. 
 The inequality  affects people  in general,  of different ages,  making it 
difficult to their  social  rising in the  society,  caused  by  a  lack of a higher  
standard education. 
  The big  challenge  is to promote  the citizen's  right  of living by having    
a   real   participation  from   the country  through   the   education    and also 
opportunities in the labor market. 

                                  Fonte: Autora, 2012                 
 

VOCABULARY 
 
Main reason – principal razão  highter standard – educação de qualidade 
several – vários    challenge - desafio 
rising - ascenção    country - país 



lack – falta de    labour market – mercado de trabalho 
 
 
THINKING OVER THE TEXT 
 

A) Answer the questions 
 

1. In your opinion what is the mean of “dignified life”? 
____________________________________________________________ 

2. What does it mean  “respect for human right”? 
____________________________________________________________ 
     3.  Do you believe that you practice  solidarity? How?  
____________________________________________________________ 
    4. Do you know  any projects to help children in your region? Do you agree to             
 buy Christmas cards or T-shirts can actually help people? 
____________________________________________________________ 
    5. In your  opinion what does social inequality mean? 
Differential  acess to: 
             (   ) wealth  (   ) power  (   ) prestige 
    

B) Check yes or no according to the information on the word text 
 

1) Few people with few things.     (   ) yes (   ) no 
2) The inequality affects many people.  (   ) yes (   ) no 
3) In Brazil there isn't social inequality.   (   ) yes (   ) no 

 
LANGUAGE  
 
The suffix-able - forma adjetivos a partir de substantivos e verbos 
Noum     Adjective 
Comfort (comforto)  comfortable  (confortável) 
Misery  (infelicidade)  miserable (miserable) 
 
Verb     Adjective 
Wash (lavar)   washable (lavável) 
Pay (pagar)    payable (pagável) 
 
The suffix-ly - colocada junto a um adjetivo forma um advérbio 
Adjective    Adverb 
Extreme (extremo)  extremely (extramamente) 



Complete (completo)  completely (completamente) 
 
The suffix-full – forma geralmente adjetivos a partir de substantivos 
Noum     Adjectives 
Thanks (graças)  thankful (agradecido) 
Beauty (beleza)  beautiful (bonito) 
 

A) Read the lyrics ”Offer”. Write and translate each sentence with a suffix. 
Able:________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
Ly:__________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
Ful; 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

B) Listen again to the song and choose the right word. 
Essa atividade e para desenvolver a habilidade de compreensão auditiva (listening) 

a) And, who am I to feel spend/spent? 
b) And how, how dare/dared I rest on my laurels? 
c) Is it my calling to keep/kept on when I’m unable? 
d) Who, who are/am I to feel dead? 

 
TASKS 
 
Choose one of these tasks. 
 

a) Write  a small composition about “offer” 
b) Draw a picture about “social inequality”. Write something about your 

picture. 
 
ACTIVITY 
 
  Professor, para esta atividade os alunos poderão ir ao laboratório 
   de informática e realizar a tarefa. Tempo: 2h/aula. 
 
Pesquise sobre o projeto da UNICEF no Brasil na cidade de Olinda que começou 
em 1992. O que é essa organização e como trabalha. 



UNIT 6 - CURIOSITIES  
 

Musical notes 

The seven basic musical notes in English are represented by the following 
letters of the alphabet: 

C – (dó)     D – (ré)     E – (mi)     F – (fá)     G – (sol)     A – (lá)     B – (si)           
  

   
 
MUSIC     SONG 
 
tem o mesmo sentido que   seria o equivalente a “canção” 
“música” 
Incontável     Contável 
 
Não possui plural: “musics”  Possui plural: “songs” 
 
Não diga “Play a music for me”  Diga: “Play a song for me” 
 
Ex.: rock music, pop music,   Ex.: Thriller (by Michael Jacson), 
reggae music    Beautiful Day (by U2) etc 
 
 
Music – termo utilizado para se referir a música em geral ou estilos musicais, 
exemplo: “I like music”, “ I like pop music”. I like all kinds of music (Eu gosto de 
todos os tipos de música), nesse caso a palavra que recebe o plural é kind, não 
music. 
 
Song – termo específico que se equivale a palavra canção. My favorite song is 
“Garota de Ipanema”. Por ser uma palavra contável, possui o plural, songs. Pode-
se então dizer: My two favorite songs are “Garota de Ipanema” and “Aquarela do 
Brasil”. 
 
Lyrics – letra de música. Usa-se também “words” para se referir a “letra de 
música”. 

Fonte: <http://www.planetaeducacao.com.br/portal/artigo.asp?artigo=2026> 
  
 
 



ORCHESTRA INSTRUMENTS 
 

 
Discovering new sounds may be a wonderful experience! So, wouldn`t it be 
better if we could comprehend how a orchestra works? 
 Many instruments are gathered in order to build a concert music. Each 
instrument has its function and  its specific place at the stage. They are side by 
side and also in a line. 
 In that way, we get a balanced and harmonic musical combination. If this 
composition is disturbed everything is lost! 
 Each of these orchestra instruments carries a specific function  in order 
to make a complete sound.  
 
 
MUSIC – The art of arranging sounds. 
MELODY – Musical sounds combined. 
RHYTHM – It's the lenght  and accentuation of sounds and pauses in music. 
HARMONY – It's a combination of simultaneous sounds.. 
HIGHT – It's property of sound to be bass, average or acute. 
INTENSITY – It's the property of sound to be weak or strong. 
TIMBRE – Through the timbre, we distinguish the sound of several instruments. 
CHORD – It's a set of three or more tones played simultaneously. 
SCALES – Symbols created in order to represent the card in a practical manner. 
 

Fonte: Autora, 2012 
 

MUSIC - THE ART OF ARRANGING SOUNDS 
Complete the crossword. Follow the clues 

Across 

3.Diferenciamos o som dos 
instrumentos 
5. - Símbolos para 
representar o acorde 
7. - Combinação dos sons 
simultâneos 

 

Down 
 

1. - Som fraco ou forte 
2. - Som grave, médio ou 
agudo 
4. - Sons musicais combinados 
6. - Conjunto de três ou mais 
sons 
8. - É a duração e acentuação 
dos sons 



CROSSWORD 
 

 

Que  gênero de música que você mais gosta? 
 (   ) rap   (   ) reggae   (   ) ópera 

 (   ) gospel    (   )  heavy metal   (   ) blue/jazz 

 (   ) samba/pagode  (   ) MPB   (   ) country/sertanejo 

 (   ) bolero/tango  (   ) eletronic  (   )  pop rock  

 (   ) outro (especificar) ______________________      

HOMEWORK 
 
Pesquise a música que tocava no ano em que você nasceu. Acesse o link abaixo e 
conheça os sucessos deste ano tão marcante (afinal você nasceu nele)! Escolha 
entre tantos um sucesso em Inglês e compartilhe com a classe. Traga a letra e 
apresente também o clip. 
http://www.planetarei.com.br/100anos>  
 
 



WORD SEARCH 

 
 ORCHESTRA INSTRUMENTS 

            How many instruments orchestra can you find on the board below? 

            They may be down, up, across, backward or diagonal. Draw a circle  

    around it. 
 

W S Z I U W O B T O L K S O N 
X Y S O X A B R Y T R P U F J 
X C Z A H T I X B I A G Y T J 
L I N T B A N H C N L E A L Z 
W Y B J N E I E I U K N U N H 
K L K G D B L S G B A I Z L I 
N I L O I V H B P E T R F B F 
M E O B O G K O U B R U I T A 
Q I G J U K M J L O C O V R J 
N Z P I A N O G F Z D B W O O 
E C T O N Y Q T T F J M I M L 
D A U I J S S E F E R A J B L 
R B C G C C A F Q O S T U O E 
L U S L M A E S T R I N A N C 
J T J H A R C C M D S L H E B 
N O I S S R U C R E P A T J R 
N X L N N D I Q Y I R U S Q A 
R R J F N M B N L P L L R B S 
T O O O F C H Q E F M B E U S 
R W C H W T B A V T T S N E H 

 
 
 

BRASS CELLO CLARINET 
CONDUCTOR DOUBLEBASS FLUTE 
HARP HORN KEY 
MAESTRINA OBOE ORGAN 
PERCURSSION PIANO REGENT 
SPANISHGUITAR TAMBOURINE TRIANGLE 
TROMBONE TUBA VIOLIN 

 
 



TRADUÇÃO DOS TEXTOS 

Unidade 1 
 

RESPEITO 
 
 Respeitar é uma coisa boa, e todo mundo gosta de ser respeitado. Porém 
não são todos que tem esse tipo de atitude. 
-9io Você pode expressar o seu próprio ponto de vista esperando ser 
respeitado e escutado por uma outra pessoa, mesmo que existam diferenças de 
opinião. 
 Há muitos tipos de preconceito: racismo, religioso, idade, condições 
financeiras, deficiências físicas etc.  
 O respeito constroi relacionamentos confiáveis. Nós precisamos 
demonstrar lealdade e sermos abertos e honestos. 
 Nós devemos honrar as diferenças culturais e raças das pessoas. Cada 
povo tem seus costumes e crenças. É possível observar que, nas últimas décadas 
a sociedade tem evoluído e os negros vêm sendo respeitados por toda a 
sociedade.  Entretanto o preconceito ainda precisa ser combatido para que todos 
tenham oportunidades iguais. 
 
 
Unidade 2 
 

EU NUNCA VOU ME APAIXONAR NOVAMENTE 
 
 Talvez um dia você disse: - Eu nunca vou me apaixonar novamente! Porque 
que você não se permitiria se apaixonar novamente? Seria porque você se sentiu  
abandonado (a), decepcionado (a) , desprezado (a), traído (a), enganado (a)? 
 Você acredita que essas experiências poderiam ser repetidas  quando você  
você encontrasse um outro amor?  Nesse caso como você se sentiria.? 
  Cada experiência  vivida em um relacionamento fortalece a próxima 
 
 
Unidade 3 
 

DESAFIOS DA VIDA 
 
 Nós todos temos que enfrentar tempos difíceis e desafios na vida. Há 
alguns momentos e situações difíceis que parecem quase impossíveis de serem 



superados.  Então  nós precisamos ser corajosos  o suficiente para continuar   na 
luta pois sempre precisaremos subir outras montanhas. 
 Precisamos ter uma atitude de “nunca desistir”! Algumas vezes perdemos 
outras ganhamos. É importante aprender como lidar com os desafios da vida! 
 
 
Unidade 4 

QUEM É GANANCIOSO? 
     
 Os seres humanos são gananciosos naturalmente?  
 De acordo com a definição de “ganância” no Dicionário Collins Cobuild 
(2005) é o desejo de ter algo como comida ou dinheiro mais do que o necessário 
ou justo.  
 Todas as pessoas precisam de uma quantidade de bens para sobreviver, 
por exemplo, morar em algum lugar, comprar alimentos, pagar as contas, 
transporte,  adquirir roupas, etc.  
 As pessoas que são realizadas comem para viver mas a pessoa gananciosa 
vive para comer. 
          Muitos reality shows oferecem uma grande quantidade de dinheiro ao 
participante vencedor. Isso está certo pra você? Qual seria a razão de uma 
pessoa  expor sua vida pessoal ao público para adquirir dinheiro e fama. Em sua 
opinião isso é atitude gananciosa? 
 
 
Unidade 5 
 

DESIGUALDADE SOCIAL 
 
 A ideia geral de poucas pessoas com muito e muitas com pouco, traz 
conflitos sociais e desconforto humano e  é ainda considerada a razão principal 
de desigualdade social no Brasil, como também em diversos países no mundo. 
  A desigualdade afeta pessoas , em geral, de diferentes idades, 
dificultando   sua escalada social na sociedade, causada pela falta de um padrão 
de educação mais elevado. 
 O grande desafio é promover os direitos aos cidadãos de viver tendo uma 
participação real do país através da educação e também oportunidades no 
mercado de trabalho. 
 
 
 



Unidade 6 
 

INSTRUMENTOS DE ORQUESTRA 
 
 Descobrir novos sons pode ser uma experiência maravilhosa. Então não 
seria melhor se pudéssemos compreender como uma orquestra funciona? 
 Muitos instrumentos são reunidos para formar um concerto musical. Cada 
instrumento tem uma função e um lugar específico no palco. Eles estão lado a 
lado e também em uma linha. 
 Desta forma temos uma combinação equilibrada e harmonica musical. Se 
esta composição é desfeita tudo fica perdido. 
 Cada um destes instrumentos de orquestra realiza uma função específica  
na orquestra a fim de fazer um som completo.  
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SUGESTÃO DE MÚSICAS PARA TRABALHAR 
 
I need to wake up 
Try it on my It must have been love  
Get up stand up 
The destiny´s child 
 Another day in paradise 
 
SUGESTÃO DE LEITURA 
 
Edgar Morin – A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento 
http://www.uesb.br/labtece/artigos/A%20Cabe%C3%A7a%20Bem-feita.pdf 
 
SUGESTÃO DE VÍDEOS 
 
Moran afirma que um bom vídeo é interessantíssimo para introduzir um novo 

assunto, para despertar a curiosidade, a motivação para novos temas. Isso facilitará 

o desejo de pesquisa nos alunos para aprofundar o assunto do vídeo e da matéria  

Assista o vídeo NICK -SEM BRACOS, SEM PERNAS - no youtube 

 
 
SUGESTÃO DE FILMES 
 
Stranger than Fiction (possibilidade de trabalhar o uso do present simples) 

Como caminhar em direção a uma superação dessa problemática 

 

O terminal – Tom Hanks ( a dificuldade de se fazer entender numa língua diferente 

da sua. 

 
 
 
 

 
 


