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Resumo:  Com esta Unidade Didática 
objetivamos trabalhar o ambiente da 
plataforma Moodle como instrumento 
mediador no ensino de língua inglesa 
com enfoque na Teoria das 
inteligências múltiplas, almejando 
manter uma relação de troca de 
experiências entre professor e alunos 
por meio de atividades virtuais e 
presenciais. 

Em nossa proposta o ambiente virtual 
Moodle servirá como espaço para 
discussões entre os alunos sobre 
determinado assunto e o papel do 
professor é o de mediador. As 
discussões e comentários individuais 
serão realizadas e registradas por 
meio do uso das ferramentas 
disponíveis no ambiente virtual. Como 
exemplos de tarefas a serem 
realizadas temos: jogos virtuais, 
vídeos curtos, fóruns de discussões 
os quais possilibitarão que os 
comentários sobre atividades de sala 
sejam feitos de forma a utilizar a 
língua inglesa de maneira 
contextualizada. Além disto, teremos 
o diário também no mesmo ambiente 
virtaul no qual o educando realizará 
atividades individuais. No contexto 
atual, nós, professores, precisamos 
atuar como mediadores em sala de 
aula, procurando conviver com as 
tecnologias educacionais de forma 
produtiva, transformando as 
informações nelas encontradas em 
conhecimento para docentes e 
discentes. Nossa produção didático 
pedagógica está interligada à teoria 
das Inteligências Múltiplas procurando 
sistematizar atividades que envolvam 
o ensino de língua inglesa, por meio 
da plataforma Moodle como 
instrumento educacional motivador no 
processo de aprendizagem. 

 



 

Apresentação 

 Está unidade didática proporciona uma experiência pedagógica, por meio do 

ambiente virtual Moodle. Nela envolveremos a Língua Inglesa com enfoque nas 

Inteligências Múltiplas do psicólogo Howard Gardner. Objetivando desenvolver 

trocas de conhecimento de forma colaborativa e interativa, produzindo conhecimento 

de forma prazerosa. 

 Utilizando esse ambiente, o professor fará uso de diversas ferramentas 

tecnológicas que serão utilizadas como apoio no processo ensino-aprendizagem da 

língua inglesa, pois quando bem trabalhado servirá como um grande aliado da 

educação. Nele os educandos farão pesquisas virtuais utilizando a Internet, 

realizarão atividades de listening, procurarão trocar conhecimentos e criarão juntos 

uma nova maneira de estudar. 

 Propusemos também as atividades práticas em sala de aula para finalizarmos 

nossas unidades, fazendo com aluno perceba a necessidade de partilhar seus 

conhecimentos com seus amigos, pois o mundo tecnológio é eficiente, mas ainda 

precisamos cultivar os relacionamentos interpessoais, olhando olho no olho, pois, 

estamos trabalhando com a teoria das Inteligências Múltiplas e vamos perceber que 

em muitas situações uma pessoa pode ser completada pela outra e dessa forma a 

produção de conhecimento ficará mais eficaz. 

 Hoje trabalhamos com “nativos digitais”, por isso, observamos a necessidade 

de atrelarmos a tecnologia ao nosso trabalho. No ambiente Moodle, o professor terá 

que se fazer presente para manter a relação interpessoal com seus estudantes, 

fazendo com que eles se sintam amparados e motivados para realizarem suas 

atividades. 

Moran (2012, p. 89) ainda afirma que “os alunos estão prontos para a 

multimídia, os professores, em geral, não.” Ainda no conceber de Moran (2012), 

muitos professores apresentam medo de fazer uso dessas tecnologias em sala de 

aula, já que estamos diante de uma geração de “nativos digitais”, conforme o 

pensamento de (PRENSKY, 2001). 



 

Segundo Baggio (2012, p.4), devemos  utilizarmos as TICs  em nossas aulas 

de Língua Inglesa, pois, é por meio delas que muitas possibilidades de 

aprendizagem são abertas, porém não devemos apenas fazer uso da Internet, mas 

sim aprendermos a ensinar fazendo uso da ferramenta computador usando o editor 

de texto, o power point e outros recursos.  

Esse trabalho será aplicado com alunos do 1ª ano do Ensino Médio do 

Colégio Estadual Olavo Bilac, Ensino Fundamental, Médio, Profissional e Normal. 

Buscaremos desenvolver uma pesquisa realizada em dois momentos para o 

reconhecimento das Inteligências Múltiplas (IM) que o grupo pesquisado apresenta. 

No primeiro momento, serão investigados, por meio de um banner com figuras 

referentes às IM, quais delas são mais recorrentes, que sobressaem no grupo 

pesquisado. Solicitaremos aos alunos que façam opção pelas atividades que mais 

lhes agradam, conforme as gravuras apresentadas. No segundo momento da 

investigação, será apresentado aos educandos um questionário virtual (google 

docs), aplicado pela plataforma Moodle, onde os alunos responderão analisando o 

perfil de cada personagem apresentado verificando se tem ou não afinidades com os 

mesmos, pois cada um deles representa uma inteligência. No final, teremos uma 

tabulação e poderemos verificar quais inteligências prevalecem no grupo 

pesquisado. Terminadas as atividades e antes de apresentarmos os resultados da 

investigação, explicitaremos ao grupo a teoria das IM, com o objetivo de que os 

próprios alunos passem a compreender como eles aprendem. Essa apresentação 

será feita com slides na TV pendrive, a fim de estabelecer uma discussão e reflexão 

sobre o assunto permitindo aos alunos a identificação de formas mais eficazes de 

seu próprio aprendizado.   Ainda faremos outra pesquisa virtual por meio da 

ferramenta google docs, sobre a “Tecnologia e seu dia a dia”, para sabermos de que 

maneira o nosso educando tem acesso a Internet. 

 Segue adiante os modelos das pesquisas a serem realizadas nesse trabalho.  
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Formulário 01: 

 “Descobrindo sua inteligência” 

DIGITE SEU NOME: ____________________________________________   

 Qual turma você é?  ____________________________________________  

  

ERSONAGEM 1 - LILI BOA FALA São pessoas que gostam muito de ler e, 

embora tenham suas preferências por este ou por aquele assunto, 

escolhem ler qualquer coisa que não ler nada. Na verdade, não sabem ficar 

sentados em algum lugar, nem mesmo no banheiro, sem ter alguma revista ou livro 

na mão. Gostam de falar e admiram as pessoas que falam bem, que constroem 

belas sintaxes. Sabem apreciar a letra das músicas que ouvem, se encantam com 

alguns versos e acham que a vida não é quase nada sem uma pitada de poesia. 

São falantes e não poucas vezes se perguntam se em certas ocasiões não deveriam 

fechar mais a boca. Se não fossem o que são, gostariam de ser escritores, 

pregadores ou até mesmo advogados defendendo com brilho algumas causas 

importantes. 

o Muita afinidade 

o Pouca afinidade 

o Nenhuma afinidade 

ersonagem 2 - ZIZI DAS NUVENS São pessoas que gostam muito da arte e 

adoram desenhar e apreciar desenhos, mesmo que não se considerem 

ótimos desenhistas. Admiram muito as cores e gostam de combinar roupas, 

percebendo com facilidade quem não as combina direito. Apreciam a decoração de 

um ambiente e se esforçam para entender as diferentes formas de expressão 

artística de pintores desta ou daquela escola. Gostam do Carnaval  muito mais pela 

alegoria e pela beleza estética das escolas de samba que pelo próprio ritmo. Se não 

fossem o que são, gostariam de ser um chargista, cartunista ou ainda um pintor ou 

um professor de Arte, indo de aluno a aluno, corrigindo seu traço, percebendo na 

capacidade de construir gravuras, caricaturas ou desenhos. Possuem excelente 

P 
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senso de orientação e caminham por cidades que estão visitando pela primeira vez 

ou até mesmo por shopping centers com desenvolturas, raramente perdendo a 

referência das entradas e saídas. Possuem excelente senso de ordem nas coisas e 

detestam decorações de mau gosto. 

o Muita afinidade 

o Pouca afinidade 

o Nenhuma afinidade 

ersonagem 3 - LALÁ ALTO ASTRAL São pessoas muito tolerantes com 

respeito às suas limitações e possuem satisfatória auto-estima. Perdoam-se 

com facilidade quando cometem algum erro e não são extremamente 

críticas às suas limitações. Reconhecem-se pessoas vaidosas, ainda que essa 

vaidade não necessite ser necessariamente física. Gostam de conversar consigo 

mesmos, não se aborrecem em ficar sozinhos por algum tempo e há ocasiões em 

que voluntariamente buscam a solidão para colocar seus pensamentos em dia. 

Gostariam de trabalhar com pessoas, talvez como professor, psicólogo ou assistente 

social. 

o Muita afinidade 

o Pouca afinidade 

o Nenhuma afinidade 

ersonagem 4 – TUCA EQUAÇÃO São pessoas que detestam o não 

cumprimento de horários e atrasos por parte dos outros. Adoram números, 

gostam de fazer cálculos, entender com naturalidade a linguagem dos 

gráficos, e controlam suas finanças pessoais com uma contabilidade que faria inveja 

a escritórios mais modernos. Na escola, nunca tiveram problemas com as ciências 

exatas, embora admirem bastante pessoas com um linha mais humanista de encarar 

a vida. Extremamente pragmáticos, adoram música e gostariam de trabalhar em 

atividades artísticas, engenharia ou arquitetura. Assistem com prazer filmes de 

mistério e adoram adiantar-se às histórias e anteciparem a trama e o enredo. 

Sentem alguma atração pela atividade militar e a ordem inerente à mesma, ainda 

que tenham opção por uma vida com maior liberdade. 

o Muita afinidade 

P 
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o Pouca afinidade 

o Nenhuma afinidade 

ersonagem 5 – YÁ-YÁ DO PÃO *Pensam mais nos outros que em si 

mesmo e quando alguém de sua estima está diante de um problema são 

capazes de se preocupar com o mesmo ainda mais que a pessoa 

envolvida. Com facilidade, se envolvem em campanhas meritórias, assinam listas de 

cooperação e “mãos abertas”, adoram alegrar as pessoas que estimam. Gostam 

muito de ler, sobretudo biografias ou histórias que relatem à vida de pessoas que se 

dedicam a grandes causas. Gostam de filmes e de novelas e se interessem em 

analisar as motivações que levam os personagens a agirem da maneira como agem. 

Estão muito voltados ao outro e gostariam de exercer atividades que mostrassem 

sua ajuda a grandes causas. Defendem a ecologia e sentem muita satisfação pela 

alegria que podem propiciar a outros. 

o Muita afinidade 

o Pouca afinidade 

o Nenhuma afinidade 

ersonagem 6 – ZICA FLOR Adoram dar e receber flores e sentem que um 

dos lazeres preferidos é passear pelo campo, ouvindo a música dos 

pássaros, sentindo a brisa no rosto e percebendo a dança dos ventos sobre 

as folhas. Possuem grande empatia com animais e sofrem ao vê-los sofrer. Adoram 

plantas em geral e, se pudessem, jamais trocariam a vida bucólica de um sítio pela 

agitação das cidades. Não se sentem bem em ambientes muito barulhentos e 

odeiam ruídos de trânsito que se opõe à calma. Gostariam muito de ser agrônomo 

ou veterinário, mas mesmo no exercício de outras atividades não abririam mão de 

cuidar de uma horta, regar uma flor, ajudar um animal. Preocupam-se muito com a 

ecologia e acham um desrespeito não se pensar em como deixar o mundo ainda 

melhor que está as gerações que virão. 

o Muita afinidade 

o Pouca afinidade 

o Nenhuma afinidade 

P 
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ersonagem 7- DRICA SOM Gostam muito da música e adoram danças, 

mesmo que não saibam fazê-lo. Em um carro o aparelho de som é, às 

vezes, até mais importante que o próprio motor, pois mesmo para percorrer 

pequenas distâncias não dispensam uma boa estação de FM ou CD. Apreciam 

compositores, sabem diferenciar sons de alguns instrumentos e nunca acharam a 

matemática e outras ciências exatas “um terror”. Quando contentes, estão sempre 

assobiando ou cantarolando, sabendo compreender quem assim age. Gostariam de 

participar de uma banda, reger orquestras ou trabalhar em cinema, não 

necessariamente como artista. Possuem elevado senso estético e acentuada 

vaidade pessoal. 

o Muita afinidade 

o Pouca afinidade 

o Nenhuma afinidade 

 

ersonagem 8 – NECA SARADA “Fissurados” em esportes, adoram 

competições ou mesmo ginástica, “cooper”, musculação e tudo mais que 

envolva o cultivo do corpo e a graça do movimento. Preocupam-se muito 

com prazer, “fogem” de alimentos gordurosos ou pesados. Gostam de “malhar” em 

uma academia e, mesmo que não possam fazê-lo, apreciam muito os que o fazem. 

Assistem filmes ou mesmo novelas e gostam de musicais, mas nada supera com 

atração de sua preferência assistir uma boa competição esportiva. Amam uma praia 

ou uma montanha e trocam eventuais desconfortos de um “camping” pela alegria de 

uma vida ao ar livre. Gostam de caminhadas e sentem o prazer relaxante de uma 

massagem, mesmo que feita em si mesmo. Gostariam de estar ligados à dança, 

esporte ou reabilitação. 

o Muita afinidade 

o Pouca afinidade 

o Nenhuma afinidade 

O que você achou do formulário? * 

o Ótimo 

P 
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o Bom 

o Regular  

Formulário 02: 

“A Tecnologia no seu dia a dia” 

1) Você tem computador, tablet, ou notebook em sua casa?  

o Sim 

o Não 

2) De onde você acessa a internet?  

o De Minha Casa 

o Da Casa De Um Amigo 

o Lan House 

3) Seu acesso a internet é diário?  

o Sim 

o Não 

o 3 Vezes Na Semana 

4) Você gosta de tecnologia por ser uma forma de comunicação rápida?  

o Sim  

o Não  

5) Para vocês as tecnologias podem auxiliá-lo no seu aprendizado?  

o Sim  

o Não 

o Às Vezes 

6) Qual ferramenta você mais utiliza em seu computador?  

o Facebook 

o E-Mail 
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o Bibliotecas Virtuais 

o Jogos On-Line 

7) Você já ouviu falar da plataforma Moodle, um ambiente virtual, utilizada nas 

Universidades para ministrar o ensino à distância?  

o Sim e conheço 

o Já ouvi, mas não conheço 

o Nunca ouvi dizer 

8) Você possui aparelho celular com acesso à internet?  

o Sim  

o Não 

9) Para você os vídeos que encontramos no youtube pode auxiliar no seu 

aprendizado em língua inglesa?  

o Sim 

o Não 

10) Você acredita que quem sabe a língua inglesa consegue alcançar seus objetivos 

com maior rapidez?  

o Sim 

o Não 

o Às Vezes 

11) Você possui um e-mail particular para receber informações que não esteja 

vinculado ao Facebook?  

o Sim  

o Não 

12) Você costuma verificar seu e-mail todos os dias?  

o Sim  

o Não 
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A PLATAFORMA MOODLE COMO INSTRUMENTO DE ENSINO DA 

LÍNGUA INGLESA COM ENFOQUE NAS INTELIGÊNCIAS MULTIPLAS 

 

  Picture 1 - Thematic figure for work 



Todos os textos e links utilizados nesta Unidade Didática são para fins pedagógicos. 

Unit – 1 Multiple Intelligences 

 
 
 
 
 

 

Getting to know the theory  

A teoria das Inteligências Múltiplas foi criadana década de 80 pelo psicólogo 

Howard Gardner, que tinha como objetivo mostrar que as pessoas são dotadas de 8 

tipos de inteligências. Além disso, o psicólogo afirmava que somos pessoas 

diferentes e aprendemos de formas diferentes. Esta afirmação foi possível com base 

na experiência daquele estudioso que teve oportunidades de reencontrar ex-alunos 

que não tiveram um bom desempenho escolar e ficou surpreso com o sucesso 

profissional obtido por vários deles. Com esse estudo Gardner mostra que as 

pessoas não devem somente ser avaliadas pelo teste de QI, que mensurava apenas 

o raciocínio lógico e linguístico. 

2 -Now read the text in English and check your understanding on the theory  

 

Multiple Intelligences:  Are humans born intelligent? Is intelligence something we can 

develop? 

 

Traditional theories about intelligence state that we are born with two types of 

intelligence: verbal and mathematical, and there is nothing we can do about it! 

“Intelligence is the capacity to solve problems or to make something that is 

valued in one’s own culture”. 

 

(Gardner- 1943 – professor and psychologist; researched brain injuries.) 

Think about it …  

 

Have you ever heard about the theory of multiple intelligences? 

 

                                                                                                     http//:www.clipart.com/imagem 
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However, Dr. Howard Gardner, a Harvard professor, developed the theory of 

Multiple Intelligences (1983). According to him, all humans possess not two but eight 

areas of intelligence. These areas are interconnected and can work together as we 

try to solve problems. He also stayed that: 

 Intelligence is not fixed or static at birth: 

 It can be learned, taught, and developed (under the right conditions). 

The more we know about our intelligences, the more we understand the ways 

we learn and act. 

 After Dr. Gardner, other researchers have detected some more areas of 

intelligence. 
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LET US KNOW A LITTLE MORE ABOUT MULTIPLE INTELLIGENCES!!! 

Types of Intelligence 

Visual/Spacial Intelligence 

 

Picture 2 - Visual and SpacialInteligence 

 Ability to perceive the visual. 

 People who: like to read, write, paint draw and have good sense of direction. 

 Professions: sculptor, painter, inventor, visual artist, architect, designer, 

mechanic, engineer, navigator. Ex: Di Cavalcanti, Amyr Klink. 
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Logical /Mathematical 

 

Picture 3 – Logical and Mathematical Intelligence 

 Ability to use reason, logic, and numbers. 

 People who: like to ask questions, solve problems, experiment, work with 

numbers, the abstract and geometric shapes. 

 Professions: banker, lawyer, computer programmer, researcher, scientist, 

accountant, mathematician, engineer. Ex: Albert Einstein.  
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Verbal/Linguistic 

 

Picture 4 – Verbal and Linguistic Intelligence 

 Ability to use words and language. 

 People who: like to listen, speak, write, explain, use humor, tell stories, 

convince someone of their point of view. 

 Professions: actor, comedian, poet, journalist, writer, teacher, public speaker, 

secretary, politician, lawyer. Ex: Abraham Lincoln, Monteiro Lobato. 
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Bodily/kinesthetic 

 

Picture 5 - Bodily and Kinesthetic Intelligence 

 Ability to control body movements and make things (with hands). 

 People who: like to move around, act, mime, dance, use hands to create 

things, sports crafts; have physical coordinations. 

 Professions: inventor, musician, surgeon, athlete, dancer, physical education 

teacher, actor, artisan. Ex: Magic Johnson, Daiane dos Santos. 
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Intrapersonal 

 

Picture 6 – Intrapersonal Intelligence 

 Ability to self-reflect. 

 People who: like to analyze themselves, work alone, set goals, recognize 

their own strengths and understand their inner feelings and intentions. 

 Professions: psychiatrist, philosopher, theorist, researcher, religious leader. 

 Ex: Sigmund Freud. 
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Musical/Rhythmic 

 

Picture 7 - Musical and Rhythmic Intelligence 

 Ability to produce or create music. 

 People who: like to sing, play musical instruments, listen to music, compose, 

can remember melodies; have rhythm. 

 Professions:  dancer, music teacher, song writer, composer, singer, 

musician, disc jockey. Ex: Mozart, Caetano Veloso. 
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Interpersonal 

 

Picuture 8 – Interpersonal Intelligence 

 

 Ability to understand other people. 

 People who: like to communicate lead, resolve conflicts, sell, cooperate, 

listen; can understand other people’s point of view. 

 Professions: therapist, teacher, counselor, sales person, politician, business 

person, religious leader. Ex: Mother Thereza, Jô Soares.  
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Naturalist 

 

Picture 9 – Naturalist Intelligence 

 Ability to understand/observe nature. 

 People who: like activities that involve nature, natural events, and biological 

science. 

 Professions: botanist, naturalist, physicist, geologist. Ex: Charles Darwin.1 

  

                                                 
1
 (Texto extraído/adaptado do Livro Challenge, Amos Prescher Pasqualin, editora: Moderna – São 

Paulo, 2005. Richmond Publishing, p.168 e 169) 
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1) Based on the text, discuss with a friend and post your opinions on the forum in the 

virtual environment. 

 Can multiple intelligence shelp people to pursue a professional career? 

 Which way do you most enjoy studying? 

2) Match the columns: 

( 1 ) play musical instruments ( ) Interpessoal 

( 2 ) like to be alone ( ) Logical /Mathematical 

( 3 ) know flowers ( ) Verbal/Linguistic 

( 4 ) like to solve problems ( ) Naturalist 

( 5 )  like to go the library ( ) Intrapersonal 

( 6 ) like to work  with people ( ) Bodily/kinesthetic 

( 7 ) like to observe around ( ) Musical/Rhythmic 

( 8 ) like to practice physical activities ( )  Visual/Spacial Intelligence 
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3) Identifique na primeira coluna as palavras que caracterizam as diferentes 

inteligências. Reescreva-as na tabela abaixo: 

Multiple Inteligences Illustrations Palavras-expressões relacionadas 

às MI 

Interpessoal 

 

 

Logical /Mathematical      

 

 

Verbal/Linguistic      

 

 

Naturalist                  

 

 

Intrapersonal           

 

 

Bodily/kinesthetic      
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Musical/Rhythmic      

 

 

Visual/Spacial 

Intelligence  

 

 

 

 

4) After reading the text: “Multiple Intelligence: Are humans born intelligent? Is 

intelligence something we can develop?”, writeT (true) or F (false): 

    According to Howard Gardner’s theory we can say that: 

( ) We all have several types of intelligence. 

( ) Our intelligence is fixed at birth. 

( ) Different types of intelligence help us to solve problems. 

( ) We can become “more intelligent”. 

( ) It is important to understand how we learn.2 

  

                                                 
2
 (Exercício 4 foi extraído/adapatado do Livro Challenge, Amos Prescher Pasqualin, editora: 

Richmond Publishing, 2005, p.170) 
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5) NOW WATCH A VIDEO ABOUT THE THEORY OF MULTIPLE INTELLIGENCES 

 

Picture 10 - Disponível em < http://goo.gl/Ms4MPN > 

6) Read the questions below: 

 Do you know someone with some highly developed intelligence? 

 After reading the text and watching the video about the intelligences do you 

believe that they can help you to better understand the way you learn? 

 Do you believe that when we work as a team it can help the learner´s 

performance since each one would learn in a certain way? 

7)  Now go to the online forum and give your opinion on this subject by writing a 

paragraph of at least three lines. 

 

Figura 11 - < http://Moodlee.uel.br > 
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8)  No diário.  Faça uma pesquisa em sua família para descobrir quais são as Inteligências Múltiplas que prevalecem em seu grupo 

familiar. Complete a tabela abaixo com as informações obtidas e, em seguida, construa um texto dando sua opinião sobre a 

pesquisa que você realizou. 

 

Nomes Dança Cultiva horta Organização  
financeira 

Discute assunto com 
outras pessoas 

Não se perde 
quando viaja 

Gosta de atividades individuais Consegue entender 
o ponto de vista de 
outras pessoas 

Sabe tocar 

instrumentos 

         

         

         

 

Figura 12 - Exemplo de tabela para pesquisa
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UNIT 2 –NATURALIST 

THE ENVIROMENT AND YOU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A)  SAMPLE QUIZ: 

1) Which three countries contain the world’s largest remaining rain forests? 

( ) Brazil, Indonesia, and Zaire 

( ) Brazil, Canada, and the U.S. 

( ) Brazil, Mexico, and Panama. 

( ) Australia, Brazil, and Russia. 

2) How many people live in the world’s rain forests? 

( ) 14 thousand 

( ) 14 million 

( ) 140 thousand 

( ) 140 million 

 

 

Think about it … 

 

What do you already know about rain forests? 

a) Now discuss the sample quiz and marke the correct answer: 

b) All rain forests are located in hot, tropical areas. True or false? 

Picture 13 - < http//:www.clipart.com/imagem > 
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3)  At what rate are the world’s rain forests disappearing? 

( ) 100 acres a day 

( ) 100 acresa hour 

( ) 100 acres a minute 

( ) 100 acres a second 

4)  What percentage of the world’s plant and animal species exist only in rain 

forests? 

( ) 5 percent 

( ) 15 percent 

( ) 35 percent 

( ) 50 percent 

5)  At least how many species of insects live in rain forests? 

( ) 10 Million 

( ) 20 Million 

( ) 30 Million 

( ) 40 Million 

6) Which of these woods does not come from a rain forest? 

( ) Mahogany 

( ) Black Walnut 

( ) Teak 

( ) Rosewood 
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7) Which of these animals does not live in a rain forest? 

( ) Ilama 

( ) Gorilla 

( ) Howler monkey 

( ) Mouse deer 

 

B)  NOW WATCH A VIDEO ABOUT THE RAINFOREST    

                                                                                                              

 

C) Listen the video and choose the best option according to what you hear:     

1) ( ) The cold of the rainforest. 

 ( ) The hot of the rainforest. 

2) ( ) The forest is survived from prehistoric times 

 ( ) The forest is survived from modern times 

3) ( ) Huge trees stand like monuments 

 ( ) Small trees stand like monuments 

4) ( ) Millions of living organisms compete for food. 

 ( ) Millions of living organisms compete for light. 

  

Picture 15 - Disponível em < http://www.youtube.com/watch?v=7HfeBP3vaEI > 

Picture 14 -<http//.www.clipart.org/imagem> 
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LET US KNOW A LITTLE MORE ABOUT THE RAINFOREST!!! 

D) Then Read The Text: 

RAINFORESTS: LIFE IN HARMONY 

 Rainforests are the oldest expressions of life on our planet. 

 According to scientists, they now cover only 2% of the globe; 50% of the 

original rainforest are lost forever. 

 However, rainforests still contain more than 50% of all living species: a wide 

variety of animals and plants. They are all part of a complex system – each 

depending on the others to survive. The destruction of one species can result in the 

extinction of another.  

 Animals of the rainforest occupy specific micro-environments: 

[1] some never go down to the ground; 

[2] some live in a middle layer; 

[3] others never leave the ground. 

 Thus, competition between species is not strong because the animals in the 

same area rarely have the same needs. 

 Indigenous people, animals and the forest coexist harmoniously. 

 Civilized man like miners or farmers and their work – plantations, pastures, 

roads, deforestation – can destroy that harmony.3 

  

                                                 
3
 (texto extraído do Livro Challenge, Amos Prescher Pasqualin, editora: Richmond Publishing p.27) 
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AFTER READING 

E) MATCH THE COLUMNS: 

(a) complex system ( )  de outras 

(b) another ( )  solo 

(c) rarely ( ) pastos 

(d) ground ( ) raramente 

(e) coexist ( )  coexistem 

(f) pastures ( ) desflorestamento 

(g) deforestation ( ) sistema complexo 

F) Complete the sentences below: 

Area covered by forest topical today _________________________________  

Animals ever step on soil __________________________________________  

Animals never leave the soil ________________________________________  

Who coexist harmoniously in the forest _______________________________  
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G) Look at the pictures and after that match them with their names. 

01  ( ) Birdwing butterfly 

02  ( ) Philippine eagle 

03  ( ) Gray bat 

 

04  ( ) Beach mouse 

 

05  ( ) Giant panda 

 

06  ( ) Snow leopard 

07  ( ) Humpback whale 

08  ( ) Indian python 

09  ( ) Green pitcher plant 

 

10  ( ) Whooping crane 
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LISTENING: 

H) Watch the videos and answer the question below: 

1) Bandicoot Rat vs. Croc and Python 

                                                                                                 

a) How many hunters do the rats have? 

b) What forest are the animals from? 

c) How does the snake smell? 

( ) Breathing ( ) Tasting the air with its tongue 

 

2) birdwing butterfly 

Picture 17 -  < http://goo.gl/HYy2bd  > 

Picture 16 - <http//.www.clipart.org/imagem > 

Picture 19 - < http://goo.gl/rhFHOa > 

Picture 18 - < http//.www.clipart.org/imagem  
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a) How many butterflies are there in the man box? 

b) Do you like butterflies? Justify your answer. 

c) In your opinion why do we have a few butterflies nowadays? 

3) The Giant Panda HD 

 

a) How many Pandas exist today in the wild? 

b) What is the panda’s food? 

c) Do they kill the pandas for: 

( ) its beauty ( ) for its fur and skin 

Poaching of Panda and other animals is legal or illegal? 

  __________________________________________________________  

Complete the sentence: 

 Because if we can’t help them. How can __________________________ ? 

  

Picture 20 – < http://goo.gl/2CKBZU > 

Picture 21 - < http//.www.clipart.org/imagem > 
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4) - Rare Snow Leopards Of Asia                                                         

 

Where is the Leopard from? 

( ) North Asia ( ) Central Asia ( ) South Asia 

The big cat is adapted for: 

( ) snow ( ) heat ( ) cold ( ) rocky ( ) rain 

What is one of their principal natural prey species? 

( ) blue sheep ( ) yellow sheep ( ) black sheep 

 5) - 30 Postcards: Saving the Philippine Eagle 

                 http//.www.clipart.org/imagem 

What did the Guy receive from his friend Luis? 

 ______________________________________________________________  

 

Picture 22 - < http://goo.gl/q50x6j > 

Picture 23 - < http//.www.clipart.org/imagem > 

Picture 24 - <http://goo.gl/j5wB7p> 

Picture 25 - < http//.www.clipart.org/imagem > 



Todos os textos e links utilizados nesta Unidade Didática são para fins pedagógicos. 

What is the center dedicated to? 

 ______________________________________________________________  

How can you go to the center? 

( ) by bus ( ) by car ( ) by plane 

 

Which are larger?  Males or females eagles? 

 ______________________________________________________________  

How long do they live in captivity? 

 

( ) 10 years ( ) 25 years ( ) 40 years 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade Prática: 

 

Gênero Cartaz, você sabe qual seu objetivo?       

 

 

 

Encontramos facilmente o gênero cartaz em lugares públicos, pois são 

normalmente feito em papel, para serem afixados nesses ambientes. Ele também é 

conhecido com pôster e sua função principal é divulgar uma informação visualmente 

utilizando a linguagem não verbal bem como a linguagem verbal. O cartaz possui um 

valor histórico como meio de divulgação em importantes movimentos, além de sua 

importância como meio de publicidade e de informação visual, tem como objetivo de 

comunicação divulgando propagandas (cartaz de uma promoção), publicidade (cartaz de 

uma festa) ou simplesmente para comunicar ou solicitar algo a população. É necessário 

definirmos que pôster tem valor estético de decoração de um ambiente, já o cartaz tem 

valor funcional de informar, fazer campanhas, solicitar ajuda ou proteção. 

Picture 26 - < http//.www.clipart.org/imagem > 
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Sabendo que a Floresta Tropical é rica tanto em vida vegetal como animal, 

faça uma pesquisa sobre animais em extinção da fauna brasileira. Utilize a Internet, 

livros ou vídeos do youtube para ajudá-lo. 

- Escolha um animal e produza um cartaz (ou uma apresentação em power 

point) sobre uma campanha propondo a proteção para dessa espécie. Lembre-se de 

justificar o motivo que o levou a escolher este animal para uma campanha para 

salvar o animal.  

- Traga seu cartaz ou apresentação em power point convertido em MPG1 

para próxima aula e mostre para seus amigos justificando sua escolha oralmente.4 

  

                                                 

4
 (Atividade extraída/adaptada do livro: Source - Creative classroom activities – Selected 

Articles from the English Teaching Forum 1989 – 1993 Thomas Kral Editor) 
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Unit 3– LOGICAL/MATHEMATICAL 

THE HEALTHY FOOD AND YOU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Watch the youtube video on obesity, exhibited in 10.10.2013 at Globo TV and 

answer the questions above:  

 

  

Think about it 

 

 

 What do you know about healthy food?  

Does your family have a healthy food? 

Do you practice any sport? 

Do you know that 51% ofthe Brazilian population is overweight? 

Picture 29 -  http//.www.clipart.org/imagem 

Picture 28 - < http://goo.gl/R3BxVo > 

Picture 27 - < http//.www.clipart.org/imagem > 
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TASK - 1 

Now write a paragraph of at least five lines to 

answer the questions above. After that post the 

paragraph on the forum section. 

You've heard about the food pyramid and its 

importance to our lives. So let's study a little 

about it  

Read the text below and answer the questions. 

Text: 

HEALTHY FOOD 

Some people classify food to the food pyramid – fats, sugars, proteins, fibers, 

grains. Others classify them according to food types – types –fruit, meat, fish and 

vegetables. Modern dieticians go back to the teachings of our great-grandmothers 

and say that food has to be colorful. 

The color of food is determined by pigments. Pigments not only color fruit, 

vegetables, and other foods, but also protect our organism against diseases. 

  

Picture 30 – ideal refrigerator- by Eliane Ito 
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PURPLE FOOD 

o Contains anthocyanin. 

o Delays aging. 

Plum Beet Grapes 

  

  

 

RED FOOD 

Apple Bell Pepper Strawberry 

  
  

o Contains lycopene, a potent antioxidant. 

o Protects against some types of cancer. 

Picture 31 - by Eliane Ito Picture 32 -  by Eliane Ito Picture 33 - by Eliane Ito 

Picture 34 - by Eliane Ito 
Picture 35 - by Eliane Ito Picture 36 - by Eliane Ito 
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o Stimulates blood circulation. 

WHITE FOOD 

Cauliflower  Onion  Rice

   

o Contains calcium and potassium. 

o Helps in the formation and maintenance of bones. 

o Is basic for the functioning of nerves and muscles. 

GREEN FOOD 

Chayote Pumpkim Greens 

   

 

Picture 37 - by Eliane Ito Picture 38 - by Eliane Ito Picture 39 -  by Eliane Ito 

Picture 40 - by Eliane Ito 
Picture 41 - by Eliane Ito 

Picture 42 - by Eliane Ito 
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o Contains chlorophyll and vitamin A. 

o Detoxes cells. 

o Inhibits free radicals. 

BROWN FOOD 

Bean Chestnut 

  

 

o Contains vitamins B and E. 

o Prevents anxiety and depression. 

o Reduces the risk of cancer and cardiovascular diseases. 

o Provides for better bowel functioning. 

ORANGE/YELLOW FOOD 

Papaya Orange Peach 

    

Picture 43 - by Eliane Ito 
Picture 44 - by Eliane Ito 

Picture 45 - by Eliane Ito Picture 46 - by Eliane Ito Picture 47 - by Eliane Ito 
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o Contains vitamin B3, vitamin C and beta carotene. 

o Protects the heart, eyes, and the nervous system. 

o Reduce the risk of cancer.5 

TASK 2 - Look at the pictures and connect them with the keywords corresponding to 

them: 

                                                 
5
 (Texto extraído/adaptado do Livro Challenge, Amos Prescher Pasqualin, editora: Moderna – São 

Paulo, 2005. Richmond Publishing, p.24) 
 

Food  Expressions about food 

(  1 )  ( ) Yesterday Rice can become a 

beautiful colored plate. 

( 2 ) ( )  Delicious sweet rolls made of 

wheat flour. 

( 3 )  ( )  A healthy plate should be colorful. 

(  4 ) ( )  The seed of Pará chestnut is 

famous in Brazil. 

( 5 ) ( )  The Uncle Doni sweet straws 

make the children´s joy. 

( 6 )  ( )  Fruit known as vegetable 

( 7 )  ( )  Inhibits free radicals. 
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TASK 3 - Now, look at the image below and answer the question below. 

 

Picture 48 - <http://goo.gl/bdvlg> 

 

o Do you know that our food should be colorful? 

o Do you drink soda every day? 

After watching the video and reading the text give some examples of bad eating 

habits that should be changed in your life.  

TASK – 4 

Go to the forum and give your opinion on this subject by writing a paragraph of at 

least three lines. 

 

( 8 ) ( ) It is used in wine production. 

( 9 )  ( ) Food that reduces the risk of 

cancer. 

All pictures of this activity: tomatoes, yellow foods, seasoned rice, green foods, colorful dish, sweet donut, grape-nut Pará and 

sweet straw are by Eliane Ito. 

http://goo.gl/bdvlg
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Let´s study a little about this subject and work together. 

 

Now watch the Video of Nurse Phaedra Thomas gives tips on how to talk to your 

teen about BMI. 

Think about it…                                      htt//:www.clipart.com/image 

Have you have heard about the BMI? 

Have you ever participated in a research activity involving the BMI? 

Picture 49 - < http//.www.clipart.org/imagem > 

Picture 50 - < http://www.calculoimc.com.br/ > 
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Video – Tips for parents 

       

  

Picture 52 - http://www.youtube.com/watch?v=u5FHKsg51kI- 

Picture 51- http//.www.clipart.org/imagem 
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1)  The BMI is used for verification of body fat. According to Phaedra Thomas it is 

also used to: 

( ) Observe the intellectual development 

( ) identify the agility of the person 

( ) Monitor the adolescent growth 

( ) Check when the child enters adolescence 

2) The school system report card is to: 

( ) Check the score of the students 

( ) verify if adolescents are overweight or obese. 

( ) Find out if the student has missed in class. 

( ) Control the student´s behavior in the classroom 

3) What are the health problems that obese people usually face? 

( ) Cancer 

( ) Type two diabetes and high blood pressure 

( ) Allergic rhinitis 

( ) Rheumatism 

4) Which advice nurse Phaedra Thomas gives to parents who have their child 

detected with low BMI? 

( ) Eat a lot  

( ) Look for a professional health  

( ) Do not play sports 

( ) Look for a medical geriatric 
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5)  Do you think it is important that parents monitor their children’s BMI ? 

( ) Yes 

( ) No 

After watching the video, answer the questions.  

 Vídeo – Tips for Teens  

 

1) In the video Tips for Teens Phaedra Thomas states that the report cards about the 

BMI are addressed: 

( ) To everybody. The results are in the newspaper  

( ) Only to the teenager and his/her parents 

( ) Will be on TV NEWS  

( ) Will be shown in the classroom 

2)  If the adolescent´s BMI is high which is the tip given by Phaedra Thomas? 

( ) Continue without sports. 

( ) Have a healthy forcing the teenager. 

( ) Motivate the teenager to have a healthy diet and practice physical exercises 

( ) Make them aware of their high BMI 

3) According to the video whatare the suggestions for those who do not like sports? 

Picture 53 - < http//.www.clipart.org/imagem > 

Picture 54 - < http://goo.gl/Kw2bkU > 
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( ) Remain sedentary.  

( ) Climb stairs, swim, go biking, go hiking or play soccer. 

( ) Do not play football 

( ) Eat and sleep. 

 

4) Regarding the obese gene family the hint is: 

( ) Keep it as it is. 

( ) Make goals fora healthy eating and exercise. 

( ) There is nothing to do. 

Well now is the time to go for practical activity. 

Proposal for work. 

The classroom is divided into three groups and they make a survey of the 

BMI in the school involving the teachers, the school helpers, and the students of the 

1st year. 

First the students will fill out a worksheet containing: name, height, weight, age. After 

that, they will make a tab in the form of graphs that will be posted on the Moodle with 

the overall results using the correct English terms. They will be asked to produce 

posters in English about healthy food giving tips to other students on how to have a 

healthy eating habit writing sentences to encourage a change in the eating habits. 
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Unit – 4 Interpersonal 

THE MODERN WORLD AND YOU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discuss with your parents or grandparents the questions above. 

TASK - 1 

Go to the forum and give your opinion on this subject by writing a paragraph of at 

least three lines. 

TASK – 2  

Read the sentences below and write Y (yes) or N (no) according to your personality. 

( )  Like to socialize with colleagues.            

( ) You seem to be a natural leader.       

( ) Advise friends who have problems. 

( ) Seem to have a wisdom "of the streets." 

( ) Belong to clubs, committees or other organizations. 

( ) Enjoy teaching other people informally. 

( ) Have two or more close friends. 

Think about it …  

 Have you heard that at the time of their grandparents people used to go 

home in one of the other? 

Do you know why it happened? 

 Is it common for people to go to each other's houses? 

Why is it becoming more difficult to happen?       

                                                                       http//:www.clipart.com/imagem 
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( ) Have a good sense of empathy or concern for others. 

( ) Other sseek your company. 

“Esses são tópicos que demonstram o quanto sua inteligência interpessoal 

está presente em você. Estudantes comessas características jamais estão sozinhas, 

gostam de orientar colegas e, mesmo se não solicitados, estão sempre dando 

conselhos, propondo ajuda, sugerindo soluções de problemas pessoais. São os que 

procuram a orientação da escola para solicitar ajuda a este ou aquele colega ou aos 

problemas de toda classe. E aí você se encaixa nessa inteligência?” (ANTUNES, 

2004, p.31) 

Sabendo disso, você acha que o mundo moderno, ou seja, computadorizado 

pode dificultar a vida das pessoas com inteligência interpessoal avançada? 

Como nativo digital você consegue perceber que a nossa sociedade tem se 

tornado mais fria? 

Para você, esse distanciamento físico das pessoas por causo do mundo 

digital é normal ou poderia melhorar? 

Às vezes você não consegue falar algo para seu amigo pessoalmente e acha 

mais fácil teclando no computador? 

TASK – 3 

Go to the forum and give your opinion on this subject by writing a paragraph of at 

least five lines. 

Read the text below: 

Cyberparty 

You won’t need special clothes for the party. Your old clothes will be okay. 

Just go to the Kitchen, open the refrigerator, and get your favorite drink. Then go to 

your computer, turn it on, and get on the Internet. You are ready to take part in a 

different kind of party. 
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You will talk to interesting people. You will even see some of them. But, you 

won’t touch any of them. You will be experiencing virtual reality – you will be in a 

cyberparty! 

Cyberparties are becoming more and more popular. You participate in a 

cyberparty without leaving your home. The other guests may be anywhere in the 

world: some may be in the US, some in Singapore, some others in Frankfurt, and the 

host may be in Taiwan. 

A cyberparty, as any other event that takes place in the cyberspace, doesn’t 

happen at a physical location. Cyberspace exists only while several people are 

connected electronically through their computers and modems. 

EASY-TO-UNDERSTAND DEFINITIONS 

THE INTERNET- Is a huge number of computers all over the world, all connected to 

all others. The Internet was created way back in 1969, during the Cold War, by the 

United States military. 

MODEM – The word modem is actually short for Modulator/Demodulator. It allows 

your computer to connect to another computer and transfer data over telephone 

lines. 

HOST – This is a computers that acts as a server for the other computers on a 

network. A host is also known as the mother computer. 

For further definitions see The Dictionary of Computer Terms with Easy-To-

Understand Definitions at www.sharpened.net.6 

  

                                                 

6
 (Texto extraído/adaptado do Livro Challenge, Amos Prescher Pasqualin, editora: Moderna – São 

Paulo, 2005. Richmond Publishing, p.172) 

 

http://www.sharpened.net/
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TASK – 4 

1) Analyse the questions about the text. After that, answer these questions in the 

diary section giving your opinion about it. Explain your positive and negative 

points of the changes that the world is going through. 

a) What is a cyber party according to the text? 

b) In your opinion is a cyberpartya good option to meet people? Explain your 

answer. 

c) Do you believe that people will not attend traditional parties? Explain your 

answer. 

d) Você acha que com o passar dos anos as pessoas ficarão fria por causa do 

computador? 

e) Você acredita que o uso indiscriminado do computador poderá afastar as 

pessoas?  

f) Você prefere utilizar ferramentas tecnológicas para se comunicar do que 

conversar pessoalmente? 

g) Você interage mais com seus colegas pelo computador ou pessoalmente? 
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Unit 5 - Musical/Bodily-Kinesthetic 

A perfect combination: Rhythm / Music / body 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo como o Dicionário Brasileiro Globo: 

“Ritmo, s.m. (pões.) Sucessão regular de 
sílabas                acentuadas, de que 
resulta impressão agradável ao ouvido; 
(mús.) combinação simétrica de sons, sob 
o ponto de vista da intensidade e do 
tempo; cadência; movimento regular e 
medido; (méd.) proporção de intensidade 
entre as pulsações arteriais; correlação 
harmoniosa entre as partes de uma 
composição literária ou artística. (Do gr. 
Rhyhmos)” (s/p) 

 

1) Now do a little internet research on the subject and answer the  question above,  
after that, go to the forum and give your opinion on this subject by writing a 
paragraph at least  three lines in English. 

  

Think about it…                                     http//:www.clipart.com/imagem 

Do you like listening to music and dancing? 

D o you think dance is a sport?                           

Do you like most songs in English or in Portuguese? 

The rhythm draws your attention more than the lyrics? 
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2) Watch a scene from the movie The Sound of the heart and examine the kind of 
intelligence that this character could have. Justify your answer by exemplifying the 
actions that the character features in the scene. After that, go to the forum and give 
your opinion on this subject by writing a paragraph at least three lines in English. 

Cena do filme Som do Coração -  

                                                              

  

 

 

 

3 ) Now watch the commercial for Evian mineral water from France. 

 

a) In your opinion the rhythm of the music draws the consumer's attention? 

b) What is the message that the advertisement would pass on to your consumers? 

c)  Search the internet about it and give your opinion on this subject by writing a 
paragraph of at least three lines in English. 

  

Picture 56 - < http://goo.gl/ByzCwC > 

Picture 55 - < http//.www.cliart.org/imagem > 

Figura 58 - < http://goo.gl/lWWtl8 > 

Picture 57 - < http//.www.cliart.org/imagem > 
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Listening 

4)  Now watch the film a passage “Shall we dance” with Richard Gere and answer 
the questions below: 

 - Dança comigo trecho em inglês 

 

a) What is the importance of the song in this scene? 

( ) none 

( ) makes a little difference 

( ) reflects the character’s emotions 

b)  In your opinion, how would the soap operas and the movies be if they did not 
have a musical background in their scenes? 

 ( ) be real    

 ( ) would be emotionless 

  

Picture 60 - < http//.www.clipart.org/imagem > 

Picture 59 - < http://goo.gl/YcpeI5 > 
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c) Complete this part of the scene with the words from the box: 

 

Steps – nineteen – me – teach -  dance – partner – because – party – rose  

 

“It’s a silly ……………. 

It’s beautiful. 

Why aren’t you at the ……………….? 

……………….it’s a dance, 

And to ……………. You need a partner and  

My ……………… is right here. 

Beverly, dance with ………….. 

I don’t know how. 

- Yeah, you do. 

- No, I don’t. 

You’ve been dancing with me for …………years.  

But I don’t know the ……………. 

I’ll …………..you. 

Here? 

Right  now.” 
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5) Now watch the video clip of the song "The book of love by Peter Gabriel" that 
makes the musical background of the assisted activity in the previous scene from the 
movie “Shall we dance” and make an analysis of it to answer the following questions: 

 

 

a) Do you think that music was coherent to the movie scene? Justify your answer 
with a speech from the previous scene. 

b) In your opinion without even knowing the meaning of the lyrics, did she show the 
emotion of the scene for those who watched it? 

 

6) Now let’s know the Macarena rhythm through the youtube video. 

 

Figura 62 - < http://goo.gl/IyrDLi > 

Figura 61 - < http//:www.clipart.org/imagem > 
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Informação: 

 

 

 

Na década de 90, a dupla Los Del Rio, de origem Espanhola, lançou o ritmo Macarena. Você já deve 

ter ouvido em alguma comemoração, festa de casamento ou aniversário, como um ritmo animador. 

 Ao atingir o primeiro lugar da Bellboard Hot 100, em 1996, entrou para a história e ainda hoje 

é conhecida mundialmente. 

 Apesar de ter sido escolhida para entrar na lista das músicas mais irritantes da história, 

continua ainda presente nas grandes festas fazendo a alegria das pessoas, mesmo após de 17 anos da 

explosão de seu sucesso. 

 Los Del Rio - Macarena (Original Video) 

          

 

Reflect on the questions: 

 

1)  For you, does the music Macarena make success by its lyrics or its rhythm? 
Explain your answer. 

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

2) After watching the video, can you think about Macarena  bringing  joy to your 
body? 

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

Figura 64 - < http//:www.clipart.com/imagem > 

Picture 65 - < http//:www.clipart.org/imagem > 

Picture 63 - < http://goo.gl/ZrjppT > 
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4) In the video can you see a diversity of ethnicities?   What does it mean? 

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

5) The lyrics of Macarena song refers to the rate or to the character of the music? 
Prove your answer with phrase from the text. 

………………………………………………………………………………………………….. 

B) Match the columns relating English words with their equivalents in Portuguese: 

 ( 1 ) to say ( ) cidade 

 ( 2 ) to move ( )  namorado 

 ( 3 ) come on ( )  encontrar 

 ( 4 ) town ( )  vamos lá 

 ( 5 )  seduce ( )  mover 

 ( 6 )  to find ( ) sempre 

 ( 7 ) always ( ) dizer 

 ( 8 ) boyfriend ( )  seduz 

 

C) Find in the Lyrics two sentences with a negative value . One in present tense and 
other in the past tense. 

Present tense:  ..................................................................................... 

Past tense:  .......................................................................................... 

D) Translate the phrases below: 

 

“So  they all come and dance beside me” 

 ......................................................................................................................................  

“Come join me”  

 ......................................................................................................................................  

“Come and find me, my name is Macarena” 
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 ......................................................................................................................................  

“He's a boy whose name is Vitorino” 

 ......................................................................................................................................  

E) Complete the lyrics with the words corrects: 

Song: Macarena 

Singer: Los Del Rio 

 

Macarena  

 

When I dance they call me Macarena 

And the boys they  ....................  que soy Buena (say -  day) 

They all want me 

They  .................  have me (can´t – want) 

So they all come and dance  ...................  me (side – beside) 

Move with me 

Chant with me 

And if you're   .................  I'll take you home with me (good – cold) 

 

(Chorus) 

Dalea tucuerpoalegria Macarena 

Que tu cuerpoespa' darle alegria y cosa buena 

Dalea tucuerpoalegria, Macarena 

Hey Macarena 

 

(Chorus) 

But don't worry about  .............  boyfriend   (my – me) 

He's a boy whose name is Vitorino 



Todos os textos e links utilizados nesta Unidade Didática são para fins pedagógicos. 

I don't want him 

Couldn't  ................  him   (stand – stamp) 

He was no good so I 

 

Now come on, what was I supposed to do? 

He was out of  ..............  and his two friends were soo fine (town – down) 

 

(Chorus) 

 

I am not trying to  ................  you   (seduce – reduce) 

 

(Chorus) 

 

Come and  ................  me, my name is Macarena (find – mind) 

Always at the party con laschicasque soy buena 

Come join me 

 ..................  with me (dance – can’t) 

And you fellows chant  .............  with me   (belong – along) 

 

(Chorus)  

 

Disponível em : < http://vivazapata.blog.br/2013/05/03/tudo-sobre-a-macarena > . Acesso em 23/12/2013 

7) Bem agora é a vez de vocês trabalharem! 

Em grupos terão que escolher uma música para preparem uma atividade de 
listening para os demais colegas e aplicá-la na sala. Depois terão que Produzir uma 
apresentação da música trabalhada com o grupo em formato de vídeo, para ser 
postado na plataforma Moodle, podendo ser um clip, dança ou uma cena que 
represente o contexto musical da música por vocês escolhida.  
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NOTAS PARA OS PROFESSORES 

UNIDADE – 1 INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS 

O objetivo dessa seção “Think about it...” é levar nosso aluno a pensar, 

refletir, fazendo uma análise sobre o assunto a ser estudado na unidade 

apresentada e realizar o que lhe é solicitado. 

Nessa unidade objetivamos transmitir um pouco da teoria das Inteligência 

Múltiplas, por meio do texto: “Multiple Intelligences: Are humans born intelligent? Is 

intelligence something we can develop?”, levando nosso educando  a  analisar  seu 

vocabulário, expressões e atividades de verdadeiro ou falso por meio  da plataforma 

Moodle. Ainda nesse ambiente, o aluno assistirá ao vídeo “Multiple Intelligence” para 

responder algumas questões utilizando a ferramenta fórum do Moodle para interagir 

com seus colegas, podendo nele trocar informações e construir conhecimento 

utilizando o ambiente virtual. Após terão que realizar um pesquisa em seu ambiente 

familiar utilizando a ficha do exercício 7, para tal atividade, deverão  postar no diário 

do ambiente virtual um texto, dizendo quais foram as inteligências que mais se 

destacaram devendo  fazer relações com atividades que seus familiares executam 

no dia a dia com o resultado que obtveram em sua pesquisa. 

 

UNIDADE 2 – NATURALISTA 

 Iniciaremos novamente com “Think about it…” nossa unidade. 

 Após analisarem as questões terão que responder um “Sample quiz”, apenas 

com o conhecimento prévio que já têm sobre o assunto. Em seguida, os alunos 

terão acesso às respostas para compararem com as que acabaram de responder e 

discutirem entre si. (essa atividade deverá ser realizada no laboratório de 

informática, já que necessita da intervenção da professora na hora das discussões). 

Seguem as respostas da questão C da seção “Think about it...” : False. A rainforest 

is any forest where the heavy rainfall leads to dense vegetation. Tropical rainforests 

are found in hot, tropical areas, but there are also cool rain forests, including one in 

southeast Alaska. As respostas do quiz são: 1a; 2d; 3c; 4c; 5c; 6b; 7a.  
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 Após a discussão do quiz no laboratório de informática, por meio do ambiente 

virtual, os estudantes terão que assistir ao vídeo do youtube “Rainforest” e realizar a 

atividade de listening. Em seguida, farão o estudo do texto, “Rainforest: Life in 

Harmony”, para melhor conhecer o assunto e realizarem as atividades de 

interpretação na plataforma Moodle. Ainda nessa unidade, os estudantes terão 5 

atividades de listening envolvendo animais e sua vida no meio selvagem, 

objetivando o aprimoramento do listening, vocabulário e ainda despertar nos 

educandos o reconhecimento de que a utilização  da internet como ferramenta de 

apoio  no estudo da Língua Inglesa. 

 Após o término do módulo listenig, os alunos terão que fazer uma pesquisa 

pela Internet dos animais que estão em extinção na fauna brasileira. Depois terão 

que produzir em casa cartazes ou apresentação em power point, propondo a 

proteção desse animal utilizando a Língua Inglesa para exporem em sala e justificar 

sua escolha oralmente apoiados  na pesquisa realizada.  

Ao término das apresentações a turma terá que escolher por meio de eletivas, 

apenas três animais numa escala de 1º, 2º e 3º lugar, apontando uma nova 

justificativa coletiva, pois os estudantes terão que discutir sobre suas escolhas 

baseando-se nas questões abaixo que o professor entregará na hora da atividade 

em fichas  para a turma. 

1) Which forms of life do you think it’s more importante to save, endangered 

plants or endangered animals? Why? 

2) On what basis did you decide your ranking? Usefulness to humans? Beauty? 

Size?  

3) Why are some people more interested in saving mammals and birds than they 

are in saving “lower” plants and animals? 

4) Why are most people more interested in saving larger, more beautiful animals 

than smaller, less beautiful ones? 

Após toda às discussões os cartazes serão afixado no mural da escola, para 

que os demais alunos possam visualizar o trabalho. 
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UNIDADE 3 – LÓGICA/MATEMÁTICA 

 Iniciaremos novamente com “Think about it…” nossa unidade. 

 Nessa unidade objetivamos despertar no aluno a interesse pela Língua 

Inglesa, por meio de vídeo e leitua sobre o assunto: “The healthy food and you”, 

muito abordado em programas da nossa TV na atualidade,  para prevenção da 

obesidade. Promover e explorar discussões no ambiente virtual,   assim como, 

vocabulários dos alimentos com atividades online, utilizar o “Jogo da pirâmide dos 

alimentos” retirado do site do BIOE: 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/13174. Em seguida, farão uma 

análise de sua própria alimentação indo para o fórum e postando sua opinião sobre 

o assunto. 

 Próximo passo é fazer um estudo sobre o IMC, acessando o site indicado na 

unidade para conhecer o assunto. Depois assistirão a dois vídeos, da enfermeira 

Phaedra Thomas, sobre esse assunto e responderão as questões de múltiplas 

escolha, promovendo um estudo de listening. 

 Atividade prática: a sala será dividida em três grupos e terão que realizar uma 

pesquisa para verificação de IMC na escola envolvendo:  professores, funcionários e 

alunos do 1º ano. 

Primeiramente os alunos terão que coletar os dados em fichas contendo: 

Nome, altura, peso, idade. Após terão que calcular para verificação dos resultados 

que serão apresentados por meio de tabulação em forma de gráficos para ser 

postada na plataforma Moodle.  

Depois terão que produzirem cartazes em inglês sobre alimentação saudável, 

com dicas para os demais alunos do colégio, com frases de incentivo a uma 

mudança de hábitos alimentares e prevenção da obesidade na adolescência. 
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UNIDADE 4 – INTERPESSOAL 

 Iniciaremos novamente com “Think about it…” nossa unidade. 

 Nesta unidade almejamos fazer um resgate de comportamentos que estão se 

apagando em nossa sociedade moderna, devido o uso das tecnologias. Tentaremos 

levantar questionamentos, por meio de leitura de textos e discussões entre pais e 

filhos sobre como a tecnologia tem influenciado no comportamento das pessoas 

tornando-as mais frias e distantes umas das outras. 

 Após todo questionamento e discussões pelo ambiente virtual será proposto 

aos alunos uma dinâmica em sala. Todos sentados em círculo na sala de aula, o 

aluno da direita de cada um receberá uma palavra de elogio, escrita em uma 

papeleta do seu amigo da esquerda (o professor deverá trabalhar adjetivos antes da 

dinâmica como os alunos em sala). Depois o aluno que recebeu o elogio deverá 

expor para os demais. Em seguida, a professora trará os nomes dos estudantes, em 

um saquinho para ser sorteado no momento da atividade. Na sequência, cada aluno 

deverá fazer o elogio para seu amigo sorteado olhando olho no olho e responder a 

seguinte questão:  

 Para você foi mais fácil escrever o elogio na papeleta ou falar olhando 

diretamente para sua/seu colega? 

 Assim fechamos essa unidade sobre inteligência interpessoal com uma 

discussão em sala, onde cada aluno colocará seu ponto de vista sobre o assunto. 
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UNIDADE 5 - MUSICAL/CINESTÉSICA 

Iniciaremos novamente com “Think about it…” nossa unidade. 

 Nessa unidade almejamos trabalharar com a inteligência musical e 

cinestésica juntamente.  

 Primeiro será abordado a questão e o significado da palavra “ritmo”, onde os 

estudantes terão que pesquisar o assunto e responder tais questões no fórum de 

discussões do ambiente virtual. 

 A próxima atividade propõe que o estudante assista um trecho o filme “The 

Sound of the heart” e verifique que tipo de inteligência o personagem possui 

comprovando com ações que ele viu na cena e realizando sua postagem no fórum 

de discussões. 

 Assistir à propaganda da água mineral e responder as questões no fórum 

discussão produzindo um parágrafo para justificar a intenção da propaganda. 

 O listening no primeiro momento será explorado, por meio do trecho do filme 

“Shall we dance”, respondendo questões sobre a cena do filme e analisando o fundo 

musical nela presente. Após farão a visualização do clip da música "The book of love 

by Peter Gabriel", onde analisarão a letra da música relacionando-a cena assistida e 

postando suas atividades no ambiente virtual. 

 Explorar o ritmo “Macarena” da dupla Los Del Rio, trabalhando com a letra da 

música, e analisando o porquê de seu sucesso. Explorar o vocabulário, tempo verbal 

no presente e passado na forma negativa, fazer um listening com letra a música que 

deverá ser trabalhado em sala para depois visualizar o clip na TV pendrive com o 

objetivo de dançar e cantar a música.  

Para finalizar essa unidade será proposta a seguinte atividade prática para os 
alunos: em grupos terão que escolher uma música, preparar uma atividade de 
listening para os demais colegas e aplicá-la na sala. 

 Depois terão que produzir uma apresentação dessa música explorada em 
formato de vídeo, para ser postada na plataforma Moodle, podendo ser um clip, 
dança ou uma cena que represente o contexto musical da música por eles 
escolhida.  
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