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Apresentação

A presente produção didático-pedagógica, sob o formato de um caderno pedagógico, tem

como principal finalidade explorar a fotografia como um instrumento motivacional para o ensino da

língua inglesa. Para isso, serão apresentadas atividades que utilizem o gênero textual escolhido

como ferramenta mediadora para o ensino da língua inglesa no 6º ano do ensino fundamental. 

A fotografia pode e deve ser explorada em sala de aula pois faz parte do cotidiano dos

estudantes. Na atualidade, a maioria dos alunos possui aparelhos celulares com câmera fotográfica

e fazem uso desse recurso para materializar o que avaliam ser importante no momento em que tiram

o retrato. A partir  delas, são criados álbuns virtuais e também postadas em sites, blogs e redes

sociais.

Estes recursos da Internet são facilmente acessados, principalmente por adolescentes, que

os utilizam como um meio de comunicação e interação com outros usuários. Através deles, trocam

informações, ideias, compartilham fotos, mensagens, vídeos, enfim, proporcionam um intercâmbio

entre sujeitos, algo que pode contribuir muito no processo de ensino/aprendizagem.

A escolha por  este  formato  de material  se  deu por  entender  que a  partir  dele  o  gênero

escolhido poderia ser melhor explorado, propondo atividades que incluam as práticas de escrita,

leitura, compreensão oral e oralidade, assim como a   sensibilização para o entorno e entendimento

do contexto no qual os alunos estão inseridos.

Desta forma, a partir das fotografias tiradas pelos alunos, serão trabalhados os seguintes

temas: apropriação de palavras da língua inglesa no nosso cotidiano, fotografia, lugares da cidade,

nacionalidades e família.

Finalmente,  procurou-se  aproveitar  a  fotografia  para  favorecer  a  aprendizagem  dos

conteúdos da língua inglesa. Além disso, esta produção didática é importante para a valorização do

resgate de lembranças e memórias do passado que irão ser  interpretadas e reinterpretadas no

presente. 

  



UNIT 1    ENGLISH words

          

1. Quais palavras você conhece em inglês? 

 2. Olhe as imagens e responda as questões:

                               

                                          

                                                      
                  www.istockphoto.com      www.shutterstock.com      www.sxc.hu

a. Você conhece alguma delas? Quais? ____________________________________
b. Em qual idioma estão estas palavras? ___________________________________
c. Você acha que é importante aprender inglês? Por quê? _____________________

3.  Agora, escreva as palavras nas colunas corretas:

skate      laptop     ketchup     video game     pendrive      mouse      tablet
shopping center      jeans      DVD      hamburguer       milk shake 

music food technology entertainment clothes

4. Escreva nas colunas outras palavras em inglês que você conhece.
5. Você costuma ouvir músicas em inglês? ___________________________
6. Você sabe em quais países a língua inglesa é falada? __________________

SPEAKING and VOCABULARY

http://www.sxc.hu/
http://www.shutterstock.com/
http://www.istockphoto.com/
http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=1398484&redirect=photo
http://www.sxc.hu/photo/957040
http://www.sxc.hu/photo/751694
http://www.istockphoto.com/stock-photo-14924736-computer-mouse.php?esource=SXC_Premium_Search_Top
http://www.istockphoto.com/stock-photo-19669202-shopping-in-a-store.php?esource=SXC_Premium_Search_Top
http://www.istockphoto.com/stock-photo-2933600-blue-jeans-on-a-closet-rod.php?esource=SXC_Premium_Search_Bottom
http://www.shutterstock.com/subscribe.mhtml
http://www.istockphoto.com/stock-photo-8906736-hamburger-isolated.php?esource=SXC_Premium_Search_Top
http://www.istockphoto.com/stock-photo-18694918-holding-ipad2-in-hands.php?esource=SXC_Premium_Search_Top
http://www.sxc.hu/photo/592516
http://www.sxc.hu/photo/1169659


        

7. Olhe este mapa:

Você  sabia  que  a  língua  inglesa  não  é
falada somente nos Estados Unidos e Inglaterra?
Como pode ver  no  mapa,  em muitos  países o
inglês é falado como língua oficial  e em outros
como segunda língua. 

Vimos também que há muitas palavras em
inglês  que  estão  presentes  no  vocabulário
brasileiro e fazem parte do nosso dia-a-dia.
                                           

 http://www.wikipedia.org

• Encontramos palavras  em inglês  em nomes de pontos  comerciais  e  também em muitos
produtos. Que tal fotografar com seu celular ou coletar em jornais, revistas e embalagens palavras
escritas em inglês e trazê-las para a próxima aula ou colá-las no caderno?

UNIT 2    PICTURES
Lembra que você fotografou e trouxe seu material sobre as palavras em inglês que encontrou?
Então vamos à próxima atividade. Escreva 5 palavras novas no box abaixo:

        

1. Agora que já temos as palavras, vamos pensar na forma como alguns colegas coletaram-
nas. Alguns tiraram fotos com celular, certo?
Vocês sabiam que antes do celular, usávamos outro equipamento para tirar fotos?

               Observe estes objetos e responda: 

         
http://wikipedia.org

       
         a. O que eles têm em comum?

b.  Para que você acha que servem estas máquinas? 
c.  Você já viu uma câmera fotográfica antiga? Como ela era?
d. Você sabe como se tiravam e revelavam as fotografias antigamente? 
e. Como são as câmeras fotográficas atuais? 
f. Você possui uma câmera fotográfica? Como ela é? 

HOMEWORK

SPEAKING 

READING

http://wikipedia.org/


               

         
        

2.  Pense sobre o uso e importância da fotografia e escreva:
a. Por que tiramos fotos? _______________________________________________
____________________________________________________________________
b. Você acha importante tirar fotografia? Por quê? ___________________________
____________________________________________________________________
c. Você costuma tirar fotos? _____________________________________________
_____________________________________________________________________
d. O que você faz com as fotos que tira?____________________________________
_____________________________________________________________________
e. Você acha perigoso postar fotos em redes sociais? Por quê? _________________
____________________________________________________________________
f. O que você acha que podemos fazer para evitar os crimes de uso de imagens pessoais na 

internet? ________________________________________________

Você conhece uma PINHOLE?

     
   PINHOLE em inglês é uma câmera escura com um 
   pequeno buraco feito com um alfinete ou agulha e 
   dentro dela é posto um papel fotográfico. 
   Quando abrimos o buraco, a luz penetra e fixa 
   a imagem neste papel, através de uma reação química. 

                                                               www.flickr.com

  

3.  Você assistirá  a  um vídeo que explica como produzir  uma máquina fotográfica de lata.
Preste atenção e anote 3 informações que não foram informados no texto.

         1ª. _______________________________________________________________________
         2ª. _______________________________________________________________________
         3ª. _______________________________________________________________________

4. Agora que você já sabe o que é uma pinhole, fique atento ao vídeo explicando como ela
funciona.

A partir desse vídeo, escreva uma coisa que você achou interessante sobre ele.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

5. Observe os componentes para se fazer uma PINHOLE e faça a correspondência com a
segunda coluna:

READING  and  WRITING

WATCHING

VOCABULARY

http://www.flickr.com/


         

• • Can

• • Photographic paper

• • Pin

• • Black paper or Black ink

• • Magnet

     

• Que tal entrevistar uma pessoa mais idosa para saber o que ela sabe sobre a fotografia?
Anote as respostas no caderno.

a. Para que o senhor(a) acha que serve a fotografia?
b. Quem tirava foto na sua época?
c. Como eram reveladas as fotografias?
d. Do que as pessoas costumavam tirar foto?
e. O que se fazia com as fotos que eram tiradas?
f. Acha que devemos mostrar nossas fotos a qualquer pessoa? Por quê?
g. O que devemos fazer com as fotografias que tiramos? 

• Fotografe locais ( ruas, pontos comerciais, casas ) do bairro onde você mora para mostrar na
próxima aula.

  

 Na próxima aula produziremos uma PINHOLE. Então,  para isso, providencie os materiais
necessários para podermos confeccioná-la. Para isso vamos precisar de:

- 1 lata vazia com tampa
- Tinta preta ou cartolina preta
- Tesoura
- Pincel ou cola
- Um pedaço de alumínio ou ímã de geladeira
- Alfinete ou agulha

HOMEWORK

GETTING   READY

http://www.istockphoto.com/stock-photo-16638372-food-can.php?esource=SXC_Premium_Search_Top
http://www.istockphoto.com/stock-photo-1642137-holiday-memories.php?esource=SXC_Premium_Search_Top


UNIT 3   places of the city
Você já viu as fotos que seus colegas trouxeram do lugar onde moram? A partir    dessas

fotografias vamos estudar sobre os lugares da cidade.
Nesta  unidade  iniciaremos  nossos  exercícios  com  enunciados  escritos  em  inglês.  Preste

atenção à explicação da professora ou consulte um dicionário se necessário.

 

1. Look at the pictures. Match the pictures to the words:

( 1 ) Dirty (     ) Silent

( 2 ) Big (     ) Modern

( 3 ) Noisy (     ) Clean

( 4 ) Old
(     )

Non
polluted

( 5 ) Polluted (     ) Small

www.flickr.com

        

2. Now, complete the spaces using the words that you learned:

I  live  in  ________________________.  Lapa  is  a  __________________  and
_______________________city. The streets are _______________________.
I ( like/ don’t like) _____________________________ my city.

VOCABULARY

WRITING



3. Let’s write about your opinion:
a. What does your city look like? _____________________________________________
b. Do you like to live in your city? Why? ________________________________________
c. Which neighborhood do you live? ___________________________________________
d. What are your favorite places? _____________________________________________

        

4.  Look at these photos:

       
Acervo pessoal (Lapa fins dos anos 60)

a. Do you know these places?
b. Which city are they? 
c. Are these streets similar to the streets nowadays?
d. Do you often take a walk around the city? 
e. What places do you go? 

5. Observe this map:

                                                                                                                                                https://maps.google.com.br

a. Do you know this place? ______________________________________________
         b.  Write the street name of your school: ____________________________________

6. Answer the question:
What is the street name where you live? 
I live in _______________________________________________ street. 

7. Now, let’s get to know some places of the city. Match the pictures to their names:

SPEAKING

VOCABULARY

https://maps.google.com.br/


1 2 3
4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16
                                                           

(     ) Church (     ) Bank (     ) Museum (    ) Drugstore
(     ) Restaurant (     ) Post Office (     ) Square (    ) Shop
(     ) Supermarket (     ) Hospital (     ) Gas Station (    ) Book Store
(     ) Bakery (     ) Snack Bar (     ) Bus Station (    ) Cemetery

8. Draw a place of the city that you like.

      

        • Bring or take a photo about your favorite place in the city. Let’s make a collaborative poster!

HOMEWORK



UNIT 4    Flat Stanley
Agora que você viu as fotos dos teus colegas, veja o que acontece quando alunos produzem

um boneco que sai passear por lugares da cidade.

          Veja este boneco:

    
                                 www.flickr.com

Ele é chamado de Flat Stanley e está passeando pelas ruas da cidade de São Francisco, na
Califórnia ( EUA ).

         

1. A professora vai mostrar outros lugares por onde ele esteve. Fique atento para falar por
onde ele passeou.
         Where is he?

He is at ______________________________________.

Que tal confeccionarmos um boneco também? 
Primeiramente vamos combinar como ele vai ser. Depois vamos personalizá-lo escolhendo um

nome completo, idade, cidade, nacionalidade, membros da sua família.

Então vamos montá-lo.

2. Complete the box with our Flat Stanley personal information:

NAME
LAST  NAME
NICKNAME

AGE
NATIONALITY

CITY
FAMILY 

HOBBIES

Nosso(a) novo(a) amigo(a) vai passear alguns dias com um de vocês. Registre através de
fotografias os lugares por onde ele for passando. Seu(a) colega irá contar por onde ele(a) passou e
vamos também montar um mural mostrando suas visitas.

PRODUCING

WRITING

SPEAKING



UNIT 5    where are you from?
Agora que você e o Flat Stanley já conhecem alguns lugares da cidade, vamos dar um passeio

maior. Vamos aprender sobre os países do mundo e as nacionalidades.
Vamos pensar nas pessoas que moram na Lapa. Você sabe de onde elas vêm?

1. Olhe esta foto. Esta é a família da professora Helena: seus avós, pais e irmãos. A professora
irá lendo as frases do texto e você irá repetindo. Preste atenção à pronúncia das palavras.

 

This is the Hoffmann’s family. It is my family. The old people
are my grandparents Ambrosio and Francisca.  My grandfather is
from Austria, he is Austrian. My grandmother is from Germany, she
is German. My parents and my brothers are from Brazil.  We are
Brazilian.

2. Answer  the questions about the text:
a. Where is Ambrosio from? ____________________________

b. Where is Francisca from? _________________________

c. Where is the Hoffmann family from? ______________________

Acervo Pessoal  (1978)

  3. Now, ask your partner:
A: Where are you from?
B: I am from _________________________________ and you?
 A: I am from ________________________________________. 

 

4. Let´s learn about other countries and nationalities:

COUNTRY NATIONALITY COUNTRY NATIONALITY

AFRICA African GERMANY  German

ARGENTINA  Argentinian HOLLAND Dutch

AUSTRALIA Australian INDIA  Indian

AUSTRIA Austrian ITALY  Italian

CANADA  Canadian JAPAN  Japanese

CHILE  Chilean POLAND  Polish

CHINA  Chinese PORTUGAL  Portuguese

ENGLAND English SPAIN  Spanish

VOCABULARY

SPEAKING

READING COMPREHENSION



5. Read the sentences and write the nationalities:

We are from Brazil. 
We are __________

They are from Japan.
They are ________________

Giovanna is from Italy. 
She is ___________

This player is from Holland.
He is _________________

Hans is from Germany. 
He is _____________

The dancers are from Argentina. 
They are ________________

Bonaparte is from France.
He is _______________

Alejandra is from Spain.
She is __________________

Darika is from India.
She is ______________

Zulu is from Africa.
He is ____________________

    

        

 • Vamos entrevistar algum(s) colega(s) ou adulto da tua família para saber mais sobre sua(s)
nacionalidade(s)? Faça as seguintes perguntas a ele(s):

a.   De que país teus antepassados vieram?_____________________________________
b. Sabe de qual cidade eles vieram? ___________________________________________
c. Você conhece algum costume dessa etnia ( língua, comida típica, roupa, tipo de dança, de

música, hábitos...)?____________________________________________________
d. Qual  a  importância  das  diferentes  etnias  para  o  desenvolvimento  de  uma  nação?

______________________________________________________________________

        • Fotografe ou traga uma fotografia da tua família. 

HOMEWORK



UNIT 6      FAMILY
Agora  que  já  estudamos  as  nacionalidades  e  vimos  de  onde  vem  nossa  família,  vamos

responder algumas perguntas:

         1. Responda:
a. Do you usually take photos with your family? 
b. When do you usually photograph your family?
c. Do you think we should post pictures of our family on the internet? Why? 

2. Lembra da foto da família da professora? Vamos tentar lembrar. 
    3.  Agora ouça a professora descrevendo sua família. Preste atenção nos familiares que ela
vai falar.  Cubra o texto e apenas ouça a professora.

 Check (X) the family members you listen to:
(     ) cousin (     ) daughter (     ) uncle
(     ) mother (     ) grandfather (     ) father
(     ) sister (     ) grandmother (     ) brother

          This is my family in 1978. The old man is my grandfather
Ambrósio and the old woman is my grandmother Francisca. 
         The baby with my grandfather is my sister Cristina.

The man behind my grandfather is my father Alberto. He is
a photographer.  The woman beside him is  my mother  Elvira,
with my brother João.

And what about me? I’m the little girl with my father.

              Acervo Pessoal (1978)

          4.  Answer the questions about Helena’s Family:

Who is this girl? She is  ____________________. 

Who is this man? He is _____________. He is the_____________.

SPEAKING 

LISTENING



Who is this woman? She is ____________________. 
She is the _________.

Who is this ________________? _________________ is João.
He is the ___________________.

Who is this baby? She is  ______________________.
She is the  _____________________.

             

  Other family members: 
       

GRANDPARENTS ( avós ) NIECE ( sobrinha )
SON ( filho ) STEPFATHER ( padrasto )
DAUGHTER ( filha ) STEPMOTHER ( madrasta )
COUSIN ( primo, prima ) STEPSON ( enteado )
UNCLE ( tio ) STEPDAUGHTER ( enteada )
AUNT ( tia ) HUSBAND ( esposo )
NEPHEW ( sobrinho ) WIFE ( esposa )

            5. Use the family members to complete the columns:

MALE FEMALE

 
           6. Complete with members of the family:

a. The son of my father is my _____________________________
b. The _______________________ of my mother is my sister.
c. The father of my father is my _________________________________
d. The mother of my father is my ________________________________
e. The __________________ of my ______________________is my cousin.
f. The sister of my mother is my ____________________________.
g. The father of my cousin is my ____________________________________
h. The son of my sister is my ______________________________________
i. The daughter of my brother is my _________________________________

       

           

WRITING



          
 
Agora que você já viu a foto e os membros da família da professora, use a foto da tua família 

para responder as perguntas:

7.  Look at your classmate picture and ask you:
A:Who is he/she?
B: He/she is __________________. He/she is my________________.

 

8. Interview a classmate and ask him/her about his/her family:

QUESTIONS YES NO
1. Do you live with your parents?
2. Do you live with your grandparents?
3. Do you have brothers?
4. Do you have sisters?
5. Do you have grandparents?
6. Do you have nephews?
7. Do you have a pet?

9. Now, we are going to organize a graphic using the information about our  classmates.

SPEAKING 

INTERVIEW
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