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Resumo 

 

A presença das mídias na vida dos estudantes está 

muito marcante o que justifica a elaboração desta 

unidade didática. Esta produção didático-pedagógica 

tem por finalidade apresentar situações de ensino e 

aprendizagem diversas como: música, filme, vídeos, 

palavras-cruzadas, exercícios de pesquisa, etc, na 

disciplina de Língua Inglesa utilizando-se de recursos 

tecnológicos existentes na escola situações estas que 

serão postadas em um ambiente-virtual, o blog o qual 

foi criado com esta finalidade. 
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Estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental 



Com o objetivo apresentar mudanças na práxis pedagógica do ensino  de 

Língua estrangeira , buscamos novas alternativas na maneira de como, o que e 

porque ensinar uma língua estrangeira de um jeito que encante, e desperte o 

interesse em aprender a Língua Inglesa se buscará através desta Unidade Didática 

que tem como título: The world of the words on the web-www, com a temática 

communication and technology, propor diferentes estratégias para o processo de 

Ensino aprendizagem que serão desenvolvidas durante a implementação do projeto 

de intervenção na escola, sob o título: O ENSINO DE LÍNGUA INGLESA: 

Tecnologia, Conhecimento e Aprendência. 

A realização de leituras pertinentes ao tema, somadas à pesquisas e 

orientação da profa. Dra. Beatriz Helena Dal Molin, elaboramos inúmeras Situações 

de Ensino Aprendizagem1, as quais serão trabalhadas com estudantes do 9º ano do 

Ensino Fundamental do Colégio Estadual Leonardo da Vinci – EFMNP. 

O objetivo principal é integrar o ensino da Língua Inglesa às tecnologias de 

informação e comunicação levando os estudantes à construção do conhecimento e 

ao desenvolvimento crítico, aproximando-os de ferramentas tecnológicas já 

presentes em sua realidade. Esta aproximação dar-se-á, por meio de músicas, filme, 

vídeos, palavra cruzada, caça-palavras, bingo, todos em Língua Inglesa, 

estimulando os educandos à participação ativa dos no desenvolvimento dos desafios 

lançados primando pela troca de experiências, pela colaboração, interação e 

interatividade, ou seja, promovendo o que Hugo Assmann denomina de 

aprendência2, modo no  qual educador ensina conteúdos e ao mesmo tempo que 

aprende a lidar com os aparatos tecnológicos muito bem dominados pelos 

estudantes. 

                                                                 

1
 Preferimos usar a expressão Situações de Ensino Aprendizagem no lugar da palavra atividades por referimo-

nos, antes de tudo, a momentos de ação e reflexão, propostas de modo que conhecimentos transdisciplinares e 

transversais auxiliem os estudantes a compreender e inferir os conhecimentos produzidos pela humanidade, mas 

igualmente proponham-se ações de elaboração que resultem em conhecimentos novos e significativos ao 

estudante, enquanto membros de um grupo que reflete conjuntamente e de modo cooperativo e interativo. (Dal 
Molin, 2013. p.7). 

2 De acordo com Assmann, “aprendente é um agente cognitivo, que pode indicar um indivíduo, um grupo, uma 

organização, uma instituição [...], que se encontra em processo ativo de estar aprendendo.” Consideramos, como 

aprendentes, portanto, tanto educador quanto educando, pois ambos encontram-se em constante aprendizado 

(ASSMANN, 1998, p. 128). 

 



 As Situações de Ensino Aprendizagem elaboradas são reelaborados a partir 

do desenvolvimento dos educandos no processo, pois os estudantes possuem muita 

mais habilidades em utilizar os aparelhos tecnológicos o que facilitará a 

implementação do projeto e dará a este o protagonismo de seu processo de 

aprendência. 

Pois como afirma Masetto (1998 apud Behrens, 2000, p. 22)  

 

é importante que o professor desenvolva atitude de parceria e co-
responsabilidade com os alunos, que planejem o curso juntos, usando 
técnicas em sala de aula que facilitem a participação e considerando os 
alunos como adultos que podem se co-responsabilizar por seu período de 
formação profissional. (MASETTO, 1998, apud Behrens, 2000, p. 22) 

 
As situações de Ensino Aprendizagem como as demais atuações, devem ser 

realizadas sob a orientação do professor, pois os estudantes não sabem ainda 

separar, selecionar os dados encontrados na internet, modifica-los em informação 

relevantes ao assunto pesquisado e, sabe-se que é através de muito estudo e 

reflexão, que se constrói o conhecimento.  

É esta a finalidade da função do ser professor: ajudar o estudante encontrar o 

caminho para sua autonomia enquanto aprendente e enquanto cidadão. 

Sobre informação e conhecimento, MORAN, 2007, nos diz: 

 

Há uma certa confusão entre informação e conhecimento. Temos muitos 
dados, muitas informações disponíveis. Na informação, os dados estão 
organizados dentro de uma lógica, de um código, de uma estrutura 
determinada. Conhecer é integrar a informação no nosso referencial, no 
nosso paradigma, apropriando-a, tornando-a significativa para nós. O 
conhecimento não se passa, o conhecimento cria-se, constrói-se (MORAN, 
2007, p.54) 

 

Rubens Alves, 2007 apud MORAN,, costuma dizer que educar tem tudo a ver 

com sedução. Segundo ele, educador/a é quem consegue desfazer as resistências 

ao prazer do conhecimento. Seduzir para “o que”? Ora, para um saber/sabor. 

Portanto, para o conhecimento como fruição. Mas é importante frisar igualmente o 

“para quem”, porque pedagogia é encantar-se e seduzir-se reciprocamente com 

experiências de aprendizagem. Nos docentes deve tornar-se visível o gosto de estar 

colaborando com esse fenômeno estupendo que é possibilitar e incrementar – na 



esfera sociocultural, que se reflete diretamente na esfera biológica – a união 

profunda entre processos vitais e processos de conhecimento. 

 

“A escola não se acaba por conta das tecnologias. As tecnologias são 
oportunidades aproveitadas pela escola para impulsionar a educação de 
acordo com as necessidades sociais de cada época. As tecnologias se 
transformam, muitas caem em desuso, e a escola permanece”. (Vani 
Moreira Kenski, p.77) 

 

Portanto, é necessário que o educador tenha o estudante como seu principal 

aliado neste processo de aprendência, conduzindo-o pelos melhores caminhos, os 

quais sejam agradáveis de serem trilhados e que os levará a importantes resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Esta Unidade didática tem por objetivo apresentar situações de ensino e 

aprendizagem que serão desenvolvidas durante a implementação do projeto de 

intervenção na escola, que tem como título: O ENSINO DE LÍNGUA INGLESA: 

TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E APRENDÊNCIA. 

Este material será trabalhado com estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental do 

Colégio Estadual Leonardo da Vinci – EFMNP. 

 

Caro estudante! 

É com grande satisfação que lhe apresento este material didático, com qual 

iremos trabalhar, durante o primeiro semestre deste ano. 

Nele encontraremos inúmeras situações de ensino e aprendizagem como: 

música, filme, vídeos, palavra cruzada, caça-palavras, bingo, entre outras em que 

abordaremos o ensino de Língua Inglesa aliado aos recursos tecnológicos os quais 

serão utilizados no decorrer dos exercícios. 

As atividades desenvolvidas serão postadas em um blog que foi criado com 

este objetivo. Portanto em suas mãos está a produção didático-pedagógica que 

desenvolvi durante meus estudos PDE. Espero poder contribuir em sua formação de 

uma forma dinâmica e prazerosa. 

 

Bom trabalho! 

 
Teacher Anita Leoratto Bavaresco Montegutti 

Professora PDE 2013/2014 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BRAINSTORM 



 Escreva nas esferas o que é comunicação para você: 

 

 

Escreva nas esferas o que é tecnologia para você: 

 

 

Comunication 

. 

Technology 

. 



 

Complete os acrósticos com palavras relacionadas:        

                                          

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 

Fonte: Clip-Art 

Figura 2 



 

 

Agora vamos assistir ao clip ON ou OFF – de que lado você está?  

O vídeo promove uma reflexão sobre o quanto estamos on na internet e off na vida, 

individualismo e não companheirismo, muitas mudanças. 

  

On ou off, o que devemos ser? De que lado devemos estar? Como saber de 

que forma será o futuro se você nem sabe o que está acontecendo agora? Plante o 

bem, para colher o bem. Cuide do nosso planeta. 

 

 

 

 

  

Colabore respondendo as perguntas dando sua opinião: 

1-sexo:  (    ) masculino (    ) feminino     2-idade: _____________ 

3-você tem computador em casa? (    ) sim  (    ) não 

4-você usa o computador? (    ) sim  (    ) não  

5-com que frequência? (    ) diariamente (    ) semanalmente (    ) esporadicamente 

6-você utiliza o computador para  (    ) lazer (    ) pesquisa        

     (    ) fazer trabalhos  (    ) visitar páginas 

7- Você utiliza o computador na escola?       (    ) sim (    ) não Quando? ___ 

______________________________________________________________________________ 

8- Você tem curso de informática? (    ) sim (    ) não 

9- Você considera importante estudar/conhecer uma língua estrangeira, neste caso, o inglês?  

(    ) sim (    ) não Por que? ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

SEARCH  

Fonte: Clip-Art 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 SEARCH RESULT 

Análise dos resultados: 

10- Você acredita ser importante e necessário usar o computador nas aulas de língua 

inglesa?  

sim (    )  (    ) não 

justifique:   _________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 

11- Que exemplos de métodos que usem recursos tecnológicos você sugere que sejam 
usados nas aulas de língua inglesa? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
12- Quanto tempo (horas, dias) por semana da sua vida é usado com a internet? Você saberia 
viver sem ela? justifique: 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 



 

 

 

Vamos assistir ao clip Help Desk:  

O vídeo promove uma reflexão sobre os medos que temos ao lidar com a tecnologia, 

com as mudanças e com o que é novo. 

 

 

O que o medo faz com as pessoas? Quanta coisa deixamos de realizar por medo de 
usar a tecnologia? 
 
 
 
 
 

                         
 
 

 

Preencha com seus dados pessoais, um perfil, para postarmos no blog, juntamente 

com uma fotografia que vamos editar no site photofunia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

First name:....................................................last 

name:............................................... 

Nickname:..................................................Age:...................................................... 

Grade:..................................................school:......................................................... 

local:...................................................e-mail............................................................ 

Do you have social web? .............. What? ............................................................. 

 

Insira sua foto 

 

Who am I? 

My name is..................................................I am ............years old. I study in the 9º 

year....in Leonado da Vinci School. I live in Dois Vizinhos. My e-mail is ................. 

PHOTO 



Todos sabem o que é um blog, costumam acessá-los, e que tipo de blog acessam, 

fazer alguns questionamentos como: 

 
 

 
 
1- é uma rede social da internet 
2- é um site que permite atualizações 
3- é um programa da internet que você atualiza 
4- é um diário online onde você publica diversos 
conteúdos 
5- não tenho ideia do que seja blog 

 

 
 
 
Vamos acessar o blog, onde além de visitar, faremos postagens de seus profiles. É 

importante saber que há diferentes tipos de blogs dependendo do objetivo de quem 

o criou. Podendo ser blog profissional, político, escolar, etc, este é educacional.  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Blog da Anita 

Fonte: MONTEGUTTI, 2013 



Blogs: Um weblog, blog, blogue ou caderno digital é uma página da Web, cuja 

estrutura permite a atualização rápida a partir de acréscimos de tamanho variável, 

chamados artigos, ou “posts). Estes são organizadas cronologicamente de forma 

inversa (como um diário) costumam abordar a temática do blog, e podem ser 

escritos por um número variável de pessoas, de acordo com a política do blog. 

(ESTUDIO DE COMUNICAÇÃO – AGNI, 2010) 

 

 

 

Vamos assistir um vídeo que explica melhor o que é um blog.  

 

NETIQUETA! 

É uma palavra derivada do inglês network + etiquete, que corresponde a um 

conjunto de regras a ser seguidas no uso da internet para evitar mal entendidos. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5: Regras de Netiqueta 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
    

Vamos em duplas resumir estas regras, ilustrando-as, tornando-as de 
mais fácil compreensão: 

 

 
Vamos passear por outros blogs educativos e observar o quanto eles são 
importantes para socializarmos as experiências vivenciadas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Que tal mais um vídeo para aprendermos sobre a evolução da tecnologia de 

comunicação? 

 O vídeo mostra a evolução da tecnologia da comunicação através da história 

de Adão e Eva. Do paraíso aos dias atuais. A maçã, que representa o fruto proibido, 

até na atualidade em que aparece como um símbolo de uma empresa no ramo da 

tecnologia. 

 

 

           

Fonte: PARANÁ – ALUNOS, 2013 

Fonte: freegreatpicture.com 

Figura 6: Maçã 



 

 

 

Vamos assistir mais dois clips sobre a história da comunicação. 

 

Neles observamos a evolução dos recursos tecnológicos 

da comunicação - Many solutions for the same invention . 

 

 

 

 
 

Vamos produzir de um Picture dictionary (pictionary) do vocabulário estudado, 

que será postado no blog. 

Outra atividade que vamos desenvolver é a colagem ou desenho de imagens 

no caderno, para ilustrar nosso Pictionary, para possíveis consultas quando não 

puder acessar ao blog; 

Este pictionary será atualizado sempre que novos vocabulários forem 

aprendidos. 

 

 

 
 
 
 
 

LET’S WATCH! 

 

O homem sentiu necessidade de se comunicar desde que 

passou a viver em sociedade, dos desenhos em pedra a 

internet. 

Figura 7: Computador 

Fonte: Clip-Art 

Figura 8: Comunicação 

Fonte: Clip-Art 



O vocabulário a seguir refere a comunicação em suas diferentes formas, jeito e em 

vários momentos. Procure imagens que os representem para que possam ser 

postadas no pictionary do blog: 

Television Telephone Paper Typewriter 

Papiros Stone Computer Radio 

Musics Books Gestures Speech 

Writing Look Appearence Sign 

Drawing Paper Cell phone Feather 

Outdoor Telegram Words Sentences 

      

 

 



LET’S PLAY! 

 

 

 

 

 

Escolha oito palavras do exercício anterior e preencha a cartela de bingo, o 

professor gritará palavras salteadas, você marca as que ouvir e tiver em sua cartela, 

quem completar primeiro é o vencedor e deve gritar BINGO! 

 

 

 

 

  

 

 

 

FREE 
 

 

 

 

  

 

  



 
 
 
 
a- blog (    ) the number and/or letters you have to put                                     
                                                             into the computer in order to be able to use 
                                                             the system. 
b- e-mail    (    ) to copy information from the internet(www) 
                                into your computer. 
c- network    (    ) It is a worldwide web that connect millions of  
             computers.  
d- download    (    ) study of art, technique,etc.  
e- password    (    ) to change information, ideas, to participate. 
f-  data    (    ) organized set of date. 
g- information   (    ) information and knowledge. 
h- comunication   (    ) a collection of computers that are connected  
             to share information.  
i-technology    (    ) a type of personal online diary which is chan- 
             ge regularly. 
j- internet    (    ) the short form for eletronic mail. 
 

Fonte: MONTEGUTTI, 2013 

 
 

 
 

Produza três frases enigmáticas com recortes ou desenhos livres e em inglês 

usando o vocabulário estudado: 

 
 
 

Exemplo: I don’t know to live without  . 
 
___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

  

Match the columns “web vocabulary”: 

 

fonte: clip-art 

Figura 9: internet 
Comunicação 



 

SEARCH     

 

Vamos pesquisar coletivamente com orientação do professor sobre a história 

da comunicação com as tecnologias utilizadas, procurando fazer uma pesquisa de 

forma correta usando a internet, selecionando sites, os quais precisam ser citados 

quando utilizados, coletando dados, buscando informações, selecionando-as, 

anotando-as, comparando-as e por último elaborando uma síntese, transformando 

as informações obtidas em conhecimento. Para orientar em sua pesquisa sugeri 

algumas perguntas que podem ajudá-lo: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Individual ou em dupla represente um aparelho tecnológico, usado na 

comunicação das pessoas através dos tempos, dizendo nome e contando um pouco 

de seu histórico: 

 

Inicie dizendo: 

Exemplo: 

I am a television. I was born in....... I permit that......... 

 

 

 

     Fonte: clip-art 

  Figura 10: computador 

1-Qual foi a primeira forma de comunicação que já se ouviu dizer? 

Onde, quando e quem a criou? Ela ainda existe? 

2-Cite as demais formas de se comunicar que foram usadas no 

decorrer dos anos, por quanto tempo elas existiram, quem as 

inventou, elas existem até os dias de hoje: 



                               

                               Pesquise em grupo, com auxilio  do  professor  sobre a  história  

                               das ferramentas tecnológicas  usadas  na  comunicação através 

                            dos tempos, cada grupo escolhe uma ou mais ferramentas que 

coletará seus dados principais em inglês e imagens da mesma: 

 

 

      Pesquise individualmente com seus pais ou avós sobre a história da 

comunicação, ou seja os diferentes meios que foram usados por eles ou não no 

processo de comunicação, como se comunicavam em suas épocas, com os 

resultados obtidos, faça  uma produção textual ilustrada e em powerpoint, usando 

imagens como gifs animados ou outro e apresentado-a em sala de aula relatando-

a(as): 

 

song 

 

 
O gênero textual música é valorizada quase pela totalidade da população 

mundial, ela anima, entristece, descontrai, relaxa, transmite mensagens, etc. Com o 

avanço da tecnologia, é possível acessar os diferentes tipos de música existentes e 

é claro que a influência maior é a Língua Inglesa nas buscas de canções por jovens-

adolescentes, os que mais estão ligados a este gênero. 

A canção a seguir mesmo sendo em português traz um vocabulário em inglês, 

demonstrando que através da internet pode se comunicar com o mundo. 

A Língua Inglesa é muito útil na comunicação internacional e está em todos 

os lugares, como se pode ver nesta canção de Gilberto Gil “Pela Internet”. 

 



Let’s listen to the song! 

Agora vamos ouvir a música “Pela Internet”, interpretada por Gilberto Gil, na 

qual você pode observar muitos dos termos usados nesse meio de comunicação. A  

seguir destaque esses termos no espaço abaixo, buscando seu significado: 

 

 

Vamos assistir ao clip da música e visualizar as palavras na legenda, 

conferindo os acertos e corrigindo os erros. 

 

 

 

 

web site . . 

web site . . 



Let’s sing! 

 

Após ouvir, ver e ler a letra da música, cantaremos acompanhando a letra e 

em seguida faremos um debate, observando como esta letra destaca a globalização, 

pois através da internet é possível conectar-se com o mundo todo e saber o que 

acontece, viajar por todos os lugares sem sair de casa. 

 

Gênero Paródia 

Paródia é uma imitação cômica de uma obra já existente, seja ela música, 

filme, texto, etc. Ela utiliza ironia e deboche com sentidos diferentes do original com 

o objetivo de transmitir alegria. 

Transmita alegria produzindo uma paródia ou troque algumas palavras de 

uma canção substituindo-as por vocabulário estudados nesta unidade ou ainda 

produza uma letra de música ou um poema que fale sobre o que estudou, produza 

um vídeo para a apresentação da mesma com o uso do movemaker: 

 

 

Sessão cinema:  

 

 

  

-the BIG lollipop    

                            

FILM 

SCREENING 

  Figura 11: TV 

Fonte: Clip-Art 

  Figura 12: Pirulito 

Fonte: moolollybar.com.au 
 



                    and guarana  

 

 

“Tempos Modernos” 

Após assistirmos o filme, faremos uma discussão a respeito, abordando a 

exploração da mão-de-obra da classe trabalhadora, a qual trabalhava muito para 

aumentar a produção da empresa, usavam máquinas perigosas, etc. Estes mesmos 

trabalhadores fabricavam e fabricam produtos que muitas vezes nem eles podem 

comprar, pois o que ganham não é o suficiente. O avanço tecnológico para se 

produzir mais em menos tempo, inclusive a máquina que no filme deu mais 

problemas que solução criada para reduzir o tempo de almoço dos funcionários, eles 

precisavam se aperfeiçoar para não serem substituídos por máquinas ou engolidos 

pelas mesmas. Em dias atuais também é preciso estar sempre se qualificando para 

lidar com o novo por exemplo a máquina computador, caso contrário ficará fora do 

mercado de trabalho, ou seja “Tempos Modernos”. 

 
 

 

Faça uma síntese do filme em powerpointer ou prezzi, com frases e imagens -

bricolagem, resumindo-o: 

  

  Figura 13: Pipoca 
  Figura 14: Guaraná 

  Fonte: palpitedeluxo.com   Fonte: fashing.com 



WORDSEARCH – NEW TECHNOLOGIES 

Encontre e pinte de cores diversas as palavras encontradas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K T H T E B L F E P V M K E E P U X B S  

G O A K S E T O I B I Z S C X L C F E I  

V G O B X H G U K F O H A U T Q S J W T  

S X G B L B A R J X A P G R H Z Y R L E  

P M R K T E X S L W S C A V S S S K A R  

Z L A V B E T Q F Y M B E D L N P L I E  

T T L R I E N U M A O J T B V L I Y C T  

T L Y D T F H A J O C E L L O N Z R O T  

M I B B X P A R K P E Y U U K O K W S I  

D A Z L J K H E N O H P E L E T K H H W  

N M R A O F Y O U T U B E K L X P A F T  

J E L G J G C Q N G J C O I P L S T J C  

Cell phone – notebook – tablet – computer - laptop – smartphone – 

ultrabook netbook – telephone – facebook – twitter – instagram – blog – 

social web – e-mail – site – link – e-book – whatsapp – foursquare – 

myspace – linkedin – snapchat – flickr – youtube - tumblr 



 

                

Pesquise em dupla sobre os objetos da comunicação 

citados nos exercícios anteriores, classificando-os 

em antigos e atuais objetos da comunicação, sua 

evolução ou não no decorrer da história, dividindo 

em antigos e novos objetos, para montar um museu virtual, mostrando o objeto e 

seus principais dados, como nome, inventor, ano de invenção, finalidade, por quanto 

tempo foi útil e se ainda é utilizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 OLD OBJECTS  
  ATUAL OBJECTS  

 

  Figura 15: Museu 

  Fonte: Fonte:Cidadedesaopaulo.com 
 



W:

 
7 

   K   

 
19 

  N    

8 
      O    

 
5 

 W   

 
17 

  L   

 
2 

   E  

6 
   D       

18 
      G  

 
4 

 E   

   

  
1 

   T    

 
15 

    E  

 
16 

   C   

 
14 

 H     

  
9 

    N  

11 
    O    

 
10 

   L   

 
3 

 O       

13 
      G        

 
12 

  Y   

 
1) The masculine of waitress;  
2) verb to be in the past tense in 3rd person of plural;  
3) event in the world of sports that happens in Brasil in 2014;  
4) the same internet;  
5) The world wide web;  
6) Game with words  hidden between letters mixed;   
7) The same job;  
8) Official residence and main work place of presidente of the USA;  
9) The opposite of man;  
10) where people  carry the money;  
11) In a house there are doors and ........; 
12) Interrogative pronoun for the questions;  
13) It’s used to leave the clothes clean;   14) The biggest animal of the world;  
15) if you don’t read you don’t..........;   16) Ugly and old woman, spiteful;   
17) Animal like a dog;    18) the day more important for a couple;  
19) drink made with grape;       

Fonte: MONTEGUTTI, 2013 



 

As línguas estrangeiras são muito mais do que instrumentos de acesso à 
informação. São possibilidades de conhecer, expressar e transformar modos de 
entender o mundo e de construir significados. (PARANÁ, 2008, p.63). 

 

Caros educadores! 

 

Através desta Produção Didático-Pedagógica, espero poder colaborar com o 

processo de Ensino-Aprendizagem (aprendência) de Língua Inglesa, com turmas do 

9º ano do ensino fundamental, sendo um material adicional e colaborativo para o 

desenvolvimento de seus trabalhos pedagógicos. 

É de conhecimento de todos que o avanço da tecnologia está de vento em 

popa, que nossos educandos são nativos digitais, ou seja, já nascem em meio aos 

recursos tecnológicos, o que os tornam confiantes em seu uso. 

Sabe-se também que a língua oficial utilizada para o trabalho com a 

tecnologia é a Língua Inglesa, daí a importância de se conhecer esta. 

Nossos educandos estão cada vez mais exigentes quanto ao modelo de aula 

apresentada, buscam por diversidade, pelo diferente. 

O educador conhecedor de todos estes princípios precisa adequar-se a eles, 

buscando através do uso das ferramentas tecnológicas disponíveis na escola, 

trabalhar novas metodologias na disciplina de Língua Inglesa de forma diferenciada, 

atrativa que busque motivar os educandos para o ensino-aprendizagem de forma 

significativa e satisfatória para ambas as partes envolvidas, professor e estudante, 

pois segundo Moran (2009 p.24) “Aprendemos pelo prazer, porque gostamos de um 

assunto, de uma mídia, de uma pessoa”. 

Esta unidade didática destaca uma experiência pedagógica, através de um 

ambiente virtual e em Língua Inglesa, o blog, onde educador e educando possam de 

forma colaborativa e interativa, socializar situações que visam conhecimento. 

Portanto, mesmo o professor sendo um imigrante digital, ele poderá se 

apossar da experiência que seus aprendizes possuem no desenvolvimento do 

trabalho em um processo de aprendência que acontece o tempo todo, seja no ensino 



formal (escola) ou informal (dia a dia), presencial, semipresencial ou a distância, 

onde somos todos estudantes e professores, discípulos e missionários na educação. 

Para iniciar esta Unidade Didática propomos a apresentação de um vídeo 

motivacional, cujo título é lição de vida, disponível no endereço eletrônico  

http://www.youtube.com/watch?v=FQEM6JcRUrY O vídeo destaca a necessidade de 

que é preciso arriscar sempre e nunca ter medo de errar. 

 

 

 

 

 Iniciar fazendo questionamento sobre o que eles entendem por comunicação e 

tecnologia; 

Fazer dois braimstorms no quadro com as palavras citadas, um para a palavra 

comunicação e outro para a palavra tecnologia: 

Apresentação do projeto aos estudantes e esclarecer da importância da 

participação de todos para o sucesso; 

Na sequência, apresentar o Vídeo On ou Off – de que lado você está? Disponível 

no endereço eletrônico <http://www.youtube.com/watch?v=xdpbD6VDLF0> É 

interessante promover uma discussão sobre a reflexão abordada no clip. 

Após o vídeo, será aplicado um questionário investigativo a respeito do uso das 

tecnologias por parte dos estudantes. A ideia é analisar os resultados e propor 

debates sobre eles; 

 Ao assistir o clip Help Desk, questionar os estudantes sobre os medos que temos 

ao lidar com a tecnologia, com as mudanças e com o que é novo. O ideal é baixar o 

vídeo antes, salvar no pendrive e ter disponível para usá-lo na TV Multimidia, pois 

com a internet nem sempre podemos contar. Para isso, disponibilizo o endereço do 

clip <http://www.youtube.com/watch?v=X5GlHTfDNa0> duração 3:37 min. 

 

Na atividade do perfil é interessante o professor fazer a foto do estudante, pois 

nem sempre ele tem foto disponível. Use o site de photofunia para editar a foto e 

postar no perfil; 

 

Início das Atividades 



 Acessando estes ou outros endereços de blogs educativos você permitirá ao 

estudante conhecer diferentes possibilidades de postagem que existem nesses 

diários online.  

 

Assistindo o vídeo-clip: breve história da comunicação disponível no endereço: 

http://www.youtube.com/watch?v=-uSK8MYLdk0 pode-se perceber a evolução 

através dos tempos, da passagem Bíblica de Adão e Eva, representada pela fruta 

maça e que tornou-se hoje o símbolo de empresa do ramo da tecnologia. 

 

Este: http://www.youtube.com/watch?v=EiecDnMBPJc e/ou outros endereços tem 

mais informações sobre a história da comunicação. 

 

O endereço: http://www.youtube.com/watch?v=1OvMh-lA-_A mostra a 

necessidade do homem em se comunicar e a invenção de novos aparelhos. 

 

Para realizar a pesquisa coletiva sobre a história da comunicação acesse os 

seguintes endereços ou outros que considerar relevante: 

-http://www.infoescola.com/historia/historia-da-comunicacao-humana/ 

-http://www.foton.com.br/divirta-se.php?id=drops/evolucao 

-http://www.slideshare.net/HMECOUT/histria-da-comunicao-9955819 

 

 sobre a  história  das ferramentas tecnológicas  usadas  na  comunicação através 

dos tempos, sugiro alguns endereços eletrônicos ou outros que encontrar. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Tecnologias_da_informa%C3%A7%C3%A3o_e_comunica%C3%

A7%C3%A3o 

- http://www.angelfire.com/sk/holgonsi/claudia.html 

- http://www.suapesquisa.com/tecnologia/ 

- http://tecnologiasmidiaticas.wordpress.com/2011/04/18/historia-das-tecnologias-de-

comunicacao/ 

 

 

 

 



 

 

 

www.i9suasaladeaula.blogspot.com 

educação, tecnologia de todas as disciplinas 

 

http://revistaescola.abril.com.br/jogos/ 

diversas conteúdos com atividades. 

 

http://educativonaweb.blogspot.com.br/search/label/L%C3%ADngua%20Inglesa 

Conteúdo da aula postado. 

 

http://sitededicas.ne10.uol.com.br/tradutor.htm 

dicas de sites e atividades diversas em inglês. 

 

http://www.saladeatividades.com.br/atividades-educativas/ 

atividades educativas prontas para imprimir de português 

 

 

 

 

Segue outras sugestões de letras de música que podem ser utilizadas para esta 

temática: 

Song: I love my computer by Bad Religion 

Song: My Internet Girl by Aaron Carter 

Song: Samba do Approach by Zeca Pagodinho 

Song: Música "Parabolicamará", de Gilberto Gil 

“Antes longe era distante” 

  

A música 'Parabolicamará', de Gilberto Gil, possibilita a discussão de 

diferentes concepções de tamanho para o mundo, que podem depender das 

vivências das sociedades, das tecnologias e sua interferência nas perspectivas de 

espaço. 

Segue algumas sugestões de blogs: 

Segue algumas sugestões de música 



  A difusão de informações pelos meios de comunicação e a presença de 

transportes velozes têm possibilitado a percepção do espaço como próximo e/ou 

distante e do tempo como curto e/ou longo. Dependendo do horário, dos 

congestionamentos ou do transporte, pode-se demorar de 15 minutos a 1 hora para 

percorrer um trajeto. Também a condição socioeconômica acaba sendo 

determinante para a construção da noção de espaço. Quem pode viajar de avião? 

Quem tem acesso à internet e às antenas parabólicas? 

Contexto no mundo do trabalho: As mudanças das relações com o espaço e o 

tempo na atualidade sofrem influência da tecnologia, dos meios de comunicação, 

dos transportes e dos ritmos de vida e de trabalho. A tecnologia acelera os 

acontecimentos, encurta as distâncias e o tempo torna-se mais produtivo. Se for 

possível produzir mais em menos tempo, menor será o custo da produção. 

 Fonte: http://portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/05_cd_pr.pdf 
http://ponderacoes.spaceblog.com.br/204954/Musica-Parabolicamara-de-Gilberto-Gil/ 

 

 

 

 

Outros filmes que podem ser substituir o indicado na unidade, pois tratam de 

assuntos relacionados: 

- A rede social; 

- Piratas da Informática; 

- A casa caiu. 

 

Espero ter contribuído em sua formação e prática, através destas situações 

de ensino e aprendizagem sugeridas, qualquer dúvida entrar em contato, pelos 

seguintes endereços: 

- e-mail institucional: anitabavaresco@seed.pr.gov.br 

- e-mail: anitabavaresco@gmail.com 

- blog: http://www.englishisgood4you.blogspot.com.br  

 

     Um abraço!        

 

Professora Anita L. B. Montegutti 

 

Segue algumas sugestões de filmes 
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IMAGENS  
MICROSOFT, Clip-Art. Imagens diversas.  
 


