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 Esta Unidade Didática tem como objetivo 

desenvolver estratégia de ensino-

aprendizagem da Língua Inglesa, e no intuito 

de obter maior gosto pela leitura e a escrita 

através do uso das tecnologias mais 

especificamente o uso do computador 

conectado à Internet. Trata-se de uma 

unidade didática onde será abordado o 

gênero “fábula” e será trabalhado com 

estudante do 6° ano do Ensino Fundamental.  

As tecnologias existentes na escola são de 

grande valia para o educando, e devem ser 

utilizadas pelo professor como elementos 

facilitadores do processo de ensinar e 

aprender sendo assim o educador têm um 

papel fundamental ao utilizar os meios 

tecnológicos, pois estes devem ser recursos 

pedagógicos, e que sirvam para a  melhoria 

do ensino-aprendizagem de Língua Inglesa. 

Palavras-chave:   Tecnologia; Leitura; Escrita; Ensino-

aprendizagem. 
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Apresentação 

            Esta Unidade Didática tem como objetivo desenvolver estratégias de ensino 

para estimular o uso das novas tecnologias para uma interatividade, conectividade e 

incentivo às aulas de leitura e escrita de Língua Inglesa através de pesquisa em 

computadores conectados à internet. Objetiva também contribuir na ampliação do 

conhecimento do estudante, assim ajudando nas dificuldades que a maioria 

encontra no aprendizado da Língua Inglesa.  O que me levou a desenvolver esse 

tema foi a observação que tenho feito durante o meu trabalho como educadora que 

os estudantes estão ligados em tecnologias, e ainda tem educador que não está 

dando sentido ao uso das mesmas,quero verificar de que forma o uso das 

tecnologias presentes na escola podem funcionar como elemento incentivador às 

aulas de leitura e escrita na Língua Inglesa,considerando que grande parte de 

nossos estudantes do 6° chegam com grandes expectativas no aprendizado da 

Língua Inglesa. O ensino da leitura e da escrita em Língua Inglesa por meios 

midiáticos pode favorecer a atenção e facilitar a motivação do estudante, portanto o 

uso das novas tecnologias nas aulas de inglês tem o intuito de contribuir para um 

melhor encaminhamento da disciplina, esperando que consequentemente possamos 

ter melhor aprendizado da Língua Inglesa. Esta produção é destinada a estudantes 

do 6° ano do Ensino Fundamental na disciplina da Língua Inglesa do Colégio Padre 

José Herions do Município de Rolândia. A estratégia de pesquisa na internet será 

usada para desenvolver o trabalho com o gênero textual fábula do escritor Esopo, 

assim como outros fabulistas. 

            A unidade didática se inicia com um questionário levando os estudantes a 

refletir sobre o uso dos meios tecnológicos em especial o uso da internet. Na 

sequência expor aos alunos quem foi Esopo através de explicações e vídeos, falar 

sobre o texto fábulas apresentando algumas delas para leitura e compreensão.  A 

continuação da Unidade Didática será no laboratório de informática com pesquisa de 

outras fábulas, resolução de atividades envolvendo a leitura a escrita em inglês, 

incluindo questões de gramática contextualizada. 

            As novas tecnologias estão revolucionando praticamente todas as áreas do 

conhecimento. Na educação esta revolução também está acontecendo, pois a cada 

dia vem invadindo o espaço escolar, e diante desse avanço os educadores precisam 

assumir uma nova postura ao preparar suas aulas dando um novo olhar à sua 

prática pedagógica.       A escola não pode ficar indiferente a esta realidade, visto 

que nossos estudantes estão em contatos com os diversos meios tecnológicos. 



Diante desse cenário é importante que o ensino de Língua Inglesa se ocupe das 

novas tecnologias de informação e comunicação para uma contribuição eficaz no 

ensino-aprendizagem da língua estrangeira. 

Teixeira aponta que: 

O homem está irremediavelmente preso as ferramentas tecnológicas em 

uma relação entre critica ao novo. O sistema educacional sempre se viu 

pressionado pela tecnologia do livro ao computador e faz parte desta 

historia um movimento recorrente de rejeição, inserção e normalização. 

(TEIXEIRA, 2012, p.3)  

            Esse novo modo de ensinar usando a tecnologia, faz com que o educador 

repense o seu jeito de ensinar já que o ser humano está preso às ferramentas 

tecnológicas e a educação pressionada ao uso das mesmas. Nesta perspectiva, o 

ensino de Língua Inglesa precisa proporcionar ao estudante meios que desperte e 

motive interesse em aprender a Língua Inglesa por meio de recursos tecnológicos 

existentes na escola. 

            O ensino de Língua Inglesa é visto como privilegiado ao uso das novas 

tecnologias, já que a quantidade de informações apresentadas em Língua Inglesa na 

multimídia é muito intensa.  

            O contato com a tecnologia envolve muitos termos em Língua Inglesa 

havendo uma grande incorporação de estrangeirismo à língua materna, 

engrandecendo o conhecimento da disciplina e insere o estudante em um novo 

ambiente, isto faz com que o educando se torne um cidadão ativo e participativo.   

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

Objetivos da unidade: 

 Levar o aluno a conhecer o que é tecnologia;  

 Refletir sobre o uso dos meios tecnológicos, em especial o uso da 

internet; 

 Utilizar as tecnologias disponíveis na escola como TV pendrive, 

data show, lousa digital e computadores conectados à Internet 

 

Methodological Procedures 

 

Momento 1: Dialogar com os estudantes sobre tecnologias e seus 
avanços. Em seguida entregar o questionário aos alunos e solicitar 
que respondam individualmente. 

  

 

“THE TECHNOLOGY IS PART OF OUR LIVE” 

 

 



Questions about technology: 

a) Do you have internet at home? 

b) How many times do you access internet on the week? 

c) Which site do you usually access? 

d) What do you about internet and virtual sites? 

e) What do you use internet for? 

(  ) for work      (  ) leisure      (  ) do research  

f) Do you have an e-mail account? 

g) Do you have face book? 

h) What technologies do you know? 

i) Do you imagine yourself without technology? Why? 

j) Areas in which technology has benefited human beings? 

 

Momento 2: Mostrar aos alunos três vídeos sobre tecnologia. Em 
seguida promover uma discussão com os estudantes sobre o 
assunto apresentado em cada vídeo, e desenvolver alguns 
exercícios sobre os mesmos. (Partes dos exercícios serão feitos 
no laboratório de informática) 

 

 

 

Surgimento e Evolução da Internet 

 

 

2.1 Let’s watch: https://www.youtube.com/watch?v=cl_g0osRYBw   

https://www.youtube.com/watch?v=cl_g0osRYBw


2.2- According to the video, choose True (T) or False (F) concerning 
the statements below: 
 
(   ) Uma rede de computadores é formada por 2 ou mais computadores ligado entre 
si. 
(   ) A família da Marina tem dois computadores e duas impressoras. 
(   ) A família da Marina pode compartilhar texto, mas não podem trabalhar juntos. 
(   ) Marina tem 17 anos, acompanha 5 blogs, faz pesquisa na internet , tem 123 
amigos, treina inglês com amiga americana. 
(   ) Marina não consegue mandar o resumo da aula para sua colega Joana. 
(   ) Internet é um conjunto de redes que se comunicam entre si. 
(   ) Uma rede de computadores é formada por 2 ou mais computadores, mas não se 
conectam entre si. 
(   ) A história da Internet começa em 1957 quando a União Soviética colocou no 
espaço o primeiro satélite artificial o Sputnik. 
 

 
2.3- According to the video fill the gaps using words from the box: 
 

 web        link        teia       servidor       computador      lans        redes            
 
pasta       compartilhada       e-mail       Internet        navegador 
   

a) ________________ em inglês significa teia. 

b) Toda vez que uma pessoa clica em um ________________ uma nova informação 
aparece na ________________. 
 
c) Tem gente que usa a ________________ para se divertir. 
 
d) Internet é um conjunto de ________________ ligados entre si. 
 
e) As ________________ serve par ligar computadores próximos. 
 
f) Os arquivos musicais da família também ficam em uma ________________, todo 
mundo tem acesso a lista não importa de qual computador. 
 
g) O ________________ é um software que permite ao ser humano conseguir 
informação na Internet. 
h) Todos os dias milhares de pessoas no mundo usam o ________________ para 
se conectar a Internet. 
 
i) Cada máquina conectada a internet tem o endereço único, o ________________.   
 
j) O ________________ costuma alugar lugar espaço para hospedar sites. 

 
 
 
 
 



 
 
2.4 Let’s watch the video: Tecnologia na Educação: os alunos que 
ensinam os professores no CIEP Adão Pereira Nunes, no Rio de 
Janeiro 
https://www.youtube.com/watch?v=kVJIQSfU_W4 

 

2.5- Questions about the video: 
 

a) What did see in the video? 

b) Describe what you understand about the video. 

 

 
 
2.6- Gilberto Gil – “Pela Internet” 
Link: http://www.youtube.com/watch?v=2ZZ-LSIwKYc     
 
2.7- Search the internet and listen to Gilberto Gil's song about the 

internet.  It’s called “Pela Internet” 
http://www.lem.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/82/thumb_13730296822music1.jpg 

2.8- Activity: Vocabulary 

a) Search on Google the meaning of the following words: 
web:                                                Helsinque: 
site:                                                 informaré: 
home - page:                                  Calcutá: 
gigabytes:                                       rede: 
hot-link:                                           hacker: 
Connecticut:  
 
b) Das palavras pesquisadas quais você já conhecia? 
 
c) Ouça novamente a música observando a letra. Em seguida retire mais 
palavras que você não conhece o significado e pesquise o conceito das 
mesmas na internet: 
 
d) O que o autor quis dizer com os seguintes versos 
                        “Com quantos gigabytes 
                             Se faz uma jangada 
                             Um barco que veleje” 
 
e) Usando sua criatividade faça uma ilustração interpretando a música de 
Gilberto Gil “Pela Internet”. Escolha três versos para anexar à sua ilustração. 

https://www.youtube.com/watch?v=kVJIQSfU_W4
http://www.youtube.com/watch?v=2ZZ-LSIwKYc
http://www.lem.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/82/thumb_13730296822music1.jpg


       

                   

http://www.lem.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=1084&evento=37#menu-galeria   
Acesso em 20/10/14 

 

Charge em que aparecem dois pássaros empoleirados em uma gaiola 
contendo em seu fundo um laptop aberto. Os animais dizem: "Nunca 
pensei que chegaria a ver o dia em que o computador substitui 
totalmente o jornal" e "Queria que tivesse uma câmera ao vivo da 
Amazônia". Palavras-chave: terminologia, internet, jornal, tecnologia. 
 
(A professora explorará a charge explicando ao aluno seu sentido e 
trabalhará o vocabulário oralmente) 

 

 

Momento 3: Esta atividade pode ser desenvolvida no laboratório de 
informática da escola, ou pode ser dada como tarefa de pesquisa. 
  

 

3.1- Find words related to technology: (In English). 
    (The search will be the vocabulary on the internet) 
 

web              site              internet              blogs              navegador 
 
e-mail             rede             servidor              link               tela  

 

http://www.lem.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=1084&evento=37#menu-galeria


 

 

 

 

 

 

 

 

3.2- Read this paragraph: 

In Rose house there are many technological devices. The family has 

three TV sets. They also have two computers. One  computer is in Jane’ 

bedroom and the other is in the living room of the family. They have a 

video game and all members of the family have cell phone. 

 

Following the model of the text above, write a paragraph about what your 

family and technology: (The work will be developed in the computer lab 

with Google search on making the word translation necessary). 

 

In my house there are….. 

 

 

Z F E C L W O A B S S L M D L 

L B W G L B E S Z O Z C H B Y 

O L V L G T N E T W O R K D R 

A P L N I J O L L H V I B W M 

K R B S E R B R U I H K L E J 

D A W J B E E U Q P N N B B V 

R R V U T S R V R Q S K V I X 

K W N B W G U C M E E O O P T 

X X B O E O M A S E V D N E N 

M F R R B L A L Y P Q R N B T 

C B P O E B Q F J S P R E Q R 

A M L F M N U Z I Q E X P S T 

E M A I L Q J V I T D T W H Y 

Y C N F V H R P N O C Q T P L 

A H H N S H Z I C N U Z P J G 



                 

                    

 

 

 

Objetivos da unidade: 

 Estimular a leitura e a escrita em Língua Inglesa a partir do gênero 
fábula através de uso das tecnologias existentes na escola. 

 

 Utilizar a internet como ambiente virtual de aprendizagem lúdico e 
incentivador de possibilidades a implementação de atividades de 
leitura de fábulas em Língua Inglesa; 

 

 Reconhecer as características marcantes do gênero fábula 
associando ao nosso cotidiano, mediado por computador;  

 

 Oportunizar a construção de conhecimento referente aos 
conteúdos abordados nas aulas de inglês. 

 



Methodological Procedures 

 

Momento 1 : Dialogar com os estudantes sobre o gênero fábula e 
suas características, discutir também sobre os fabulistas Esopo e 
LA Fontaine. Apresentar 3 vídeo com fábulas. 

 

Fábulas são narrativas pequenas que transmitem uma linguagem 

simples, trazendo mensagens e uma moral que aparece no final da 

narrativa. Algumas fábulas possuem personagens humanas, mas a 

maior parte delas mostra situação do dia-a-dia vivida por seres 

personificados, como animais com características humanas. 

 

Fábulas de Esopo - Quem foi Esopo? 

 

Esopo foi o mais conhecido dentre os fabulistas, foi sem 
dúvida um grande sábio que viveu na antiguidade.  
Esopo era um escravo e contava histórias oralmente 
para o povo.  Suas fábulas ou parábolas são ricas em 
ensinamentos, retratam o drama existencial do homem, 
substituindo os personagens humanos por animais, 
objetos ou coisas do reino vegetal e mineral. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vel%C3%A1zquez_-
_Esopo_%28Museo_del_Prado,_1639-41%29.jpg  Acesso em:24/11/2014 

 
Outro fabulista muito conhecido é Jean de La Fontaine 

Jean de La Fontaine escrevia para o público  letrado das 
cortes francesas. Nasceu em 1621 e morreu em 1695, 
foi poeta e fabulista Frances. É autor das fábulas, “A 
Lebre e a Tartaruga” e o “Lobo e o Cordeiro”, entre 
outras. Graças às suas “Fábulas Escolhidas Postas em 
Verso”, o escritor foi recebido na Academia Francesa em 
1663. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Jean_de_La_Fontaine.         Acesso em: 

24/11/2014 

“Nada há de mais perigoso do que um amigo ignorante; Mais vale 

um sábio inimigo”.   Jean de LA Fontaine 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jean_de_La_Fontaine


 
 
Let’s watch the vídeo: Quintal da Cultura - Momento Fabuloso: A Gansa dos 
Ovos de Ouro               
Link: https://www.youtube.com/watch?v=IrDXN4FEuzQ  

 

1.1 Activities on the fable presented in the video 
 
1- Que tipo de benefício proporcionava a Gansa todos os dias para seus 
donos? 
 
2- Por que os camponeses resolveram sacrificar a Gansa? Eles lucraram com 
isso? 
 
3- Você é capaz de dizer qual o sentimento que motivou os camponeses a 
sacrificarem o animal?  
 
4- Você seria capaz de descrever, com suas palavras, o significado da Moral da 
fábula? 

 
5- A história trata, principalmente, da:  
(A) esperteza. 
(B) ganância. 
(C) ignorância. 
(D) maldade. 
 
6- O que se pode aprender com esta história? 

 

Reading Moment 

Read the text “A Gansa que Botava Ovos de Ouro” (texto em inglês e 
português): 

 

THE GOOSE THAT LAID THE GOLDEN EGGS 

A Man and his Wife had the good fortune to possess a Goose which laid 
a Golden Egg every day. Lucky though they were, they soon began to 
think they were not getting rich fast enough, and, imagining the bird must 
be made of gold inside, they decided to kill it in order to secure the whole 
store of precious metal at once. But when they cut it open they found it 
was just like any other goose. Thus, they neither got rich all at once, as 
they had hoped, nor enjoyed any longer the daily addition to their wealth. 

Much wants more and loses all. (Esopo) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IrDXN4FEuzQ


Atividades sobre o texto 

Observe o texto “The goose that laind the Golden eggs” e numere de acordo 

com a sequência do texto. 

(  ) Assim, eles nem ficaram ricos de uma vez, como tinham esperado, nem 

desfrutaram mais a adição diária à sua riqueza. 

(    ) Um Homem e sua Esposa tiveram a boa fortuna de possuir uma Gansa que 

botava um Ovo de Ouro todo dia. 

(    ) Mas quando a cortaram, ao abrir, descobriram que ela era como qualquer outra 

gansa. 

(    ) Quem muito quer nada tem. 

(    ) Embora fossem afortunados, eles logo começaram a pensar que não estavam 

ficando ricos suficientemente rápidos, e, imaginando que a ave devia ser feita de 

ouro por dentro, decidiram matá-la para assegurar o estoque todo de metal precioso 

de uma vez. 

 

1.6- Match the columns: 

a. bird                         ___ esposa 
b. imagining                ___ todo dia 
c. men                         ___ ouro                             
d. wife                         ___ ave                              
e. egg                         ___ fortuna                            
f. every day                ___ homem                    
g. goose                     ___ gansa                   
h. gold                        ___ precioso 
i. precious                   ___ mas 
j. but                            ___ riqueza 
k. wealth                      ___ ovo 
l. fortune                      ___ imaginando 
 
 

Momento 2: Neste momento será apresentado aos alunos um vídeo 
contendo 3 fábulas de La Fontaine: “A raposa e as uvas”, “O lobo 
e o cordeiro” e “A raposa e o corvo”. Na sequência aplicar 
atividades relacionadas a cada fábula assistida no vídeo. (Se 
necessário poderá ser lida cada história para que os alunos 
desenvolvam as atividades com mais segurança). 
     

 

 
 
FÁBULAS DE LA FONTAINE 



Link: https://www.youtube.com/watch?v=yC9YTqbvpgQ        Acesso 27/10 
 

Activities on the three fables presented in the video 

                       “The Fox and the Grapes” 

                 

                    http://thumbs.dreamstime.com/x/fox-grapes-i-4605453.jpg 
                    Acesso em 24/11/2014 

 

a) Quais os personagens principais da fábula? (What are the main characters 
of the fable?) 
 
b) Na fábula de Esopo, a raposa, com fome, vê “lindos cachos de uva”. Se os 
cachos eram lindos, por que, então, a raposa diz que as uvas estavam verdes? 
(In Aesop's fable, the fox, hungry, sees "beautiful bunches of grapes." If the 
curls were beautiful, why, then, the fox said the grapes were green?) 
 
c) O motivo por que a raposa não conseguiu apanhar as uvas foi que: (The 
reason why the fox could not pick up the grapes that was) 
(   ) as uvas ainda estavam verdes. 
(   ) a parreira era muito alta. 
(   ) a raposa não quis subir na parreira. 
(   ) as uvas eram poucas. 
 
d) Qual seria sua atitude se quisesse muito algo e não conseguisse obtê-lo? 
(What would be your attitude if you wanted something and could not quite get 
it?) 
(   ) simplesmente desistiria. 
(   ) acharia um culpado para se ver livre do fracasso. 
(   ) tentaria de outras formas conseguir o que desejava. 

(   ) pediria ajuda a alguém.  
 
e) Assinale a moral que não se aplica à fábula “A Raposa e as Uvas”. (Check 
morality does not apply to the fable "The Fox and the Grapes.") 
(   ) É fácil desprezar aquilo que não se pode obter. (It is easy to despise what you 
can not get.) 

https://www.youtube.com/watch?v=yC9YTqbvpgQ
http://thumbs.dreamstime.com/x/fox-grapes-i-4605453.jpg


(   ) Aqueles que são incapazes de atingir uma meta tendem a depreciá-la, para 
diminuir o peso de seu insucesso. (Those who are unable to reach a goal tend to 
belittle it, to lessen the weight of his failure.) 
(   ) Quem procura fazer o mal aos outros, acaba sendo vítima de suas próprias 
artimanhas. (Who seeks to do harm to others, ends up being the victim of his own 
antics.) 
(   ) Não te enganes a ti mesmo se as coisa não correrem como desejas. (Do not 
deceive thyself if something does not go as you wish.) 

 

2- “O Lobo e o Cordeiro” ("The Wolf and the Lamb") 

a) Quais são os personagens principais do texto? 

b) Como o autor caracteriza o cordeiro? 

c) O que o lobo diz ao cordeiro quando o vê bebendo a  água? 

d) O que o cordeiro respondeu ao lobo diante o que ele falou? 

e) Na fábula vista no vídeo quais características representam os personagens: 
Lobo (L) e o Cordeiro (C): 
(   ) A fragilidade física, a mansidão.  
(   ) A força física.  
(   ) A inteligência. 
(   ) A brutalidade. 
(   ) O comportamento de quem se sente “dono do mundo”. 
(   ) A humildade.  
(   ) A arrogância.   
(   ) A mentira e a injustiça. 
 

Search the internet to translate the following vocabulary: 
   (Pesquise na internet a tradução dos seguintes vocabulários) 

Lobo      cordeiro     água      humildade     arrogância     brutalidade 
 
força      personagem      uvas      raposa      parreira      fábula   

 

                  “A Raposa e o Corvo” (The Fox and the Crow) 

 

                     http://evanira.deviantart.com/art/The-Fox-and-the-Crow-336780038 
                     Acesso 24/11/2014 

http://evanira.deviantart.com/art/The-Fox-and-the-Crow-336780038


a) A partir da fábula, podemos observar que os animais apresentaram alguns 
sentimentos que são características dos seres humanos, como: vaidade, 
esperteza, orgulho. De acordo com a fábula assistida no vídeo, aponte no 
mínimo três qualidades para os personagens do texto: 
 
Fox: 
 
Crow: 
 
b) Como a raposa conseguiu comer o queijo do corvo? Explique: (How the fox 
managed to eat the cheese Crow? Explain:) 
 
c) Você acha que o corvo acreditou nos elogios da raposa? Explique:  (Do you 
think crow believed in cheers fox? Explain:) 
 
d) Relacione de acordo com as traduções: (List of translations according to:) 
1- family                                  ___ queijo 
2- field                                     ___ primo 
3- hunter                                  ___ family 
4- cousin                                  ___ floresta 
5- farm                                     ___ caçador 
6- bread                                   ___ almoço 
7- cheese                                 ___ pão  
8- lunch                                    ___ campo    
9- forest                                    ___ casa  
10- house                                 ___ fazenda 

 

Momento 3: A seguir os alunos juntamente com a professora vão 
trabalhar a leitura das fábulas apresentadas. Na sequência serão 
desenvolvidas atividades com questões sobre as fábulas lidas. (A 
professora fará a leitura e a tradução oral das questões dando 
tempo para que o aluno resolva-as).  
 
 

Reading Moment            

                         
                                          http://pt.wikipedia.org/wiki/O_Le%C3%A3o_e_o_Rato        
                                          Acesso em 24/11/2014 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/O_Le%C3%A3o_e_o_Rato


THE LION AND THE MOUSE 

A lion asleep in his lair was waked up by a Mouse running over his face. 

Losing his temper he seized it with his paw and was about to kill it. The 

Mouse, terrified, piteously entreated him to spare its life. “Please let me 

go,” it cried, “and one day I will repay you for your kindness.” The idea of 

so insignificant a creature ever being able to do anything for him amused 

the Lion so much that he laughed aloud, and good-humouredly let it go. 

But the Mouse’s chance came, after all. One day the Lion got entangled 

in a net which had been spread for game by some hunters, and the 

Mouse heard and recognised his roars of anger and ran to the spot. 

Without more ado it set to work to gnaw the ropes with its teeth, and 

succeeded before long in setting the Lion free. “There!” said the Mouse, 

“you laughed at me when I promised I would repay you: but now you 

see, even a Mouse can help a Lion.” 

http://livrointeligente.com.br/livro-fabulas-de-esopo-aesops-fables-19-volume-i#sthash.ZhlYv1l5.dpuf   
Acesso em 03/11/2014 

 

GLOSSARY 

Able – capaz 

Amused – divertido 

Anger – raiva 

Asleep – adormecido 

Entangled – enredado, emaranhado 

Gnaw – roer 

Hunter – caçador 

Kill – matar 

Kindness - bondade 

Lair – covil, toca  

Paw – pata/ garra 

Piteously – lamentávelmente  

Recognised – reconhecido 

Running – corrida  

Temper – temperamento 

Terrified – aterrorizado  

To spare – poupar  

 

 

THE CAT AND THE FOX 

Once upon a time, a Cat and a Fox decided to travel together.  Along the 
way, while they hunted for surviving (to fend for themselves), a mouse 
here a chicken there, from a bite to another, they talked about life. And 
as it always happen among fellows, especially in a long trip, their 

http://livrointeligente.com.br/livro-fabulas-de-esopo-aesops-fables-19-volume-i#sthash.ZhlYv1l5.dpuf


conversation soon became a sort of clash of egos.  And they exalt 
themselves as they try to promote and defend their personal qualities. 
Then, the fox asks the cat: 
 “I think you believe you are that smart, don´t you? You even think you 
know more than me. I know so many tricks that I´m not able to count 
them!” 
 
“Well,” the cat retort, “I admit that I just know one trick, but this one must 
overpoise all yours!”  At that moment, they hear around, the whistle of 
the hunter and his pack of dogs that is coming close.  The cat jumped up 
and climbed the tree hiding himself among the leaves.  
 
“That´s my trick”, he tells the fox. “Now let me see what you can do” but 
the fox had so many escape plans that she did not know which one she 
would pick. She ran from one side to another and the dogs cornering her. 
She hastened her steps in an attempt to outrun them, increased her 
steps and hided herself in several burrows, but all in vain. She was soon 
reached by the dogs and then all her arrogance and tricks proved to be 
useless.  
 
Moral: The good sense is always more valuable than the 
astuteness.   
 
http://literarytexts.blogspot.com.br/2012/12/minha-traducao-para-o-ingles-da-fabula.html Acesso em 
04/11 
 

GLOSSARY 

Believe – acreditar 

Bite – morder 

Clash – choque 

Decided – decidido 

Egos – egos 

Escape – fuga 

Happen – acontecer 

Hastened – apressou 

Hunted – caçado 

Hunter – caçador 

 

Jumped – pulei 

Once – uma vez 

Overpoise – pesar mais que 

Pick – escolher 

Promote – promover 

Retort – retorquir 

Tricks – truques 

While – enquanto 

Whistle – apito  

http://literarytexts.blogspot.com.br/2012/12/minha-traducao-para-o-ingles-da-fabula.html


THE BAT AND THE WEASELS 

A Bat fell to the ground and was caught by a Weasel, and was just going 

to be killed and eaten when it begged to be let go. The Weasel said he 

couldn’t do that because he was an enemy of all birds on principle. “Oh, 

but,” said the Bat, “I’m not a bird at all: I’m a mouse.” “So you are,” said 

the Weasel, “now I come to look at you”; and he let it go. Some time after 

this the Bat was caught in just the same way by another Weasel, and, as 

before, begged for its life. “No,” said the Weasel, “I never let a mouse go 

by any chance.” “But I’m not a mouse,” said the Bat; “I’m a bird.” “Why, 

so you are,” said the Weasel; and he too let the Bat go. 

Look and see which way the wind blows before you commit yourself. 

http://livrointeligente.com.br/livro-fabulas-de-esopo-aesops-fables-7-volume-i Acesso em 04/11/2014 

 

GLOSSARY 

Begged – implorou 

Caught – capturar 

Commit – cometer 

Eaten – devorado, mastigado 

Enemy – inimigo 

Fell – caiu 

Ground – chão 

Let – deixei  

 

 

After reading the 3 fables complete the picture 

Title Characters Moral 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

http://livrointeligente.com.br/livro-fabulas-de-esopo-aesops-fables-7-volume-i


According to the fable of “The Lion and the Mouse” to solve the 

following activities: 

1- Answer the questions: 

 

Use these words to fill in the answers: 

a mouse can help a lion  –  It is was sleeping  –  the lion  –  the mouse gnawed 
the rope  –  in his lair  –  the mouse 

 

a) Who was woken up by a mouse?____________________ 

b) What was the lion doing?__________________________ 

c) Where was the lion?____________________________ 

d) Who helped the lion get out of the trap?_______________ 

e) What did the mouse to release the lion?______________ 

f) What the mouse said to the lion?___________________  

 

2- Use these words to complete the sentences: 

 

 

a) One day when the Lion was________________ in his lair was awakened by 

__________________. 

b) The mouse entreated him to spare __________________. 

c)  One day I will repay you for ______________________. 

d) The Mouse recognised his _________________ of anger and ran 

______________________. 

 

3- Read the sentences below.  Choose the best synonym for the 

words in bold: 

 

3.1) A lion asleep in his lair was waked up by a Mouse. 
(  ) ajustado     (  ) acertado      (  ) despertado 
 
3.2) The Mouse heard and recognized his roars of anger and ran to the spot. 
(  ) gritos         (  ) estrondo       (  ) ruído 
 

Its life – to the spot – roars – your kindness – asleep – mouse   



3.3) The idea of so insignificant a creature. 
(  ) irrelevante     (  ) descartável       (  ) desprezível 
 
3.4) One day the Lion got entangled in a net.  
(  ) complicado      (  ) enredado     (  ) embaraçado 

 

Grammar 

Personal Pronouns: 

Observe o texto “The Cat and the Fox” nele apareceram as 

palavras it e they. Você sabe quais são as suas traduções? 

Esses vocabulários pertencem à classe dos pronomes pessoais. 

 

The personals pronouns are: 

 

Singular Plural 

I: We: 

You: You: 

He: They: 

She:  

It:  
 

 

Explanation: 

I (eu): se escreve sempre em maiúsculo. 

You: usado para dizer tanto você quanto vocês. 

It (ele – ela): empregamos este pronome quando nos referimos a um 

fenômeno, objeto, coisa e animal. Também é utilizado para sujeito oculto 

ou inexistente. 

He (ele) e she (ela): referem-se a pessoas, animais e coisas 

personificadas. 



They (eles – elas): pode ser usado para pessoas, coisas e animais ao 

mesmo tempo. 

Verb to be 
 

O verbo to be é o mais importante verbo do idioma inglês. 

O seu equivalente ao Português são os verbos ser e estar. 

É muito simples sua conjugação. Veja: 

 

Verb to be – Present – Affirmative 

To be Tradução 

I am Eu sou / eu estou 

You are Você é / você está 

He is Ele é / ele está 

She is Ela é / ela está 

It is  Ela é / ela está 

We are Nós somos / nós estamos 

You are Vocês são / vocês estão 

They are Eles-elas são / eles-elas são 
 

 

1- Fill in the blanks with "he", "she", "it", "they" or "we" e search 

the internet translations of phrases. 

a) The lion and mouse are running. _______ are running. 

b) The mouse entreated him to spare its live. _______ entreated him to spare. 

c) The boy is fat. _______ is fat. 

d) You and I are students. _______ are students. 

e) Jane is a teacher. _______ is a teacher. 

2- Substitua os nomes nas frases por he, she ou they: 

a) Mary is my mother.  



   _______ is my mother. 

b) John is my father. 

   _______ is my father. 

c) Susie and Peter are my parents. 

   _______ are my parents. 

d) Jack is my cousin. 

   _______ is my cousin. 

 

Momento 4: A seguir os alunos serão encaminhados para o 

laboratório de informática para a leitura de fábulas diversas, onde 

pesquisarão em dupla nos endereços apresentados pela 

professora. Os alunos serão orientados a escolher uma fábula lida 

para apresentar a história oralmente em sala na aula seguinte. 

     

 

Extra Activities 

Leitura de fábulas diversas encontrada nos seguintes endereços: 
 
http://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1bulas_%28livro%29 
Acesso em 24/11/2014 

 
http://www.astrologosastrologia.com.pt/0=fabulas=laFontaine/livros&letras=literatura
_infantil=fabulas-la_fontaine-index.htm       Acesso em 24/11/2014 

 

Fazer a leituras das fábulas e escolher uma para recontar a história 
em sala. (Pesquisar em dupla e apresentar para a turma a fábula 
escolhida). 

 

Momento 5: Este é o método da produção do aluno. Com base nos 

textos estudados e nas morais apresentadas, orientar o aluno a 

produzir uma história (fábula) em papel almaço, depois colar em 

uma cartolina e ilustrar de acordo com o texto produzido. O 

trabalho será realizado em grupo de 4 alunos e exposto no mural 

da escola. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/F�bulas_%28livro%29
http://www.astrologosastrologia.com.pt/0=fabulas=laFontaine/livros&letras=literatura_infantil=fabulas-la_fontaine-index.htm
http://www.astrologosastrologia.com.pt/0=fabulas=laFontaine/livros&letras=literatura_infantil=fabulas-la_fontaine-index.htm


 

Written production 

                                                              Now is your turn!!! 

Divide the room in groups of 4 students. 

Based on the text we have studied let us write one. You have to 

illustrate the story in a cardboard to be exposed on a wall. 

O primeiro passo é decidir que ensinamento a fábula vai trazer, e 

qual será a moral da história. 

 

Escolham uma das morais propostas a seguir: 

 

a) Moral: “Em vez de invejar as qualidades dos outros, aproveite as 

suas”. 

Pode ser contada em uma fábula onde uma das personagens esteja 

infeliz só por querer ser o que não é esquecendo-se de seus próprios 

talentos. 

b) Moral: “O feitiço virou contra o feiticeiro”. 

Pode ser usada em uma fábula em que um das personagens recebeu 

de volta uma crueldade que tentou fazer a uma pessoa. 

c) Moral: “O mentiroso pode dizer a verdade que ninguém vai 

acreditar”. 

Pode ser usado para contar uma fábula em que um dos personagens 

conta mentira o tempo todo, um belo dia quando resolve dizer a 

verdade, ninguém acredita. 

d) Moral: “Muitas vezes, quem quer enganar acaba sendo 

enganado”. 

Pode ser usada para contar uma fábula em que a personagem queria 

enganar uma pessoa e foi enganada pela mesma. 
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