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Resumo: 

 

A intenção em elaborar essa unidade didática, é 
propiciar ao aluno o contato com a língua 
inglesa, e motivá-lo a aprendê-la , dando ênfase 
à leitura, oralidade , escrita e também na 
construção à de sua identidade.  Para que seja 
possível realizar esse objetivo, busco através do 
recurso do gênero textual autobiografia,o qual 
faz um resgate a própria realidade do aluno, 
viabilizar atividades que possibilitem caminhos 
para desenvolver de maneira significativa, a 
construção de um aprendizado de língua inglesa 
com mais motivação e significado. Dessa forma 
espera-se que o aluno sinta-se apto e motivado 
a continuar o seu aprendizado. 

A unidade está fundamentada na teoria da 
pedagogia histórico-crítica e tem a metodologia 
baseada nas pesquisas de Dolz, Noverraz e 
Schneuwly, sobre organização de estudos de 
gêneros textuais que visam o desenvolvimento 
nos alunos das capacidades   de linguagem. 

O material elaborado consiste em uma Unidade 
Didática, na qual proponho atividades   que 
fundamentem o gênero textual autobiografia, e 
desenvolvam as capacidades de ações 
discursivas e linguístico-discursivas em nossos 



alunos. 

Palavras-chave: Língua Inglesa; Gênero textual ; Autobiografia; 
Identidade 

Formato do Material Didático: Unidade Didática 

Público alvo:  
 

Alunos do 6º ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APRESENTAÇÃO 

 

O grande desafio encontrado nas escolas públicas dentro do processo 

ensino- aprendizagem de Língua Estrangeira Moderna (LEM)é como abordar um 

ensino  que esteja contextualizado com a vivência dos alunos, despertando  

motivação e conseqüentemente, ocorra a aprendizagem. Infelizmente na maioria 

das escolas ainda encontramos um ensino pautado no aspecto lingüístico, 

desconsiderando a língua como aspecto de construção histórica e cultural e objeto 

em constante transformação. 

Segundo as DCE's (Paraná, 2008), a língua contempla as relações com a 

cultura, o sujeito e a identidade, portanto não há como ignorar isso na nossa 

proposta de ensino, já que é a língua o nosso objeto de estudo. Neste aspecto, é 

fundamental que o professor entenda que ensinar uma língua estrangeira é uma 

forma de fazer com que o aluno também esteja em processo de aprender a perceber 

o mundo em que está inserido, e encontre sentido e funcionalidade no seu uso e em 

seus diferentes propósitos de comunicação. 

Temos como conteúdo estruturante da disciplina de Língua Estrangeira 

Moderna- Inglês,o discurso como prática social, o qual tem como fundamento fazer 

com que o aluno pense os conteúdos trabalhado na aula de língua e entenda que os 

mesmos são possíveis de serem utilizados em diferentes propósitos de 

comunicação.   

A intenção ao elaborar esse material didático é trabalhar com os alunos do 

sexto ano do ensino fundamental o gênero textual autobiografia, o qual facilitará a 

aprendizagem da língua inglesa e motivará os alunos a redescobrir a sua própria 

identidade. 

A questão da escrita de si (autobiografia) permeia o campo da memória. A 
formulação de textos sobre a própria trajetória de vida se faz através do 
recurso da memória, resultado da lembrança que se transforma em 
linguagem, adicionada à imaginação e ao olhar particular sobre aquilo que 
se passou, recriando situações a partir do ponto que se fala, do presente 
que se escreve e se lembra. (PIOVESAN, 2007, p.3) 

 
 
 

O trabalho com gênero autobiografia possibilita que o desafio da formação do sujeito 

torne-se reflexivo, participativo e criativo nas formas de agir e interagir com sua 



história no mundo. Dessa forma, ao elaborar o seu material didático, o professor 

deve ter clareza em organizar atividades que possibilitem a progressão de 

capacidades cognitivas, sociais, didáticas e até mesmo psicológicas, contribuindo de 

tal forma que se conceba o exercício da plena cidadania. 

Essa unidade didática será desenvolvida na Escola Estadual Professor Francisco 

José Perioto, no município de Mandaguaçu, com alunos do 6º ano do Ensino 

Fundamental, com a intenção de propiciar a iniciação do contato dos alunos com a 

Língua Inglesa. O gênero proposto autobiografia, fundamentará o ensino da língua, 

buscando desenvolver o envolvimento do aluno no estudo, o qual partirá de 

vivências do aluno como: informações pessoais, preferências,  constituição familiar 

ou seja, atividades e conceitos fundamentados em sua própria realidade. É 

importante ressaltar que nesta série,6º ano, na escola onde estarei desenvolvendo 

minha unidade didática, os alunos ainda não tiveram contato algum com a Língua 

Estrangeira Moderna, (o Inglês). Portanto, a preocupação foi em desenvolver 

atividades concretas que possam servir de subsídio para seu aprendizado, 

facilitando sua abstração e tendo como resultado o envolvimento e a aquisição de 

conceitos básicos e contato com essa nova língua. 

 O desenvolvimento dessa unidade didática se dará através de atividades que 

busquem contemplar os eixos propostos no ensino da língua inglesa a leitura, 

oralidade e a escrita, desenvolvidas através do estudo de gênero textual, partindo do 

perfil até chegar à autobiografia. No decorrer do desenvolvimento da unidade, a 

ênfase será dada aos conteúdos iniciais e o uso de um vocabulário  básico que 

facilite o início da aprendizagem da língua inglesa de forma contextualizada e 

significativa, desencadeando assim uma relação positiva com seu aprendizado.  

 A avaliação será realizada no sentido de favorecer o processo de ensino- 

aprendizagem, permitindo que o aluno possa reconstruir os diferentes tipos de 

saberes e, a partir desse ponto, o professor possa nortear seu trabalho. 

              Segundo Luckesi (1997, p. 166) 

 A avaliação da aprendizagem necessita, para cumprir o seu verdadeiro 
significado, assumir a função de subsidiar a construção da aprendizagem 
bem-sucedida. A condição necessária para que isso aconteça é de que a 
avaliação deixe de ser utilizada como recurso de autoridade, que decide 
sobre os destinos do educando, e assuma o papel de auxiliar o crescimento. 



Espero, de fato, que este material possa contribuir com a aprendizagem de 

Inglês dos alunos da escola Professor Francisco José Perioto, no município de 

Mandaguaçu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

YOU KNOW A LOT OF ENGLISH WORDS!!! 
 

Você já notou o número de palavras em inglês que você entende e usa em nossa 
língua diariamente sem ter se dado conta que são “emprestadas” da língua inglesa 
para o nosso idioma? Essas palavras são encontradas em diferentes contextos 
como: músicas, internet, filmes, novelas de tv,outdoor, vitrines de lojas e outros. 

Iniciar a aula apresentando um texto aos alunos para que percebam o uso de 
estrangeirismos em sua estrutura. Em um segundo momento, além de ler o texto 
com seus alunos, o professor projeta as imagens na TV Pendrive, destacando as 
palavras estrangeiras contidas nele  para que os alunos associem as imagens a 
sua realidade e conversem com sua professora e amigos de sala  sobre as 
questões referentes ao estrangeirismo levantadas durante a execução da 
atividade. 

1) Leia o texto observando as palavras em negrito e converse sobre elas com 
seus colegas de classe. 

 “Maikon  acorda de manhã, vai ao banheiro, escova os dentes com pasta 

dental close up , se arruma, toma café e sai para o trabalho. Ao chegar, 

cumprimenta seus amigos, vai para sua sala, liga o computador, um notebook , e 

verifica o mouse . Logo em seguida, conecta-se à web  e olha sua caixa de email e 

seu facebook . Então, dá início ao expediente. Depois de um tempo, é hora do 

almoço e Maikon  decide variar o cardápio – hoje não vai ao restaurante de self-

service , como todos os dias ,então, se dirige a um pit dog (também conhecido 

como trailer ) para comer um sanduíche , que é um tipo de fastfood , e para 

acompanhar pede uma Pepsi light . Terminada a refeição, Maikon  decide ouvir um 

pouco de música que ele salvou no pendrive  e vai então até o carro para uma 

sessão do melhor Rock n’ Roll ; daí a pouco ele percebe que está na hora de voltar 

ao trabalho, sendo assim, liga o carro e segue rumo à empresa. No 

caminho, Maikon  passa por um outdoor  e nota que uma loja de um 

dos shoppings  da cidade está anunciando roupas jeans  a um preço muito bom. 

 

UNIDADE DIDÁTICA 



Decide então ligar para a esposa e contar a novidade. Ela diz que já havia visto e 

achado tudo muito fashion . Um pouco depois, ele chega ao serviço para a segunda 

parte do expediente. Para quem não sabe, ele trabalha com marketing . Por volta 

das 4:30, já é hora do coffee break , então, Maikon  vai a uma lanchonete e pede 

um hot dog  com muito ketchup , e lá ele encontra um amigo tomando Red Bull , 

mas decide não  fazer o mesmo. Bom, terminado o dia de serviço, Maikon  volta para 

casa, encontra sua esposa preparando o jantar, a cumprimenta e vai tomar banho; 

durante o banho, usa seu shampoo . Depois, assistem o Big Brother  na TV e seu 

filho mais novo pede para jogar videogame , ele tem um playstation , 

mas Maikon  diz que já está tarde para jogar. A esposa de Maikon  muda de canal e 

eles percebem que está passando um show  ao vivo com os hits  da sua 

banda Gospel  favorita. Mas, infelizmente, já é hora de ir dormir porque no dia 

seguinte a jornada recomeça. 

 
Atividade retirada da internet e utilizada para a produção de atividade da unidade 
didática: 
Fonte:http://www.englishexperts.com.br/2013/06/24/estrangeirismos-a-influencia-do-ingles-no-
portugues/?lang=en(acesso em 15/09/2014) 

 
 
Conseguiu notar como o inglês tem feito parte do nosso cotidiano em diferentes 
contextos? A essas palavras que acabamos de ver negritadas damos o nome de 
“ESTRANGEIRISMO”. 
 

 

 

 

 

 

 

Você sabia  

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Estrangeirismo(acesso em 16/09/2014) 

 

 

Estrangeirismo: é o processo que introduz 

palavras vindas de outros idiomas na 

língua portuguesa. 



Links para as imagens que serão utilizadas para a atividade de estrangeirismo:  

http://www.casadamamy.jp/loja/components/com_virtuemart/shop_image/product/Cr

eme_Dental_Clo_51628c4b1c647.jpg (acesso em 06/12/2014) 

 
http://i.mlcdn.com.br/1500x1500/notebook-positivo-unique-s2500-c-intel-dual-
core2gb-320gb-window-8-lcd-14-grava-dvd-135210400.jpg (acesso em 06/12/2014) 

http://vidamaislivre.com.br/uploads/noticias/tecnologia/mouse.jpg (acesso em 
06/12/2014) 

http://www.ims.ind.br/wp-
content/uploads/le_web_a_20_ans_et_pese_deja_tres_lourd_dans_leconomie.jpg 
(acesso em 06/12/2014) 

http://www.gfi.com/~/media/Images/GFI/Products/Features/GFI%20FaxMaker%20On
line/email_to_fax_and_fax_to_email.ashx (acesso em 06/12/2014) 

http://i2.mirror.co.uk/incoming/article676858.ece/alternates/s2197/Topic%20-
%20Facebook (acesso em 06/12/2014) 

http://www.suadieta.com.br/Content/Img/2010/receitasmaterias_dietaselfservice.jpg 
(acesso em 06/12/2014) 

http://www.hrmonline.co.nz/files/image/Human%20Capital/hot-dog-with-mustard.jpg 
(acesso em 06/12/2014) 

http://yournutritionspot.com/wp-content/uploads/2014/10/fast-food1-1qbkuax.jpg 
(acesso em 06/12/2014) 

http://www.site-fusion.co.uk/files/writeable/uploads/webfusion23213/image/rock-n-
roll.png (acesso em 06/12/2014) 

http://3.bp.blogspot.com/-
UjMqc8Tm8sI/Uifn09gD0RI/AAAAAAAAAMg/rC6yBUNaCog/s1600/outdoor1.jpg 
(acesso em 06/12/2014) 

http://marketingparaseunegocio.com.br/wp-content/uploads/2013/10/examples-of-
saas.jpg (acesso em 06/12/2014) 

http://images.askmen.com/fashion/fashiontip_400/445_am-rule-refresher-
jeans_flash.jpg (acesso em 06/12/2014) 

http://www.randomhouse.com.au/content/collections/headers/fashion2.jpg (acesso 
em 06/12/2014) 



http://api.ning.com/files/6WxEEV2PSe1RDqSmOkn1WIwya75Ma*NZSqzt81FFgA8Xi
uOkUc7Y8UUQXXam1TI4Ndm-
3tn0EBd0JceyGmHDMcFC3xd8V773/Coffee_Break.jpg (acesso em 06/12/2014) 

http://www.matsecooks.com/wp-content/uploads/2014/05/ketchup1.jpg?17b131 
(acesso em 06/12/2014) 

http://www.edmsauce.com/wp-content/uploads/2014/11/bull.jpeg (acesso em 
06/12/2014) 

http://examinedexistence.com/wp-content/uploads/2013/09/game-console.gif (acesso 
em 06/12/2014) 

http://www.drogariaprimus.com.br/imagens/drogariaprimus.com.br/produtos/shampo
o/- RESTAURACAO_PROFUNDA_200ML.jpg (acesso em 06/12/2014) 

http://noticias.gospelmais.com.br/files/2014/03/big_brother_brasil.png (acesso em 
06/12/2014) 

http://2.bp.blogspot.com/_M4mJq7R1BJY/S8RxDcbW21I/AAAAAAAAAxo/tAvXmZ3B
yXc/s1600/Hits+-+Logo2.jpg (acesso em 06/12/2014) 

http://www.i9artigos.com.br/wp-content/uploads/2013/02/show31.jpg (acesso em 
06/12/2014) 

http://mlb-s2-p.mlstatic.com/cd-fat-family-fat-festafrete-gratis-14081-
MLB221310422_1968-F.jpg (acesso em 06/12/2014) 

2) Depois de lermos o texto e identificarmos as palavras do idioma de língua inglesa 

incorporadas à língua portuguesa, vamos conversar sobre o assunto: 

 

a) Você já havia lido ou escrito alguma dessas palavras? 

b) Você sabe o que elas significam ? 

c) Consegue pronunciá-las bem e identificar onde e como já teve contato com 

elas? 

 

Professor, neste momento depois de ter falado sobre a inserção da língua 

inglesa ao nosso idioma, você poderá pedir uma produção inicial ao seu aluno 

na sua língua materna para entender o que pensa a respeito da aprendizagem 

de uma nova língua e para ir consolidando com sua identidade e a da própria 

sala. 

 
 



WRITING MOMENT 

3) Reflita e assinale três motivos que considera importantes na aprendizagem dessa 

nova língua. Escreva um texto de no máximo 5 linhas em sua língua materna e 

depois compare com seus amigos de sala suas escolhas: 

Quero aprender inglês para... 

(      ) decifrar os comandos dos jogos. 

(      )  viajar. 

(      )  ter melhores oportunidades de trabalho. 

(      )  entender e cantar as letras de músicas. 

(      )  entender os filmes. 

(      ) usar a internet. 

(      )  outro (s) motivo(s) ___________________________________________ 

 
Concluir a aula realizando um feedback. Questionar os alunos sobre os seguintes 
aspectos: 

• O que estudaram na aula? 
•  Entenderam que a língua inglesa já está presente na nossa realidade?  
• Conseguiram observar a importância de aprender esse novo idioma?  
•  Conseguem definir Estrangeirismo? 

Pelo que podemos perceber, há muitas palavras da língua inglesa incorporadas 
ao nosso idioma, o português. A esse fenômeno, damos o nome de Estrangeirismo. 
Vocês se lembram de dois exemplos de estrangeirismo que aprenderam ou que já 
conheciam ? Vamos agora relembrar algumas palavras em inglês que fazem parte 
do nosso dia- a- dia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4) Leia com atenção as palavras abaixo, verifique se reconhece ou já teve contato 

com  alguma delas. Sublinhe as que você consegue ler e entender o seu significado. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Você deve ter notado que muitas dessas palavras são conhecidas . Agora em 
duplas, separem as palavras de acordo com cada categoria.  

 

 

FOOD GAMES 
ENTERTAINMENT 

COMPUTER MUSIC 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

LET´S GO!!! 

 

light-bike - CD ROM - compact disc - milk - game - e-mail - Heavy Metal - sundae - show - 

home page - internet - film - shake - country music - cookies - handball - mouse - DJ - whisky 

camping - fax - modem - funk - fitness - cheese burger - flashback - Gospel - diet - basketball 

- off line - sandwich - Rap - Rock - online - surf - blues - enter - pendrive - Black music 

WORK IN PAIRS!!! 



Professor, dê o tempo necessário para que os alunos façam as tentativas de 
seriação das palavras de acordo com seu conhecimento prévio. Na hora da 
correção você argumenta sobre as escolhas realizadas corrige e contextualiza 
os possíveis erros. 

 

Está ficando interessante descobrir que já sabíamos um pouco de inglês mesmo 
sem termos estudado, e constatar que essa língua já faz parte de nosso cotidiano? 

 

 

 

6) Que tal confeccionarmos um dicionário ilustrado para fixarmos as palavras que 
acabamos de estudar? Mãos à obra! Cada equipe deverá produzir um painel com 
uma das categorias apresentadas na atividade anterior referente ao Estrangeirismo. 
Vocês deverão usar a imaginação, podem colar ou desenhar, o importante é que 
cada objeto seja apresentado e seu nome discriminado em inglês para fixarmos o 
vocabulário.  

 

Professor, disponibilize aos seus alunos todos os materiais necessários para a 
execução da atividade: cola, tesoura, revista, lápis de cor e outros, peça a eles 
que separem materiais que acharem possíveis de serem utilizados. 

 

Iniciamos a nossa aprendizagem de inglês pelas palavras que já conhecíamos e 
acabamos aprendendo outras novas.  Agora,vamos nos conhecendo melhor? Para 
isso, realizaremos um “QUIZ”, sabem o que significa? 

 

 

 

 

 

Para saber 

Fonte:  http://www.priberam.pt/dlpo/quiz (acesso em 10/11/2014) 

 

Quiz, é um conjunto de perguntas 
para avaliar os conhecimentos de 

alguém. 

GET TO WORK!!!! 



Nesse jogo, vocês irão me conhecer. Tomara que consigam acertar muitos 
detalhes sobre a minha pessoa. Dessa forma, além de sermos 
apresentados,saberão algumas coisas sobre sua nova professora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professor,acredito que nesse primeiro momento a melhor forma de interação 
com sua turma é através da introdução do seu próprio perfil. A partir dele, você 
poderá estabelecer com seus alunos uma relação de amizade e confiança. 
Aliado a isso,despertará o interesse nos mesmos em estar aprendendo uma 
nova língua. Nesse QUIZ, você poderá ajudá-los a entender as perguntas para 
que seus alunos consigam respondê-las.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LET’S PLAY! 



 

 

WHAT ABOUT ME? 
 

7) WHO AM I?  

1) What is my name? 
a) Elizabety b) Ana                c) Marcia 
 
2) How old am I ? 
a) 28                            b) 34                          c) 38 
 
3) Where was I  born? 
a) Londrina                  b) Mandaguaçu         c) Maringá 
 
4) Am I... ? 
a) single         b) married          c) divorced         
 
5) What is my favorite dish? 
a) Pasta                 b) Feijoada               c) Japanese food 
 
6) What is my favorite fruit?  
a) pineapple b) apple c) orange 
 
7) What is my mother’s name? 
a) Josefina b) Dilva c) Elza 
 
8)What’s my father’s name ? 
a) Pedro b) João c) Aparecido 
 
9) What is my favorite  music style  ? 
a) Rock b) Country music           c) MPB- Brazilian Pop 

Music 
 
10) What is my hobby? 
a) to swim b) to run c) to sing 
 



Agora vocês irão me conhecer pelo meu Visual Profile, onde apresentarei a 
vocês imagens com minhas informações. 

 

Professor para corrigir a atividade do”Quiz”, você  deverá  apresentar  a seus  
alunos na Tv Pendrive ou em cartolina  seu Visual  Profile , para que   possam   
confrontar as informações respondidas no Quiz com as contidas no Visual 
Profile,  e assim,  verificar seus acertos. É importante que esse Profile fique 
exposto para que o aluno possa recorrer ao seu uso sempre que for necessário 

 

 

Hoje em dia, com o uso das tecnologias é muito comum que pessoas tenham um 

“Profile” ou “perfil”, nas redes sociais e em páginas de relacionamento como 

Facebook, Whatsapp. No perfil estão as informações simples que fornecemos com 

nossos dados pessoais , hobbies, gostos ou interesses.  

 

 

 
 

NOW KNOW YOUR NEW TEACHER 

 

 

 

 

 

 

 



 

MY VISUAL PROFILE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

IMAGEM 1: 

http://static.squarespace.com/static/517e9335e4b0847823500845/522f9870e4b0f2e9da68e74b/52

379097e4b0d312e8557f7b/?format=1000w(acesso em 15/11/2014) 

IMAGEM 2: http://ponteplural.com.br/wp-content/uploads/2010/08/mpb_logo_final.gif(acesso em 

15/11/2014) 

 

My name is: Elizabety Regina Barbosa 

My age is: 38 I live in: Mandaguaçu 

My father is: Aparecido Barbosa 

My mother is: Dilva Maria Barbosa 

My favorite food is: Japanese Food 

My favorite fruit is pineapple 

My favorite type of  music is: MPB 

 

I am: married 

My hobby is to sing 

ACERVO PESSOAL - 01 

ACERVO PESSOAL - 02 



IMAGEM 3: http://emagrecacomatitude.com/wp-content/uploads/2014/09/abacaxi-pode-ajudar-a-

emagrecer.jpg(acesso em 15/11/2014) 

 

8) After reading the Profile, answer the questions. 

Após realizar o “Quiz” e conhecer o Profile da sua professora, você obteve algumas 
informações sobre ela como: nome, profissão, lugar onde mora. Vamos conversar 
sobre: 

• Que tipo de informação acha importante saber quando conhece alguém? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 

• Em quais lugares você costuma conhecer pessoas novas? 
 
(      ) na rua               (      ) em clubes                (       ) na escola 
 
(      ) na internet        (      ) em seu bairro          (       ) outro 
 

• Você tem um perfil na internet?  
(      ) sim                  (      ) não 
 
 

• Descreva alguns dados contido no perfil. 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 

9) Agora é a sua vez. De acordo com o perfil que conheceu, você seria capaz de 
identificar alguns dados de sua professora, e, em seguida completar com os seus. 

TEACHER STUDENT 

Name:   
Age:   
City:   
Mother’s name:   
Father’s name:   
Favorite fruit:   
Favorite type of music:   
Favorite food:   

 



PRATICE THE CONVERSATION!!! 

Como você estava curioso para conhecer sua NEW TEACHER, e o fez através do 
Quiz e seu Profile, também gostaria de lhe conhecer melhor, então me diga : 

 

 

 

 

 

10) Pergunte em inglês ao seu vizinho qual o nome dele, e deixe que ele também 
saiba o seu e registre a informação em  seu caderno, depois de entender a estrutura 
da apresentação ela pode ser feita oralmente . 

A) What is your name? 

b) My name is____________________________. 

         I am __________________________________. 

 

Professor, essa atividade pode ser realizada em círculo para que todos possam 
visualizar o amigo. Deixe a estrutura na lousa para que o aluno recorra sempre que 
necessário. 

 

 

 

 

 

Para conhecermos alguém, a pergunta será sempre: What is your name?  

A resposta pode ser dada de duas maneiras, veja: 

I am Elizabety                                My name is Elizabety 

Eu sou Elizabety                            Meu nome é Elizabety 

WHAT IS YOUR NAME? 



11) Para consolidar o conhecimento e o aluno ir construindo sua identidade, sugiro 
um auto-retrato. 

 

DRAW YOURSELF! 

 

Link disponível com algumas sugestões de moldura. 

https://www.google.com.br/search?q=moldura+para+quadros&biw=1280&bih=689&s
ource=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=XnxnVLvANMObNu2agbgG&sqi=2&ved=0CAYQ_
AUoAQ#tbm=isch&q=moldura+para+quadros+para+imprimir&imgdii=_ (acesso em 
15/11/2014)  

 

 

PRATICE THE CONVERSATION!!! 

 

Acabamos de aprender como perguntar e responder nosso nome para nos 
apresentar. Porém falamos somente de nós, que tal agora se perguntássemos para 
o nosso amigo do lado o nome de outros amigos.  É simples, vou lhes ensinar como! 
Depois que aprenderem entrevistem seus amigos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para o menino: Uso o HIS         What is his  name? His  name is Pedro 

 

Para a menina: Uso o HER        What is her name? Her name is Sabrina. 



12) Agora diga seu nome e apresente seu amigo ao lado  usando o His e Her. 

Exemplo: My name is Elizabety, His name is André and Her name is Ana... 

 

Professor, permita esse momento de interação na sua sala de aula, estimule 
seus alunos para não tenham medo de fazer a tentativa de falar em inglês, 
você pode dinamizar apontando o aluno e perguntando  à sala:What is her or 
his name? 

 

 

 

 

Você conseguiu notar na apresentação que para perguntarmos o nome da 
menina dizemos uma palavra e para o menino outra, a essa palavra, damos o nome 
de pronome, por esse motivo é muito importante aprendê-los, vejamos agora quais 
são os pronomes pessoais em inglês. 

 

 

 

I EU 
YOU VOCÊ 
HE ELE 
SHE ELA 
IT ELE/ELA  
WE NÓS 
YOU VOCÊS 
THEY ELES/ELAS  

 

13) Analise o quadro acima e responda: 

a) A palavra usada para se referir a (ela) é: ____________ 

b) A palavra usada para se referir a (ele) é : ___________ 

c) As palavras usadas para nos referirmos a mais de uma pessoa são:________, 
__________, ___________. 

d) Se quiser se referir a você que palavra usará: __________________ 

THINKING ABOUT THE LANGUAGE 

VAMOS CONHECÊ-LOS!!! 



14) Substitua os nomes das pessoas por pronomes pessoais: 

a) Angélica is a student.  She is a student.  

b) Pedro is a car driver.      ________ is a car driver. 

c) Eles são meus amigos.  ________ are my friends. 

d) Nós somos irmãos. _______ are brothers. 

e) Eu sou uma professora. ______ am a teacher. 

 

CELEBRITIES PROFILE 

 

15) Vamos discutir com os amigos: 

a) Você gosta de saber sobre a vida de pessoas famosas?  
(      ) sim                    (     ) não 
 

b) Onde costuma encontrar essas informações? 

(      ) revistas         (       ) jornais         (      ) sites de fofoca 

(      ) noticiários de Tv      (      ) livros  (    ) biografias 

c) O que tem curiosidade em saber sobre essas pessoas? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

d) Que celebridades lhe despertam mais interesse? 

(     ) atores        (     ) cantores       (     ) políticos  

(      ) jogadores de futebol  (     ) atletas  (     ) músicos/ bandas 

(      )outros _____________________ 

e) O que pensa a respeito de informações divulgadas sobre outras pessoas sem 
autorização? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 



f) Você já fez algum comentário sobre alguém que tenha causado algum 
problema? Como se retratou?  

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

    

                     REMEMBER...  

• Quando quero me referir a pessoa do gênero MASCULINO ,  
devo usar a palavra HIS. 
• Quando quero me referir a pessoa do gênero FEMININO,  
devo usar a palavra HER. 

 

16) Vamos agora conhecer o Profile de duas pessoas famosas para sabermos 
algumas informações sobre eles: 

Professor, depois de apresentar o profile dos famosos, contextualizar com os 
alunos sobre as informações contidas nele. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

PROFILE 

Birth  Name 
Neymar da Silva Santos Junior 
 
Birth Date 
February 5,1992 
 
Birth Place 
Mogi das Cruzes, Brazil 
 
Nationality 
Brazilian 
 
Profession 
Soccer Player 



Perfil retirado da internet e adaptado para a atividade: http://pt.wikipedia.org/wiki/Neymar (acesso 
15/11/14) 
IMAGEM FONTE: http://www.vivabalneario.com.br/blog/neymar-compra-imoveis-balneario-camboriu/ 
(acesso 15/11/14) 

17) Read Neymar’s  profile and match the columns. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perfil retirado da internet e adaptado para a atividade 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Selena_Gomez(acesso 15/11/14) 
 Imagem Fonte:  http://mystar.sapo.pt/media/uploads/51eda523e8e570.39922208.jpg (acesso 15/11/14) 

a) What is his birth name?    

b) When is his birth date? 

c) Where is his birth place? 

d) What is his nationality? 

e) What is his profession? 

(      ) He is Brazilian 

(      ) His birth place is Mogi das 
Cruzes  Brazil 

(      ) He is a soccer player 

(      )His birth date is February 5, 1992 

(       )His birth name is Neymar da 
Silva Santos Junior 

PROFILE 

Birth Name  
Selena Maria Gomez 
 
Birth Date 
July 22, 1992 
 
Birth Place 
Grand Prairie, Texas , USA 
 
Nationality 
American 
 
Profession 
Singer 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BIRTH NAME: _________________________________ 

BIRTH DATE: _________________________________ 

BIRTH PLACE: ________________________________ 

NATIONALITY: ________________________________ 

PROFESSION:________________________________ 

 

18) Read  Selena Gomes’ profile and match the columns. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

WRITING MOMENT  

19) After reading the profile of the celebrities, make your profile and show it to 
friends. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) What is her birth name?    

b) When is her birth date? 

c) Where is her birth place? 

d) What is her nationality? 

e) What is her profession? 

 

(     ) Her birth date is July 22, 1992. 

(      ) Her birth place is Grand Prairie, 
Texas , USA. 
 
(      ) She is a singer. 

(       )Her  birth name is Selena Maria 
Gomes. 

(      )She is American 

 

                                         MY PROFILE 



Complete with your information: 

My birth name is ________________________________. My birth date is 
_____________ _______________. I was born in ______ __________so I am 
_______________________. 

 

20) Now that we know some celebrities let’s  think about the language. 

 

 

 

 

 

Vocês observaram que quando falamos muito de uma pessoa ou de nós mesmos há 
coisas que se repetem. 

 

21) Observe o texto abaixo e circule o grupo de palavras que se repete em cada 
introdução. 

I am  Carolina. I’m a teacher. I am married. I am not Mexican. I am from Brazil. I am 
Brazilian. 

He is Neymar. He’s a soccer player. He is not  married. He is single. He’s from Brazil. 
He is Brazilian. 

22) Thinking about the language  answer  the questions: 

a) Qual o significado das palavras que se repetem?  

I am ________________________  He is _________________________________ 

I am not _____________________ He is not ______________________________ 

 

b) Nas sentenças acima há frases escritas na forma negativa , consegue identificá-
las no texto e transcrevê-las abaixo? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

THNKING ABOUT THE LANGUAGE 



                         IMPORTANTE!!!!  

Quando dizemos a uma pessoa quem somos ou onde estamos usamos o verbo “TO 
BE” que tem o significado de “SER ou ESTAR” nas frases ou em textos. 

Verbo to be( ser/ estar) Contracted form Translation 
I am I’m Eu sou – estou 
You are You’re Você é –está 
He is He’s Ele é – está 
She is She’s Ela é- está 
It is It’s Ele ou Ela é- está 
We are We’re Nós somos-estamos 
You are You’re Vocês são estão 
They are They’re Eles ou Elas são- estão 

 

 A vida de pessoas famosas às vezes é escrita em um biografia, você sabe o que é 
esse tipo de texto? 

 

 

 

 

 

 

 

BIOGRAFIA 
FONTE: http://www.significados.com.br/biografia/(acesso 15/11/14) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Biografia é a história escrita da vida de 
uma determinada pessoa. A palavra tem 
origem etimológica nos termos gregos 

bios, que significa “vida” e graphein, que 
significa “escrever”. 



Her name is Elizabety Barbosa. She was born in Mandaguaçu. She is 
38 years old. Her birthday is on October,2nd. She is a teacher and she 
works at Francisco Perioto school . She likes music, her favorite type 
of music is MPB. She lives with her husband called Carlos in a 
beautiful house. They have a dog called Art. Japanese food is her 
favorite dish. She is very happy because she has a good family. 

 

 

 
 
 
23) Now answer about  your teacher’s biography. 
 
a) Name ________________________________________________ 
b) Age _________________________________________________ 
c) Likes ________________________________________________ 
d) Doesn’t like ___________________________________________ 
e) Dog’s name __________________________________________ 
f) Birth place ___________________________________________ 
g) Husband’s name ______________________________________ 
h) Favorite food _________________________________________ 
 

 

WHO IS WHO ? 

 

LET’S PLAY AGAIN ! QUICK QUIZ 

24) Read and answer the questions. 
 

a) Ele é o cantor da música “Meteoro da Paixão”. Who is He?  
(         ) He’s Gustavo Lima     (      ) He is Luan Santana 
 

b) Ela é a cantora que levanta a poeira na Bahia. Who is She?  
(         ) She is Ivete Sangalo    (      )She’s  Anita 
 
 

c) Cantores sertanejos que são irmãos. Who are they?  
(         ) They are Maria Cecília e Rodolfo   (      ) They’re Chitãozinho e Xororó 
 

ACERVO PESSOAL - 03 



d) Todas as perguntas do quiz informam alguns dados sobre as pessoas, depois 
pergunta quem são elas. A palavra que usamos para fazer essa interrogativa é? 
(        ) What           (        ) When      (         ) Who 
 

e) Consegue me dizer agora o significado das perguntas abaixo: 
Who is she?_________Who is he? ___________ Who am I? ____________ 

 

Look at the table and compare the contracted form. 

O interrogativo WHO significa QUEM 

Who are you?   I am Elizabety.   I’m Elizabety.  
Who is he?        He is  Pedro.           He’s  Pedro 

Who is she?      Sheis  Ana.         She’s  Ana. 
Who are you?   You are  Paulo.   You’re  Paulo. 
Who are they?   They are Pedro , Ana 

and Elizabety .                       
They’re Pedro, Ana 
and Elizabety. 

 

25) Observando o quadro acima, consegue notar qual é a diferença nas frases 
usadas para responder às perguntas? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
26) Game para consolidar a aprendizagem: “Who is the celebrity”?  

 
Selecionar várias fotografias de pessoas famosas e ir mostrando aos alunos para 
que respondam sobre elas em inglês: 
Exemplo: O professor pergunta: Who is she?  
                 O aluno responde:She is Ana Maria Braga 

 

27) Read and answer the questions. 

What is your  name? ___________________________________________________ 

What is his  name? ____________________________________________________ 

What is her  name?____________________________________________________ 

Who are you ?________________________________________________________ 

Who is she?_______________________________________________________ 

Who is he?__________________________________________________________ 



Vocês perceberam que na biografia usamos informações pessoais? Portanto 
utilizaremos os meses do ano e os números para respondermos sobre a data 
de nascimento.  Conseqüentemente precisamos conhecê-los. 

 

 

 

                                     LEARN TO COUNT  

 

Depois de aprendermos o mês do ano que é o nosso aniversário, é importante 
que seus amigos, saibam sua idade também, isso fará com que eles te 
conheçam cada vez melhor. Para isso contamos com os números em inglês, 
eles estão em toda parte da nossa vida: na nossa idade, números de telefones, 
nos endereços, nas placas de automóveis, nos números de documentos, etc. 
Por esse motivo, é muito importante conhecê-los e saber como se faz a leitura 
e escrita  em inglês. 

 

LET’S READ THE NUMBERS!!! 

 

Fonte: http://www.publicdomainpictures.net/view-
image.php?image=18282&picture=numeros-ingles(acesso em 11/11/2014) 

 



28) Após apresentação dos números para os alunos brincarem com um jogo para 
consolidar conhecimento. 

 

 

 

B I N G O 
     
     
     
     
     

 

 

                                HOW OLD ARE YOU? 

 

 

I AM _________YEARS OLD 

Fonte: http://img.pai.pt/mysite/media/45/25/9/40e4b0f7-7c57-4e78-9f09-
e0e50ca50c34.jpg (acesso em 06/12/2014) 

 

 

LET’S PLAY BINGO!  



MONTHS OF THE YEAR 
 

 

WHEN IS YOUR BIRTHDAY? 

 

 
 

 

 

 

 

 

SAIBA ... 
 

 

29) Agora que já sabemos os meses do ano, que tal se organizássemos um cartaz 
contendo a data de aniversário de todos os alunos da sala? Não se esqueça! 
Meses do ano sempre serão escritos com letra maiúsc ula. 

 

WHEN IS YOUR BIRTHDAY? 
NAME DATE 
  
  
  

1- JANUARY  2- FEBRUARY 3- MARCH 4- APRIL  
5- MAY 6- JUNE 7- JULY 8- AUGUST 
9- SEPTEMBER 10- OCTOBER 11- NOVEMBER 12- DECEMBER 

Hoje vamos aprender uma forma de dizer a data do 

nosso aniversário, primeiro indicam o mês depois o dia . 

Veja o exemplo a seguir: When is your birthday? 

My birthday is on October, 2. 



30) Answer the questions: 
 
a) When is your teacher’s birthday? 

______________________________________________________________ 
 

b) When is your mother’s birthday? 
______________________________________________________________ 

 
c) When is your father’s birthday? 

______________________________________________________________ 
 

d) When is your birthday? 
______________________________________________________________ 

 
e) When is your city’s anniversary? 

______________________________________________________________ 

 

Professor, lembrar a data de aniversário de seu aluno é um modo de fazer com 
que tenha consciência de sua identidade e comece a refletir sobre ela, 
sentindo-se importante ao ser lembrado por outras pessoas que fazem parte de 
seu convívio. Nesta atividade, todos os alunos podem ter a lista copiada em 
seu caderno para que um lembre a data de aniversário do outro. 

 

Ninguém mais importante para fazer parte das nossas vidas que a nossa família. 
Mesmo sendo diferentes umas das outras, é importante saber reconhecer o amor e 
carinho que existe dentro de cada lar e como este é dispensado a nós. Para 
podermos dar um lugar importante as nossas famílias dentro da nossa história 
iremos aprender pouco sobre elas. 

 

                                                             FAMILY 

 

Professor este é um momento que requer bastante pre paro para abordar. 
Trabalhe com as diferentes composições familiares i ncentivando seus 
alunos a descreverem as famílias partindo do parâme tro das fotografias 
apresentadas, questionar se conhecem composições fa miliares parecidas 
com as das imagens e aos poucos ir entrando no aspe cto familiar 
propriamente dito. 



31) Look at these families and talk to your classmates. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: http://www.publicdomainpictures.net/(acesso em 30/10/2014) 

 

 

 

LET’S TALK ABOUT IT!!! 

 

 

32) Talk to your teacher and classmates about these questions. 

a) O que as fotografias estão representando? 
b) Você se identifica com alguma dessas fotos? Por quê? 
c) Quantas pessoas compõem a sua família? 
d) Todas as famílias são iguais? Como você descreveria a sua? 

 



33) Think about your Family and check . 

a) Your Family is ...  (       ) big              (       ) small 

b)Your parents are...(       ) married        (       ) divorced  

c) You live with....(        ) your  parents  (       ) your grandparents   

                            (       ) your  mother   (        ) your father             

d Your family has ________ members. 

e)Your family is ...  (       ) happy  (         ) sad   (        ) noisy    (       )good 
humored     

f)How many people are there  in your family?  ______________ 

g)How many members live with you? _____________ 

Fonte: Atividade adaptada do livro:Vontade de Saber inglês.6ºano. Ed. FTD. 

 

 

WRITING MOMENT 

 

34) Now write about your family. 

 

MY FAMILY 

I have a ________family. 

My parents are ___________________. I live with my _________________and my 
____________________________________. 

My family has _________________people. 

And they are a __________________ family 

 

 

 



Fonte: http://www.publicdomainpictures.net/stock
25/10/2014) 
 

 

35) When you look at the Family Tree, you fi

 

(  ) age      (  ) best friends      

(  ) parents (  ) family

(  ) pets (  ) boyfriend

 

 

FAMILY TREE 

 

http://www.publicdomainpictures.net/stock-photos.php?hleda=family+tree

t the Family Tree, you find information about:

) best friends      (  ) children      (  ) number
 

amily (  ) car (  ) m

) boyfriends (  ) girlfriends  

 

photos.php?hleda=family+tree(acesso em 

nd information about: 

) number of relatives 

) money 



Professor, é preciso que se explique como é realizada a leitura da árvore 
genealógica para seus alunos, dizer a eles que nessa figura está representado 
somente um lado dos patriarcas. Depois deixem que seus alunos busquem 
outras informações. Todos juntos podem nomear os membros da família, para 
realizarem a atividade posterior. 

 

36) Observe o quadro da “Family Tree”, dê o nome a cada membro dessa família  e 
responda as questões: 

a)How many members are there in this family? _____________________________ 

b) How do you say “avô" and "avó" in English? _____________________________ 

c) The mother’s name is? ______________________________________________ 

d) Who are the cousins? ______________________________________________ 

e) Who are brothers?_________________________________________________ 

f) How do you say “pai and mãe” in English?_______________________________ 

 

Professor, hoje em dia há diferentes constituições familiares, mostre ao seu 
aluno um vocabulário alternativo para que possa identificar os membros de sua 
família na sua árvore genealógica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vocabulário alternativo: 

Stepfather: Padrasto 

Stepmother: Madrasta 

Half-brother: Meio irmão 

Half-sister: Meia irmã 

Daughter: filha 

Son: filho 



37) Ilustre sua FAMILY TREE, completando o seu desenho com os nomes de seus 
Family Members e indicando seu grau de parentesco. Se conseguir coloque também 
a idade de cada um. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O lugar de onde viemos é muito importante, revela grande parte da nossa história. 
Portanto, saber nossa nacionalidade e país é fundamental para apresentarmos 
nossas informações. 

 

 

  COUNTRIES AND NATIONALITIES 

 
Professor, esta atividade pode ser feita com a pesquisa das bandeiras em um 
atlas ou no próprio material de geografia. O momento deve ser aproveitado 
para explicar aos alunos o que é nacionalidade. 

 

 

 

 

38) Where are these flags from? 

FONTE: http://www.publicdomainpictures.net/(acesso em 11/11/2014) 
http://www.publicdomainpictures.net/hledej.php?hleda=mexico+flag&x=27&y=23 (acesso em 
11/11/2014) 
 

It is from________________ It is from______________ It is from______________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
It is from________________ It is from______________ It is from______________ 

Where were you born? 



39) Now write the name of the countries and their nationalities in alphabetical order in 
the table. 

Brazilian Mexican American  Argentinian  Canadian  Japanese  
 

Country Nationality 
  
  
  
  
  
  
 

40) Complete the information about nationality. 

a) Avril  was born in Canadá. She is Canadian. 
b) Pedro  was born in Brazil. _________________________________________. 
c) Daniel Lima  was born in Mexico. ___________________________________. 
d) Kylie  was born in the United States. ________________________________. 
e) Sayumi  was born in Japan. _______________________________________. 

 

Independentemente de país ou nacionalidade, cada pessoa possui interesses 
voltados para diferentes tipo de atividades. Façamos uma pesquisa em nossa sala 
para encontrarmos quem é a pessoa que tem o Personal Interests mais parecidos 
com o seu. Vamos descobrir? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAL INTERESTS 

Em inglês para expressarmos interesse por algo dizemos: 

I like: Eu gosto                             I don’t like: Eu não gosto 

 



41) Now you and your classmate wil
in the activity according to y
friends. 

 WHAT DO YOU

 

Surf the internet 
 
(     )  I like it 
 
(     ) I don’t like it 
 

 
Animals 
 
(     )  I like them 
 
(     ) I don’t like them
 

 
Movies 
 
(     )  I like them 
 
(     ) I don’t like them
 

Fonte: http://www.publicdomainpictures.net
Vontade de Saber Inglês 6ºano. Ed Ftd

Now you and your classmate will talk about personal interests
y according to your preferences. Then compare them to those of their 

WHAT DO YOU  LIKE? WHAT  DON’T YOU

  
Watch TV 
 
(     )  I like it 
 
(     ) I don’t like it 

Read a Book
 
(     )  I like
 
(     ) I don’t like

 

them 

 
Ride a bike 
 
(     )  I like it 
 
(     ) I don’t like it 
 

Play computer games
 
(     )  I like
 
(     ) I don’t like
 

 

them 

 
Music 
 
(     )  I like it 
 
(     ) I don’t like it 
 

Sport 
 
(     )  I like
 
(     ) I don’t like
 

w.publicdomainpictures.net(acesso em 25/10/2014) Atividade adaptada do livro 
Inglês 6ºano. Ed Ftd 

erests. Tick the answers 
hen compare them to those of their 

YOU LIKE?  

 
Read a Book 

(     )  I like it 

(     ) I don’t like it 

 
computer games 

(     )  I like it  

) I don’t like  it 

 
 

(     )  I like it  

(     ) I don’t like it 

Atividade adaptada do livro 



42) De acordo a atividade de “personal interests”  que acabou de assinalar , 
escreva uma frase sobre você utilizando as estruturas“ I like... e don’t like..  

a) I like _________________________and ________________________________. 

b) I don’t like _______________________________________________________. 

 

Professor, nesta atividade você pode trabalhar com placas de “LIKE e DON’T 
LIKE”, para realizar um gráfico com”Personal Intere sts” de sua sala de aula.  

 

 

     REMEMBER !!!! 

 

 

 

 

 

 

43) Now answer about you and intervew two friends about personal interest. 

What is your name? What is his name? What is her name? 

My name is _____________ His name is _____________ Her name is _____________ 

What do you like? What does he like? What does she like? 

I like ___________________ He likes ________________ She likes________________ 

What don’t you like? What doesn’t he like? What doesn’t she like? 

I don’t like _____________ He doesn’t like __________ She doesn’t like __________ 

 

 

 

 

I - My 

Refere-se a 1º pessoa: 

EU 

HE- HIS 

Refere-se a 3º pessoa: 

ELE 

SHE- HER 

Refere-se a 3º pessoa 

ELA 



Todas essas atividades que fomos desenvolvendo nos fizeram refletir sobre 
muitos aspectos da nossa vida como: amigos, lugares de onde viemos, idade, 
nacionalidade, nossos gostos. Aprendemos a nos expressar para entender um 
pouco da nossa história, isso é nossa VIDA ou nossa história de vida, a qual que 
podemos chamar também de BIOGRAFIA . 

Esse tempo nos deu a possibilidade de sermos os próprios autores  de nossa 
história, e portanto, capazes de escrevermos a nossa própria história, definida como 
AUTOBIOGRAFIA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autobiografia 
Fonte: http://www.dicio.com.br/autobiografia/ (acesso 16/11/2014) 

 

 

 

 

 

44) Neste momento de desenvolvimento da nossa unidade didática, já conhecemos 
muitas estruturas capazes de nos permitir escrever nossa Autobiografia. Com esses 
momentos, você conseguiu fazer um resgate de sua própria identidade. Agora 
seguindo um roteiro de escrita podemos escrever nosso livreto autobiográfico com a 
ajuda de seu professor:  
 

 

 

 

VIDA DE UMA PESSOA ESCRITA 

POR ELA MESMA. 

WRITING MOMENT 



 

 

 

 

 

 

 

 

Professor, esse material servirá de avaliação para concluir o trabalho realizado 
durante o desenvolvimento da unidade. Auxilie seus alunos na escrita e 
realização das atividades, organize um momento para a mostra desse material 
para a família e a comunidade escolar, dessa forma os alunos entenderão a 
importância de terem estudado o processo de elaboração do mesmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MY NAME IS... 

I AM FROM... 

I WAS BORN... 

I AM _____ YEARS OLD. 

MY FAMILY  TREE. 

MY INTERESTS ARE... 
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