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Resumo: 

 

Esta produção didático-pedagógica pretende 
apresentar procedimentos diversificados para 
um estudo do gênero textual teatro e suas 
adaptações por meio da vida e obra do autor 
britânico William Shakespeare. Foi elaborada 
com base na metodologia proposta pelo 
professor João Luiz Gasparin, baseada na 
pedagogia histórico-crítica de Dermeval Saviani, 
de modo a oferecer subsídios para o 
aperfeiçoamento da leitura e compreensão de 
textos em língua inglesa e o conhecimento do 
gênero teatro, uma vez que é raro encontrarmos 
nos livros didáticos ofertados pelo MEC/ FNDE, 
propostas metodológicas voltadas para um 
trabalho com a literatura nas aulas de língua 
inglesa. 
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APRESENTAÇÃO 
 
  

 Esta produção didático-pedagógica foi desenvolvida, especificamente, para os 

estudantes do 2º ano do ensino médio, do Colégio Estadual Pedro Viriato Parigot de 

Souza, no município de Mirador / PR, como parte integrante do projeto: Estudo do 

gênero teatro e suas adaptações a partir de William Shakespeare. Os procedimentos 

propostos foram distribuídos de modo a compor um Caderno Pedagógico intitulado: 

O gênero teatro: um palco aberto a diferentes leituras. 

 Conforme consta no projeto são raros os materiais e/ou livros didáticos que 

oferecem textos da esfera literária para estudo, quando os trazem, muitas vezes, são 

fragmentados ou selecionados de tal forma que, empobrecem o seu conteúdo. As 

atividades propostas, muitas vezes, separam o texto de seu contexto de produção 

ou não o exploram suficientemente, outros, utiliza-os apenas como pretexto para o 

ensino gramatical ou para o ensino de habilidades escritas, deixando inexistente ou, 

em segundo plano, estudos que explorem suas características literárias e 

discursivas. 

 Através deste Caderno Pedagógico pretende-se propor procedimentos 

diversificados distribuídos na proposta metodológica do professor João Luiz 

Gasparin, baseada na pedagogia histórico-crítica de Dermeval Saviani, a qual toma 

como base a teoria dialética do conhecimento. Para isso, é composto por cinco 

módulos, que equivalem aos cinco passos do método proposto por Gasparin, os 

procedimentos estão assim distribuídos: 

 

Módulo 1: Prática social inicial do conteúdo: investigação e leitura crítica da 

realidade; 

Módulo 2: Problematização/ Instrumentalização; 

Módulo 3: Instrumentalização/Problematização; 

Módulo 4: Catarse; 

Módulo 5: Prática social final do conteúdo. 

 

 Em meio a esses módulos é que serão propostas atividades variadas para o 

estudo do gênero literário, como: Investigação da realidade dos estudantes, 

apresentação e identificação do teatro, estudo de características textuais e 



discursivas desse gênero textual, pesquisa biográfica e bibliográfica sobre William 

Shakespeare, apreciação de sites que o destacam, visualização de folder turístico da 

Inglaterra, leitura e estudo de um excerto de uma peça teatral de Shakespeare, 

análise linguística da peça selecionada, exercícios gramaticais e de vocabulário, 

atividades intertextuais e apreciação de filmes que retratam o texto em estudo, de 

forma a realizar diferentes leituras do gênero. 

 Pretendemos com este Caderno Pedagógico contribuir com sugestões de 

atividades para um trabalho com textos literários em sala de aula, de modo a ampliar 

aquelas propostas pelas Diretrizes Curriculares de Língua Estrangeira Moderna 

quanto ao ensino de literatura nas aulas de Língua Inglesa, uma vez que são raras 

as apresentadas nesse documento. 

 

 

 

  

 

Picture 1 - Municipal Theatre of Rio de Janeiro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Developed by the authoress 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO:  
 
 Segundo Gasparin (2005) a prática social é o contexto mais amplo de nossos 
estudantes, um contexto histórico e social, entendido não só como o que o aluno já 
sabe ou faz sobre o conteúdo apresentado, mas também, a compreensão e a 
percepção de grupos sociais sobre a leitura do tema. Esta etapa consiste em 
mobilizar os estudantes para o assunto a ser abordado a fim de conhecer sua prática 
social imediata. Para isso, o primeiro procedimento consiste em investigar a 
realidade dos estudantes antes mesmo de apresentar o conteúdo a ser trabalhado. 
Para isso, será entregue um questionário para que respondam em língua 
portuguesa.  
 Posteriormente, na segunda atividade, com a sala dividida em grupos, o 
professor distribui algumas figuras que retratam o teatro como ambiente físico e/ou 
gênero literário (livros) para cada grupo. Será solicitado pelo professor que os 
estudantes escolham algumas dessas figuras e façam comentários a partir da 
seguinte questão: o quanto o teatro está presente em sua vida e/ou qual é a relação 
da figura e a sua vida, a resposta a essas questões será registrada na atividade 3. 
 Na atividade 4, com o quadro de giz dividido ao meio, o professor anexa de 
um lado a seguinte pergunta: o que é teatro e qual sua relação com a língua 
inglesa? E, do outro lado do quadro de giz, fixa outra questão: o que você gostaria 
de saber mais sobre o tema? (Essas questões devem ser preparadas 
antecipadamente, digitadas em folhas sulfites e fixadas no quadro em tamanho 
visível). O professor, então, solicita aos alunos que, de um a um, se levantem e 
escrevam uma ou duas palavras para responder as questões, a fim de mobilizá-los 
para o conteúdo a ser apresentado. Caso o professor veja necessidade de mais 
estímulo, pequenas sugestões de respostas podem ser espalhadas no chão da sala, 
a fim de estimular a atividade, caberá aos estudantes apenas selecionarem as 
respostas que julgarem adequadas e anexá-las no quadro. Ao final, o professor 
poderá discutir as possíveis respostas com os estudantes encaminhando-os para o 
conteúdo a ser apresentado. O registro desta atividade será realizado no exercício 
cinco.  
 Com esses procedimentos, o professor pode conhecer sua prática social 
imediata, buscando também verificar qual o domínio dos estudantes sobre o tema e 
o que gostariam de saber mais sobre o assunto. Por fim, anuncia-se o conteúdo a 
ser estudado. Esses procedimentos se orientam no intuito de mobilizar e predispor 

1ª ETAPA: PRÁTICA SOCIAL INICIAL DO CONTEÚDO: INVESTIGAÇÃO E 

LEITURA CRÍTICA DA REALIDADE: 

Nº de aulas: 5 aulas  

Objetivos:  

- Investigar a realidade dos estudantes; 

- Apresentar o projeto a ser desenvolvido; 

- Explorar o que gostariam de saber mais sobre o conteúdo a ser apresentado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



os alunos para a construção do conhecimento. 
 

1:  PROSPECT: i 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 
               Picture 2 – Question mark 
 

 

 
Source: http://www.filosofia.seed.pr.gov.br/ 
 

 

     Answer the questions in Portuguese: 
  

1- O que você mais gosta de estudar em inglês?  
____________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 

2- Qual o conhecimento de inglês de seus pais? 
____________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 

3- Como você aprende melhor a língua inglesa? Por meio de: 
(   ) textos como: artigos, histórias...; 
(   ) músicas; 
(   ) pesquisas. 
 

4- Você prefere realizar: 
(  ) exercícios individuais; 
(  ) exercícios em grupos. 
 

5- Faz muito tempo que o estudo dessa disciplina está presente em sua vida? 
Quanto tempo? 
____________________________________________________________ 
 

6- Quais são suas principais dificuldades em língua inglesa? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 

7- Dê sua opinião sobre o trabalho com teatro em língua inglesa: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
 

 

 

http://www.filosofia.seed.pr.gov.br/


2: CHOOSING PICTURES:  

Choose a picture in the group and then answer the question orally in Portuguese: 

What is the relation between the picture and your life? How theatre is present in your 

life? 

Illustrative figures
ii
 

 

                    Picture 3 - Hamlet                                                                                         Picture 4 - Elizabethan theatre   

                                                         

         Source:  http://www.lem.seed.pr.gov.br                                                       Source: http://www.lem.seed.pr.gov.br 

 

 

                   Picture 5 - Masks                                                                                              Picture  6 - Fantasy 

 

                                                                                                                     

 

Source: http://www.lem.seed.pr.gov.br                                  Source:  http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=197#maquiagem 

  

1.1: CONTEÚDO 

3: REGISTERING:  You choose a picture that can represent part of your life. Now 

answer the following question in Portuguese: What is the relationship of the picture 

and your life? How theatre is present in your life?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

http://www.lem.seed.pr.gov.br/
http://www.lem.seed.pr.gov.br/
http://www.lem.seed.pr.gov.br/
http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=197#maquiagem


1.2: VIVÊNCIA DO CONTEÚDO 

 

4: WRITING ABOUT THE TOPIC:  

 

 In Portuguese, write a sentence in the blackboard that synthesizes what the 

theatre is and what its relationship with the English language is. On the other side of 

the blackboard, write in a few words that you would like to know more about the 

topic. 

 
 

5: WRITING: iii 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

1- What is the theatre and what is its 

relationship with the English language? 

2- What would you like to know more 

about this topic? 

 

MY OPINION 
We talked a bit about the theatre, now write in the boxes your 

considerations about the questions: 
 



Now, write the subject and the objectives of our next studies in your notebook: iv 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1: DISCUSSÃO SOBRE O CONTEÚDO 

Por que estudar esse gênero textual nas aulas de língua inglesa? 

Qual a importância da leitura de peças teatrais para minha formação? 

 

2.2: DIMENSÕES DO CONTEÚDO  A SEREM TRABALHADAS: 

Conceitual: O que é teatro? O que é o gênero textual teatro? Quais as características 

desse tipo de texto? 

Histórica: Como se originou o teatro? O teatro de antigamente ainda é o mesmo de hoje? 

Cultural: Existe teatro no Brasil? Existem autores que escrevem textos teatrais em nosso 

país? Existe um lugar em sua cidade para assistir a espetáculos que se enquadram nesse 

gênero? Existem diferenças entre o teatro clássico e o contemporâneo? 

 

 

 

2ª ETAPA: PROBLEMATIZAÇÃO/ 3ª ETAPA: INSTRUMENTALIZAÇÃO 

Nº de aulas: 8 aulas  

Objetivos:  

- Problematizar o conteúdo a ser estudado; 

- Apresentar a origem do teatro; 

- Identificar o gênero teatro e suas características textuais; 

- Aperfeiçoar a leitura e compreensão de textos em língua inglesa; 

- Ampliar o vocabulário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Study of the genre theatre and its adaptations 

by William Shakespeare (1564-1616) 

Objectives: 

 To create opportunities to contact a literary language quality;  

 To offer subsidies for the improvement of reading and understanding texts in English;  

 To socialize classic plays of author William Shakespeare;  

 To read and to know the genre theater;  

 To conduct critical readings of theatrical adaptations by the author;  

 To facilitate oral situations and written communication skills in English; 

 To dramatizing excerpts of William Shakespeare’s plays. 
 
 



ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO:  
 
 
 No módulo 2 serão desenvolvidos procedimentos que contemplam a segunda 
e a terceira etapa do método proposto por Gasparin: a PROBLEMATIZAÇÃO e a 
INSTRUMENTALIZAÇÃO.  
 De acordo com Gasparin, (2005, p.35) “a problematização é um elemento-
chave na transição entre a prática e a teoria, entre o fazer cotidiano e a cultura 
elaborada”. É o momento em que começamos apresentar o conteúdo sistematizado 
a nossos estudantes. É a etapa do questionamento da realidade e também do 
conteúdo a ser apresentado, nesse momento, explicam-se também as razões pelas 
quais os estudantes devem se apropriar dos conhecimentos a serem transmitidos, 
que, segundo o autor, não são razões por si mesmo, mas, em função de 
necessidades sociais. É importante, ainda, evidenciar porque esse conhecimento é 
socialmente necessário no mundo atual. Nessa etapa, o professor pode selecionar e 
escolher diferentes dimensões as quais pretende explorar o conteúdo. 
  A etapa da problematização pode se dar, concomitantemente, com a etapa 
posterior, a da instrumentalização, pois, trata-se de uma ação que pode estar 
presente em diferentes momentos, não só escritos, mas, principalmente, nos 
questionamentos elaborados pelo professor e também, pelos próprios alunos. 
 Para o autor, a instrumentalização é a etapa em que o professor apresenta 
aos estudantes o conteúdo de modo mais sistemático, para isso, parte de suas 
próprias ações, juntamente com ações intencionais do aluno, de modo a se 
apropriarem do conhecimento para que os estudantes o assimilem e o recriem, 
incorporando-o e transformando esse conhecimento, juntamente com o seu  
conhecimento cotidiano. 
 A fim de contemplar essas etapas, na atividade 6, os alunos deverão assistir 
ao vídeo proposto a fim de pensarem sobre o conteúdo a ser estudado. Neste 
momento, algumas questões serão levantadas, mas, não devem ser respondidas 
prontamente, apenas suscitar possíveis reflexões.  
 Na atividade 7, os estudantes realizarão um exercício de comparação de 
textos, de modo a iniciar as primeiras discussões sobre as características textuais do 
gênero teatro. Posteriormente, farão uma pesquisa de poucas linhas sobre a origem 
do teatro, em duplas ou grupos de três alunos, para isso, poderão utilizar a sala de 
informática do colégio e usarem a internet como fonte de pesquisa. A pesquisa 
deverá ser registrada em seus cadernos de classe para discussões posteriores. 
 Na atividade 9, cada dupla ou grupo de estudantes apresentará oralmente um 
ou mais itens de sua pesquisa para os demais alunos da turma a fim de socializar os 
conhecimentos coletados. 
 Para aprofundar as discussões sobre o tema, no procedimento 10, os 
estudantes assistirão a dois vídeos que apresentam a origem do teatro. O assunto 
será explorado também, com leituras e exercícios de compreensão realizados na 
atividade 11. Em seguida, serão propostos exercícios que explorem o vocabulário 
em questão. 
 Após os estudos sobre a origem do teatro, para finalizar o módulo, aos 
estudantes será proposta uma pesquisa biográfica sobre o autor William 
Shakespeare. Essa pesquisa será realizada extraclasse, partindo de sugestões de 
sites pelo professor.  
 
 



 

6: THINKING ABOUT THE THEATRE: 

 

Watch the video The Globe no endereço: 
http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=6409   

(Time: 5:52), for to think about some questions in Portuguese: 
 

 

 

Picture 7 - Globe Theatre 

 

Source: http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=107&evento=4 

 

 

 

 Por que estudar teatro nas aulas de língua inglesa? 

 O que é teatro?  

 Como se originou o teatro?  

 O teatro de antigamente ainda é o mesmo de hoje? 

 Existe teatro no Brasil?  

 Existem autores que escrevem textos teatrais em nosso país?  

 O que é o gênero textual teatro?  

 Quais as características desse gênero textual? 

 Existe um lugar em sua cidade para assistir a espetáculos que se enquadram nesse 

gênero?  

 Existem diferenças entre o teatro clássico e o contemporâneo? 

http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=6409
http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=107&evento=4


 

7: READING AND IDENTIFYING:  

 

 Read the texts below and then mark the genre that best defines them: 

 

 

1-                                Picture 8 - Public domain 

 

Source: http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp 
 
 

 

 

 

2-  Count me 

Count me. I am one. 
I eat mushroom soup for breakfast 
And wash my hair at solstice. 
My mother’s name is Bronwyn 
And I have a boy called Lycky. 
 
Count me. I am many. 
I live in a terrace in Hackney 
On a street they never clean. 
My vegetables come from Tesco’s 
And I never miss an episode of Corrie. (…) 
 
 
Source: D. the big issue. Nº 433, p.36. April 16-22,2001.  In: FERRARI & RUBIN, Mariza. 
Sarah G. Inglês para o Ensino Médio. Scipione, São Paulo, 2002. p.345.                                   

                       

     

 

 

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp


(   ) Tale       (   ) Poem         (   ) Editorial cartoon       (   ) Site       (   )Theatre 

 
 

 
Picture 9 - Children in the library 

3-  

 

Source: http://www.lem.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=1292&evento=35 
 
 

 

4- Scene 1 

Narrator 1: It is midnight at Elsinore Castle in Denmark. On a cold, windy 
platform outside the castle, a guard hears a sudden noise. 
Francisco: (nervously) Who’s there? Show your face! 
Bernardo: It’s just me, Francisco. It’s time for my shift. Have you had a quiet 
night, so far? 
Francisco: Not a mouse stirring. 
Narrator 2: Francisco leaves. A few minutes later, Horatio and Marcellus 
Horatio: Hello, Bernardo. Has the thing appeared again tonight? 
Bernardo: Not yet. But it has come every night for the past week. 
Narrator 3: The men suddenly freeze as a ghostly figure passes before them. 
Marcellus: Look! There it is! (...) 
 

Source: KROLL, Jennifer. HAMLET – PRINCE OF DENMARK. In: KROLL, Jennifer L. Simply 
Shakespeare. Readers theatre for Young people. British Library. Weekly Reader’s Read 
Magazine, 2003. p.19. 
 
 
 

5- Little Red Riding Hood  
 
 Once upon a time there was a young girl who lived near the forest with her 
mother and father. She was pretty, nice and kind, so everybody loved her very much. 
 Her grandmother loves her as well and one day she made her a beautiful red 
velvet cape. The girl liked it so much that she was always wearing it and people 
began to call her Little Red Riding Hood. (...) 

 

Source: FERRARI & RUBIN, Mariza. Sarah G. Inglês: De olho no mundo do trabalho. Scipione, São Paulo, 
2003.p.103.    
 
 
                            

 

http://www.lem.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=1292&evento=35


 
 8: SEARCHING:  
  
 Search in sites on the internet about the origin of the theatre and the 
characteristics of this textual genre. Write notes in your copybook:  

 

ROTEIRO DE PESQUISA:  
 
1- História do teatro: como, quando e onde surgiu. 
 
Sugestões de sites para a pesquisa: 
 
http://www.literaturaemcena.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id
=59&Itemid=78&AP=1; 
 
http://www.recantodasletras.com.br/teorialiteraria/194383  
 
 
2- Características do texto teatral.  
 

Sugestões de sites para a pesquisa: 
 
 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Texto_teatral 
 
http://prezi.com/9pglljq22nlq/caracteristicas-do-texto-teatral/ 
 
http://www.alunosonline.com.br/portugues/linguagem-teatral.html 
 
http://www.desvendandoteatro.com/texto.htm 
 
 
 
 

9: COMMUNICATIVE ACTIVITY: 

Now, talk with the other students about the knowledge that you have searched. 

 

10:  VIDEO: WATCHING AND LEARNING:    

Watch the videos about The Origin of the Theatre. 

<https://www.youtube.com/watch?v=SUHv31I_ZwE> (Tempo: 5:08).  

<https://www.youtube.com/watch?v=_RU5sbk8qeA> (Tempo: 9:25). 

 

http://www.literaturaemcena.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=78&AP=1
http://www.literaturaemcena.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=78&AP=1
http://www.recantodasletras.com.br/teorialiteraria/194383
http://pt.wikipedia.org/wiki/Texto_teatral
http://prezi.com/9pglljq22nlq/caracteristicas-do-texto-teatral/
http://www.alunosonline.com.br/portugues/linguagem-teatral.html
http://www.desvendandoteatro.com/texto.htm
https://www.youtube.com/watch?v=SUHv31I_ZwE
https://www.youtube.com/watch?v=_RU5sbk8qeA


11: READING AND KNOWING:  
 
Read text and answer some questions: 
 
 

 
The Origins of Theatre 

 
Picture 10 – Theatre Greek 

 

 
 

                                                                       Source: http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=111&evento=4 

 

 

 The origins of drama are to be found in Athens, in Greece, where ancient 

hymns, called dithyrambs were sung in honor of the god Dionysus. These hymns 

were adapted for choral processions in which participants dressed up in costumes 

and masks. These members of the chorus evolved to take special roles within the 

procession, but they were not yet actors in the way we would understand it. 

 In the 6th century BC, the tyrant Pisistratus, who then ruled the city, 

established a series of new public festivals. One of these, called the 'City 

Dionysia', a festival of entertainment in honor of the god Dionysus, was featured 

competitions in music, singing, dance and poetry. Thespis was the most 

remarkable of all the winners, he is considered the first Greek actor. After that, the 

theatre spread all over the Greece. 

 At the early, drama was classified according to three different types or genres: 

comedy, tragedy and satyr plays. 

 Since, the theatre developed all over the world, and was with Shakespeare, in 

England, that this genre had it greater emphasis. 

 

Adapted from: <http://www.pbs.org/empires/thegreeks/background/24b.html>        

<http://www.ancientgreece.com/s/Theatre/>. 
 

 

http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=111&evento=4
http://www.pbs.org/empires/thegreeks/background/24b.html
http://www.ancientgreece.com/s/Theatre/


Answer the questions about the text: The Origins of Theatre:  
 
 
a) What is the origin of the drama? 
 

___________________________________________________________________________ 

 

b) How were the competitions in the 6th century BC? 
 
___________________________________________________________________________ 

 
 
c) How was the first actor considered? 
 
___________________________________________________________________________ 

 
 
d) How was the drama classified? 
 
___________________________________________________________________________ 

 
 

e) Who was the most famous dramatist, in England? 
 
___________________________________________________________________________ 

 
12: VOCABULARY  :  
 
The theatres have changed over time. Do this exercise and see some: 
 
Label the photos with words from the box: 
 
a) 
 

 

Picture 11 - Greek theatre 

 
Source: http://www.filosofia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=245&evento 

stage                     -                      balcony       
 
 

http://www.filosofia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=245&evento


b) 
 
 

 
Picture 12 – Globe Theatre 

 

 
Source: http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/4/teatro_globe.png 

 
 
 
 
c) 
 
 
 

 
Picture 13 - Municipal Theater of Rio de Janeiro 

 

 
 

Source: Developed by the authoress 

 

 

 cabin      -          actor        -      stage    -         balcony 
 
 

 choral -  stage – cabin – balcony - curtain 
 
 

http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/4/teatro_globe.png


 

13: VOCABULARY :  
 
 
Now, match each word to its correspondent in Portuguese: 
 
 

( 1 ) stage 

( 2 ) balcony 

( 3 ) cabin 

( 4 ) actor 

( 5) choral 

( 6 ) curtain 

( 7 ) drama 

( 8 ) century 

( 9) dramatist 

( 10 ) Greece 

( 11 ) costume 

( 12 ) poetry 

(   ) Grécia 

(   ) galeria 

(   ) camarote 

(   ) cortina 

(   ) século 

(   ) ator 

(   ) drama 

(   ) coral 

(   ) poesia 

(   ) palco 

(   ) fantasia 

(   ) dramaturgo 

  
 
 
 
14: SEARCHING :  
 

 
 According to the text: The origin of the theatre, Shakespeare was a famous 
dramatist. Do you know Shakespeare? Search his biograph in books or on the 
internet for the next class and know more about him: 

 

Sugestões de sites para a pesquisa: 

http://www.lpm.com.br/site/default.asp?TroncoID=805134&SecaoID=948848&Subse
caoID=0&Template=../livros/layout_autor.asp&AutorID=4 
 
http://www.suapesquisa.com/shakespeare/ 
 
http://www.e-biografias.net/william_shakespeare/ 
 

 
 
 

http://www.lpm.com.br/site/default.asp?TroncoID=805134&SecaoID=948848&SubsecaoID=0&Template=../livros/layout_autor.asp&AutorID=4
http://www.lpm.com.br/site/default.asp?TroncoID=805134&SecaoID=948848&SubsecaoID=0&Template=../livros/layout_autor.asp&AutorID=4
http://www.suapesquisa.com/shakespeare/
http://www.e-biografias.net/william_shakespeare/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO:  
 
 As atividades preparadas para o módulo 3 também devem servir para 

instrumentalizar os estudantes quanto ao conteúdo estudado, problematizando 

questões levantadas e dando subsídios para que conheçam mais sobre o gênero em 

questão. 

 A biografia do autor, bem como, contexto histórico de sua época, poderá ser 

apresentada e discutida com os alunos, uma vez que, a eles já foi dada a 

oportunidade da pesquisa. Então, uma outra biografia, previamente preparada pelo 

professor será entregue aos estudantes para leitura e discussão, a fim de enfatizar a 

primeira já realizada, posteriormente, serão realizados exercícios que explorem a 

compreensão e interpretação do texto, questões sobre o contexto histórico da época 

em que viveu o autor e alguns aspectos linguísticos. 

 

 2ª ETAPA: PROBLEMATIZAÇÃO/ 3ª ETAPA: INSTRUMENTALIZAÇÃO 

Nº de aulas: 15 aulas  

Objetivos:  

- Conhecer a biografia de William Shakespeare; 

- Estudar o gênero teatro e suas características textuais; 

- Aperfeiçoar a leitura e compreensão de textos em língua inglesa; 

- Ampliar o vocabulário; 

- Apresentar o Simple Past Tense; 

- Realizar leituras críticas de adaptações teatrais de William Shakespeare; 

- Problematizar o conteúdo a ser estudado. 

 

 

 

 

 

 

2.1: DISCUSSÃO SOBRE O CONTEÚDO: 

Por que estudar esse gênero textual nas aulas de língua inglesa? 

Qual a importância da leitura de peças teatrais para minha formação? 

 

2.2: DIMENSÕES DO CONTEÚDO A SEREM TRABALHADAS: 

Histórica: O teatro de antigamente ainda é o mesmo de hoje? 

Cultural: Existe teatro no Brasil? Existem autores que escrevem textos teatrais em nosso 

país? Existe um lugar em sua cidade para assistir a espetáculos que se enquadram nesse 

gênero? Existem diferenças entre o teatro clássico e o contemporâneo? 

 

 

 

 

 



 

 Na atividade 16, aos estudantes será proposto um caça-palavras a fim de 

ampliar o vocabulário.  

 Em seguida, o professor terá a oportunidade de explorar o Simple Past, 

através de exercícios gramaticais que serão realizados na atividade 17. 

 Para complementar as leituras sobre o autor será proposta a visualização de 

um site de eventos em homenagem a William Shakespeare a fim de situarem o autor 

na atualidade, atividade que poderá ser realizada na sala de informática do colégio. 

 Na sequência, será entregue aos estudantes, um excerto da peça de Romeo 

e Julieta para leitura e estudo do gênero teatral, atividade de número 19, seguida 

pela sinopse do filme e exercícios que explorem as características do gênero. São 

questões objetivas que buscam aperfeiçoar aspectos pertinentes ao texto em estudo 

(condições de produção, quem escreve o texto, para quem ele é dirigido, qual o 

objetivo...). 

 Complementando a leitura, na atividade 21, os alunos assistirão a cena lida 

em vídeo, a fim de analisarem a linguagem e o contexto de produção dos textos 

estudados, discutindo e respondendo quais são as diferenças de linguagem entre: o 

texto escrito por William Shakespeare e a linguagem utilizada no trecho do filme. 

 Para enriquecer a cena em estudo, será proposto aos alunos, como 

procedimento extraclasse, assistirem a dois filmes que retrataram a peça de 

Shakespeare: o clássico Romeo e Julieta de Franco Zefirelli e a adaptação de Baz 

Luhrmann, para que possam realizar leituras críticas de algumas adaptações da 

peça. 

 Na atividade de número 22, o tema do texto será explorado, para isso, será 

proposto aos estudantes que respondam algumas questões subjetivas.  

 Finalizando a leitura do excerto da peça, atividades intertextuais serão 

exploradas nos procedimentos 23, 24, 25 e 26. Analisando imagens variadas de 

capas de livros, jogos e pinturas de telas, os estudantes conhecerão outras 

adaptações da peça estudada e poderão expressar suas opiniões escrevendo qual 

delas faz maior referência a peça clássica de autor. Nesse momento, os estudantes 

também realizarão atividades artísticas sobre o autor estudado e assistirão a dois 

vídeos que também apresentam releituras da peça Romeo e Julieta, finalizando o 

módulo com a música Hey Juliet, como um exercício de Listening. 

 



 

    Picture 14 - William Shakespeare  
 

 

15: READING:  

Read Shakespeare’s biography and answer the questions bellow: 

  

 

Source: http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:William_Shakespeare#mediaviewer/File:Shakespeare.jpg 
  
 

 William Shakespeare was one of the greatest poets and playwrights of all 
times. He was born in April, 1564, in a city called Stratford-upon-Avon, in England. 
 He was the son of Mary and John Shakespeare. William was their third child 
and their first male baby. He was educated mainly at The New King’s School. As an 
adult, he married Anne and had three children. Later he moved to London.  
 In London, Shakespeare started his successful career as a playwright and a 
poet. Around the year of 1592, Shakespeare was already famous for his drama work. 
By this period, he wrote “The Comedy of Errors” and “The Taming of the Shrew”. 
Later, he wrote “Titus Andronicus”, “Richard II”, “King John” and “Love’s Labour’s 
Lost”. His plays were shown at the famous Globe Theatre. 
 Probably between 1599 and 1601 Shakespeare wrote “Hamlet” and after that 
he also wrote great stories. His style changed radically from comedy to tragedy.  
 Shakespeare ended his career working with the new writer from “The King  s 
Men”, John Fletcher. According to some biographers, he wrote his three final plays 
with John.  
 Other of his famous plays are “Macbeth”, written in the honor of a Scottish 
king; “King Lear”, a play about ingratitude; “The Tempest”, with a lyrical taste; 
“Romeo and Juliet”, a remarkable tragedy; and “The Taming of the Shrew”, 
presented as “a play inside a play”.  
 Shakespeare became a rich man and got back to his hometown and died. 
Maybe because of a fever. It happened in 1616.  
 The famous writer Alexandre Dumas stated: “After God, it was Shakespeare 
who created the most”. 
 

RAMOS, Ana Karina Sartori. Shakespeare and “Ten things I hate about you”. In: Vários Autores. 
Língua estrangeira moderna. Espanhol – Inglês; 2ª ed. Curitiba: SEED-PR, 2006. cap.1, p.162.  
 

 

Disponível em<http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/livro_didatico/lem.pdf 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:William_Shakespeare#mediaviewer/File:Shakespeare.jpg
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/livro_didatico/lem.pdf


 

 
1- Mark (x) the correct option: 

 
a) What is this text about? 
     (   ) An author’s life; 
     (   ) John Shakespeare’s life; 
     (   ) Alexandre Dumas’ life. 
 
b) Who was William Shakespeare? 
   (   ) a doctor; 
   (   ) a political; 
   (   ) a poet and playwright. 
 

2- According to the text , write T (true) or F (false): 
 
a) (   ) William Shakespeare was born in April, 1564; 

b) (   ) The actor was born in a city called Cambridge; 

c) (   ) Shakespeare’s parents were Mary and John; 

d) (   )The poet had three children; 

e) (   ) In Stratford-upon-Avon, Shakespeare started his successful career; 

f) (   ) Shakespeare was already famous for his poems; 

g) (   ) The playwright’s plays were shown at the famous Globe Theatre; 

h) (   ) He wrote great stories like: Hamlet, Macbeth, king Lear and Romeo 

and Juliet; 

i) (   ) Shakespeare became a sad man and got back to his hometown; 

j) (   ) He died maybe because of a fever in 1616. 

 

After Reading: 

3- Answer in Portuguese: 

a) What does the term “The New King's School” suggest about the historical 

context of the time in which Shakespeare lived? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

b) Write other words or expressions present in the text that show the time 

lived by Shakespeare: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 



16: WORD SEARCH:    

Find and circle in the word search the words in the box related to theatre and 
Shakespeare: 
 

 

  

 
 

Picture 15 - Shakespeare and twitter 
 

 
Source: http://www.lem.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=1850&evento=35 
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V W H Q A E F P E A K S O A 

M A Z U U P Q U Z M G P E V 

H U A E J L I C A E L A T J 

T O E I Q A C G R U O V M L 

C O M E D Y V S A O B R Z A 

H O X A O W J D O J E S I C 

X O E N Z R S A T U A Z P X 

L W J U L I E T J I U O G Ç 

U E Y A D G U O O U E U E O 

A F B U T H F N O P H N O U 

M X S Ç V T O Q O U H E G Z 

V A X L P Q O P U J E O F Ç 

D I J B A S L V G Y S E N I 

Ü O J Q Ç O M W E D V Y P E 

L O I E B A P A I E A V G U 

T N I K T G H W L G P C Q Y 

I L S O E E D N A A O E D A 

H A X I O O U X A R T B I L 

M A O B Y A P O E T O F A P 

PLAYWRIGHT    –   DRAMA  -   MASK   –   TRAGEDY  -   COMEDY- 
 

POET      -      GLOBE  -      ROMEO  -      JULIET  -      PLAY 

http://www.lem.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=1850&evento=35


 

GRAMMAR IN USE:  

Some biographies are usually written using verbs in the past. Let's see how is formed 
this tense in English:  
 
 
 

SIMPLE PAST TENSE:  Empregamos o simple past tense para expressar uma ação 
ocorrida em um tempo definido do passado. 
 
Quase todos os verbos em inglês têm três formas principais: infinitive; simple past e 
past participle. Conhecendo essas três formas, conseguimos conjugar todos os 
tempos verbais.  
 
INFINITIVE                                     SIMPLE  PAST                                   PAST  PARTICIPLE 
 

To start                                              started                                               started    

To write                                              wrote                                                 wrote 

 

Vejamos como é formado o Simple Past em língua Inglesa: Primeiramente, é 
necessário sabermos que, em inglês, existem os verbos regulares e irregulares:  
 

Look : 

Shakespeare started his successful career as a playwright and a poet  

                         

                       Regular verbs – A maioria dos verbos regulares recebem o sufixo 

ed no simple past e no past participle. 

 

He wrote “The Comedy of Errors” and “The Taming of the Shrew”. 

 

    Irregular verbs – não seguem regra quanto à formação do simple past e do past 
participle, nesse caso, devem ser memorizados. 
 
 
Obs: Não é possível distinguir os verbos regulares dos irregulares sem conhecer 
suas três formas. Geralmente, os livros didáticos trazem algumas listas desses 
verbos para consulta e memorização. Você pode consultá-las sempre que 
necessário. Outros, dependendo de suas terminações, também sofrem pequenas 
modificações, como os terminados em e, y ou cvc (consoante+vogal=consoante). 
  
 
Adaptado de:.FERRARI & RUBIN, Mariza. Sarah G. Inglês: De olho no mundo do trabalho. Scipione, São Paulo, 2003.  
  



17: GRAMMAR EXERCISE:   

1-Read the sentences and write the corresponding verbs in the Simple Past: 
 

a) William Shakespeare _______a famous writer; (to be) 

b) He __________in  England, in a city called Strafford-upon-Avon; (to live) 

c) After, he, ___________ to London where had great successful; (to move) 

d) Shakespeare __________ a lot of plays like: “Romeo and Juliet”, “Hamlet: 

Prince of Denmark” and “A Midsummer Night’s Dream”; (to write) 

e) One of his plays ________ adapted for TV as Taming the Shrew; (to be). 

f) Shakespeare ___________in 1616; (to die). 

18: ADDITIONAL READING:   

Now, take a tour through the page http://www.shakespeare.org.uk/home.html and 

answer the following questions in Portuguese.  

 

What can we find in this page? What is the purpose of the site?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
Picture 16: Shakespeare’s birthplace 

 
Source: http://www.lem.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=1851&evento=35 

http://www.shakespeare.org.uk/home.html
http://www.lem.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=1851&evento=35


19:  READING:   
 

William Shakespeare wrote famous plays that are remembered even today. Read the 

excerpt from a play below and see if you remember what story it portrays. 

 
[...] Scene 6 
 
Narrator 3: Romeo cannot forget Juliet. Like a man possessed, he roams outside the 

Capulets’ villa. Boldly, he climbs a wall and lands in an orchard. 

Narrator 1: Suddenly he spies a balcony door opening. 

Romeo: (talking to himself) But soft, what light through yonder window breaks? Why, it is 

the East, and Juliet is the sun! It is my lady! Look how she leans her cheek on her hand. I 

wish I were a glove upon that hand. 

Juliet: (from balcony) Ah, me. 

Romeo: (quietly) She speaks. Speak again, bright angel! 

Juliet: (daydreaming, not knowing he is there) Romeo, oh Romeo. Why must you be 

named Romeo? Refuse your father’s name. Or if you cannot, swear your love to me, and I’ll 

no longer be a Capulet. 

Romeo: (to himself) Shall I speak? 

Juliet: (still dreaming aloud) It’s only your name that’s my enemy. But what’s in a name? A 

rose by any other name would smell as sweet. Be rid of your name and come to me! 

Romeo: (aloud) I take you at your word! Call me your love, and I’ll no longer be a 

Montague. 

Juliet: (in alarm) Who’s there? 

Romeo: How can I tell you who I am? My name is an enemy to you. 

Juliet: I haven’t heard a hundred words from you, yet I know your voice. 

Romeo! How did you get in here? If my relatives find you, they’ll 

murder you! 

Romeo: Night will hide me. Even so, if they find me, I’d rather die by their hate than live 

without your love. (...) 

 

 

 
 
 
 
 
KROLL, Jennifer L. Simply Shakespeare. Readers theatre for Young people. 
British Library. Weekly Reader’s Read Magazine, 2003. 



20:  A SUMMARY:   

 

Now, read the completed synopsis of the play for to know or remember it: 

 

ROMEO AND JULIET: […] a peça conta a história de duas famílias rivais: Os 

Capuletos e os Montéquios. As duas famílias que sempre se odiaram têm muitas 

rixas, o que não impede que Romeu, um Montéquio, se apaixone pela bela Julieta, 

uma Capuleto. Entretanto, esse amor profundo acaba gerando trágicas 

consequências, em virtude da insana rivalidade familiar.  

 

Adapted from:  http://www.lem.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=14797 

  

 
Look at the text and mark the correct alternatives: 
 

 
a) What kind of text is this? 

 

(    ) It is a poem; 
(    ) It is a poster; 
(    ) It is an email message; 
(    ) It is a play; 
(    ) It is a tale; 
 
 

b) The objective of this text is: 
 
(    ) to information something; 
(    ) to narrate the story; 
(    ) to criticize the story;  
(    ) to show the location of a place; 
(    ) to describe the life of one people. 
 
 

c) Who is more interested in this type of text? It is possible to check (x) more than 
one option: 
 
(    ) youngsters;  
(    ) children in general; 
(    ) dramatists; 
(    ) scientists; 
(    ) teachers. 
 
 

http://www.lem.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=14797


 
d) Do you know that each play has individual characteristics? Look at this text and 

mark (x) the correct alternatives: It is possible to check (x) more than one option: 
 

 
(    ) It is written in prose; 
(    ) It is written in verse; 
(    ) It is composed of facts, characters and a story; 
(    ) The story is narrated by the actors through dialogue; 
(    ) The story is written to be read only; 
(    ) The story is written to be represented; 
(    ) Direct speech is used more often; 
(    ) It has the name of the characters at the beginning of each line; 
(    ) It has indications on the movement of the characters on stage, such as the 
attitudes, the gestures and tone. 
 

 

21: WATCHING FILMS: 

Passar o trecho da peça representada em vídeo, disponível em:  
 
http://www.lem.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=14797  
(Tempo: 09:15) 

Now answer the following question in Portuguese: 

Is the language of the film and the text the same? What are the differences? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
 
 
Picture 17:  movies 

Para se aprofundar mais na história de Romeu e Julieta, os 

alunos serão convidados a assistir ao clássico filme Romeu e 

Julieta, do diretor italiano Franco Zefirelli, e em seguida, a 

versão moderna por Baz Luhrmann em uma atividade 

extraclasse. 

 

Source: http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/Image/icones/trecho_filme.png 

http://www.lem.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=14797
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/Image/icones/trecho_filme.png


22: POST- READING: 

1- Considering the excerpt of the play Romeo and Juliet written by Shakespeare 
and the movies that you watched, answer the questions bellow: 

a) What is the main theme of the drama? ______________________________ 

b) Does the author of the film show a positive or negative view of the theme? 

Explain:________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

LET’S TALK:    

2 - Discuss in groups the following questions and then share your opinion with 
the class: 

a) If you were Juliet, would you marry without the permission of your parents? 
b) If you were Romeo, what kind of reaction would you have to the death of the 

best friend? 

c) Do you think what happened to Romeo and Juliet may happen nowadays? If 

so, give some examples: 

d) Some social problems were shown in the movies and also the play Romeo 

and Juliet. Could you list some of them? Which one do you consider more 

serious? Why? 

To observations:  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

  



23: INTERTEXTUAL ACTIVITIES:   

1- Look at the pictures and relate them to their names: 

a)                                      Picture 16: Romeu e Julieta 

    

Source: Developed by the authoress 

b) 

Picture 17: Romeo and Juliet 

 

Source: www.wikiart.org/en/frank-dicksee/romeo-and-juliet-1884 

http://www.wikiart.org/en/frank-dicksee/romeo-and-juliet-1884


 

 

c)                           Picture 18: Romeo and Juliet – The War
v
 

 
 

Source: http://www.bardonerd.net/romeo-and-juliet-the-war-trailer-da-graphic-novel/ 
 
 

 
 
 

      d) 

Picture 19: Ruth Rocha – Romeo e Julieta 

 

Source: Developed by the authoress 
 

 (   ) Coleção Shakespeare Romeu e Julieta de Marcela Godoy e Roberta Pares; 

 (   ) Romeo and Juliet – Frank Dicksee 

 (   ) Romeu and Juliet – the war; 

 (   ) Ruth Rocha – Romeu e Julieta; 

 

2- Which one, in your opinion, expresses the classical play of Shakespeare? 

__________________________________________________________________ 

http://www.bardonerd.net/romeo-and-juliet-the-war-trailer-da-graphic-novel/


24: MAKING ART:vi  

Alone or in groups create a panel about William Shakespeare, for this, to bring 
picture or drawings that can represent Romeo and Juliet nowadays: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25: INTERTEXTUAL ACTIVITIES:  

Muitas foram as companhias de teatro e atores que encenaram a famosa peça: 
Romeo e Julieta. Passar, então, o mesmo trecho da cena do balcão disponível em:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=HAp4BnCnXY4  (Tempo: 5:02)   e 
 
https://www.youtube.com/watch?v=RHCkgfb57_w (Tempo: 7:56) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=HAp4BnCnXY4
https://www.youtube.com/watch?v=RHCkgfb57_w


26: OPEN YOUR EARS:   

 

Listen to the song: Hey Juliet by NLT and complete it with the words in the box: 

 

 

 

Hey Juliet... Hey Juliet 
Hey I've been watching you 
Every little thing you do 
Every time I see you _________ 
In my homeroom class 
Makes my heart beat fast 

I've tried page you twice 
But I see you roll your ________ 
Wish I could make it real 
But your lips are sealed 
That ain't no big deal 

'Cause I know you really want me 
I hear your __________ talk about me 
So why you trying to do without me 
When you got me where you want me 

Hey ___________ 
I think you're fine you really blow my ______ 
Maybe __________, you and me can run away 
I just want you to know I wanna be your Romeo 
Hey Juliet ..Hey Juliet ..Hey Juliet 

(...)
vii

 

 

Source: http://letras.kboing.com.br/#!/nlt/hey-juliet/ 

 

 

 

Now, check your text by watching the video: 
https://www.youtube.com/watch?v=oT-a6tHcHdk 

Juliet – mind – friends – eyes – someday – to turn around 
– pass – forever - knees 

http://letras.kboing.com.br/#!/nlt/hey-juliet/
https://www.youtube.com/watch?v=oT-a6tHcHdk


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO:  
 
 De acordo com Gasparin (2005), esta é a fase da síntese mental sobre o 
conteúdo estudado e pode acontecer já em outros momentos do método, 
perpassando o processo de aprendizagem. É o momento em que o aluno mostra o 
quanto se apropriou dos conhecimentos estudados, ainda que de forma provisória, 
oralmente ou por escrito, formalmente ou informalmente, demonstra a compreensão 
que teve de todo o processo de trabalho e é capaz de entender o conteúdo em um 
patamar mais elevado, mais consistente e estruturado. 
 Assim, nessa etapa, os estudantes demonstram, em nível total ou parcial, o 
que aprenderam, não apenas em relação ao conteúdo estudado, mas algo que tem 
significado e utilidade para sua vida, algo que lhe exige o compromisso de atuar na 
transformação social. 
 De modo a registrar essa etapa, será proposto aos estudantes que 
respondam algumas questões objetivas e subjetivas , algumas já elaboradas 
oralmente, no exercício nº 6 e por escrito no exercício 7 do módulo 2, etapa 
realizada no início do projeto. 
 
 

27: TEST YOUR KNOWLEDGE:   
 

1- We learned a little about the theatre textual genre and its origins, now, answer 
some questions in Portuguese: 
 

 What is the theatre? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 How did the theatre originate? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4ª ETAPA: CATARSE 

Nº de aulas: 2 aulas  

Objetivos:  

- Identificar a apropriação do conteúdo estudado. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Mark five statements that show the individual characteristics of the plays of 

theatre: 

 
(    ) It is written in prose; 

(    ) It is written in verse; 

(    ) It is composed of facts, characters and a story; 

(    ) The story is narrated by the actors through dialogue; 

(    ) The story is written to be read only; 

(    ) The story is written to be represented; 

(    ) Direct speech is used more often; 

(    ) It has the name of the characters at the beginning of each line; 

(    ) It has indications on the movement of the characters on stage, such as the 

attitudes, the gestures and tone. 

 

 Read the text below and then, mark that genre it is: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

   (   ) Tale       (   )Theatre       (   ) Poem       (   ) Editorial cartoon       (   ) Site        

[...] Scene 6 
 

Narrator 3: Romeo cannot forget Juliet. Like a man possessed, he roams outside 

the Capulets’ villa. Boldly, he climbs a wall and lands in an orchard. 

Narrator 1: Suddenly he spies a balcony door opening. 

Romeo: (talking to himself) But soft, what light through yonder window breaks? 

Why, it is the East, and Juliet is the sun! It is my lady! Look how she leans her 

cheek on her hand. I wish I were a glove upon that hand. 

Juliet: (from balcony) Ah, me. 

Romeo: (quietly) She speaks. Speak again, bright angel! (…) 

 

 

 

KROLL, Jennifer L. Simply Shakespeare. Readers theatre for Young people. British Library. 
Weekly Reader’s Read Magazine, 2003. 

 



 

 

 Mark the correct alternatives about the text: 
 

a) What kind of text is this? 

 

(    ) It is a poem; 
(    ) It is a poster; 
(    ) It is an email message; 
(    ) It is a play; 
(    ) It is a tale; 
 
 

b) The objective of this text is: 
 
(    ) to information something; 
(    ) to narrate the story; 
(    ) to criticize the story;  
(    ) to show the location of a place; 
(    ) to describe a life of one people. 

 

 Is there a theatre in Brazil? _________________; 

 

 Is the classical theatre still the same today?  Are there differences between the 

classical and contemporary theatre? Comment: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 Is there a place in your town to watch shows in this genre? Comment: If so, 

how is it? Is it a good place or not? If not, comment: Would you like to exist? 

Why? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 
ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO:  
 
 Esta fase, de acordo com Gasparin (2005) é o momento da transposição da 
teoria para a prática. Nesse momento, professor e alunos modificam-se 
intelectualmente e qualitativamente suas concepções sobre o conteúdo que 
reconstruíram e, esse processo, segundo o autor, pode se concretizar com ações 
reais realizadas pelo sujeito que aprendeu.  
 Essas ações não significam somente realizar atividades que envolvam um 
fazer predominantemente material. A partir do momento, em que os educandos já 
atingiram em seu aprendizado, o nível do concreto pensado, já é por si uma ação 
mental, uma vez que, o processo de aprendizagem já envolveu análises e 
compreensão mais ampla e crítica da realidade e determina agora uma nova 
maneira de pensar, de entender e julgar os fatos. Segundo o autor, precisamos 
então, desafiar os estudantes a pôr em prática o que aprenderam, para além da sala 
de aula.  
 Essas ações podem ser desenvolvidas individualmente ou em grupos, podem 
ser planejadas em curto e médio prazo, ações intelectuais ou trabalhos de ordem 
social, atividades manuais ou físicas. Assim, como forma de pôr em prática o que os 
estudantes aprenderam o professor poderá propor a apreciação de uma peça teatral 
com os alunos, e/ou a dramatização do excerto da peça estudada. 
 

28:  SUGGESTION OF ACTION:   

 
 

 A curto prazo: Os estudantes, no final da aplicação do projeto, serão 
responsáveis, juntamente com o professor, por buscar e trazer um grupo 
teatral para a cidade, a fim de apreciarem uma peça de teatro com os demais 
estudantes do colégio e a comunidade escolar; 
 
 

 A longo prazo: Dramatização pelos alunos de uma das cenas da peça Romeo 
e Julieta, preferencialmente, a estudada durante o projeto. 
 

 

5ª ETAPA: PRÁTICA SOCIAL FINAL DO CONTEÚDO 

Nº de aulas: 2 aulas 

Objetivos:  

- Pôr em prática o que os estudantes aprenderam. 

 

 

 

 

 

 

 



 

TEACHER’S NOTES 

                                                 
i
 O questionário aplicado poderá ser recolhido pelo professor a fim de orientar as atividades 
posteriores; 
 
ii
 O professor poderá selecionar diferentes figuras que mais se enquadram com a sua realidade 

escolar. As opções dessa atividade são apenas ilustrativas; 
 
iii

 O professor poderá recolher e arquivar esse procedimento para auxiliar a futuras preparações de 
atividades sobre o tema e buscar o que os estudantes gostariam de saber mais sobre o gênero 
dramático; 
iv
  

 
Estudo do gênero teatro e suas adaptações a partir de William Shakespeare (1564-1616) 

 
Objetivos: 
 
- Oportunizar o contato com uma linguagem literária de qualidade; 

 - Oferecer subsídios para o aperfeiçoamento da leitura e compreensão de textos em língua inglesa; 

- Socializar obras clássicas do autor William Shakespeare; 

- Instrumentalizar a leitura e conhecimento do gênero teatro; 

- Realizar leituras críticas de adaptações teatrais do autor; 

- Viabilizar situações de comunicação oral e escrita em língua inglesa; 

- Dramatizar excertos de peças teatrais de William Shakespeare. 

 
vPor questões de direitos autorais essa imagem encontra-se disponível no site indicado na atividade; 

 
vi
 Professor como sugestão, essa atividade pode ser realizada em grupos em painéis maiores, 

cartolinas ou usar outros materiais, para que depois, esses trabalhos possam ser expostos em outro 
ambiente, fora da sala de aula, por exemplo, no pátio da escola, na biblioteca ou outro lugar que 
julgar conveniente; 
 
vii

 Devido a questões de direitos autorais a música não está completa no material e poderá ser 

pesquisada para aplicação da atividade no site indicado. 
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