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Analisando-se as observações a respeito 

do processo de ensinar e aprender línguas, 

apresentadas no PCN-LE (1998), pode-se 

afirmar que aprender língua pressupõe a 

relação entre aprender o conhecimento 

sobre essa língua e o uso deste 

conhecimento. 

 O momento atual mostra a necessidade 

de empenhar-se, criando novos projetos 



para as mudanças necessárias para a 

eficiência do ensino de LEM (Língua 

Estrangeira Moderna) nas escolas públicas, 

uma vez que com a aprovação da Lei 

11.161 de 05 de agosto de 2005, a inclusão 

do ensino de Língua Espanhola nas escolas 

públicas para o Ensino Médio é também 

uma realidade. A importância do Espanhol e 

do Inglês no mundo contemporâneo, por 

motivos de natureza político-econômica, não 

deixam dúvidas sobre a necessidade do 

aprendizado dessas duas línguas 

estrangeiras. 

No entanto, com a proposta do governo 

federal de que as Escolas da Rede Pública 

poderiam escolher entre o ensino oficial de 

Língua Inglesa ou de Língua Espanhola, 

muitas escolas, em votação em suas 

comunidades, optaram pelo Espanhol. Com 

isso, muitas crianças deixaram (e deixarão) 

de ter o contato com o Inglês. Nesse novo 

panorama, os cursos livres oferecidos por 

escolas privadas têm sido a salvação de 

muitos estudantes neste quesito. Entretanto, 

a grande maioria dos alunos da rede pública 

só tem contato com uma língua estrangeira 

na própria escola. São vários os motivos 

porque não frequentam estas escolas 

privadas, sendo os mais comuns: a 

dificuldade de deslocamento e o custo. 

Assim, faz-se necessário pensar em 

novas propostas para o ensino do inglês 

concomitante com o espanhol, inovando 

dentro dos conteúdos sem tirar a essência 



do que é preciso construir buscando, dentro 

das Diretrizes e Bases da Educação e do 

PCN-LE, todas as ações necessárias para a 

melhoria no ensino da língua inglesa. É 

essa a proposta deste projeto ao se pensar 

na montagem e desenvolvimento de um 

Clubinho de Inglês em escolas que tenham 

optado pelo Espanhol como língua 

estrangeira. 

   A oportunidade de oferta de duas 

línguas estrangeiras vai, além da questão 

ensino-aprendizado passando por questões 

sociais, pois os alunos teriam pelo menos 

mais 6 horas semanais de permanência na 

escola em contra turno. Além do que, 

comunidade da escola, em questão, 

encontra-se inserida num bairro com poucas 

ofertas culturais e educativas que poderiam 

contribuir para o enriquecimento cultural dos 

alunos. Ainda, a maioria das famílias desses 

alunos apresenta carência econômica o que 

dificulta a presença dos mesmos em 

escolas privadas. 
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1. Identificação: 

 

Professora PDE: Angela Loss Machado 

 

Área/Disciplina PDE: Língua Estrangeira Moderna/Inglês 

 

Linha de Estudo: Gêneros Discursivos, Gêneros Textuais, Leitura, Produção Textual e 

Oralidade em sala de Aula. 

 

 

Projeto de Intervenção: Clubinho de Inglês: uma proposta de oferta de segunda 

língua estrangeira no ensino fundamental: atividades lúdicas com o uso  de 

estratégias de compreensão oral e escrita 

 

 

NRE: Ponta Grossa 

 

Escola de Intervenção: Colégio Estadual Santa Maria 

 

Público Objeto da Intervenção: alunos dos 6º anos 

 

Professora Orientadora: Dra Elaine Borges 

 

Duração:32 aulas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

Aprender uma língua estrangeira é contribuir para o desenvolvimento do aluno e seu 

enriquecimento diante das inúmeras possibilidades que poderá ter para a construção de 

uma formação integral, tais como: aprender outras culturas, outros povos. 

A Língua Inglesa tomou grande proporção mundial em todos os meios sociais, 

principalmente os de comunicação, profissional, científico, tecnológico e comercial. Há um 

“bombardeio” de palavras da língua inglesa misturando-se com as de língua portuguesa. 

Sem dúvida um mix delas, por exemplo, em situações do cotidiano. Assim, de 

brincadeira, pode-se pensar nas seguintes formações: pensa-se no stress, na hora do 

rush dentro de vans, o mundo business, marketing, hora do coffee break, precisa-se 

de uma lan house, mouse, e-mails, internet, fast food, come-se cheeseburger, hot 

dog com ketchup, sandwich com refrigerante light, passeios e compras no shopping 

center ( pen drive, jeans)  e por fim um merecido relax! 

Os gêneros discursivos podem fundamentar o trabalho realizado na disciplina de 

língua estrangeira, pois propiciam a compreensão dos diversos usos da linguagem bem 

como a interpretação e a oralidade no processo e construção de significados possíveis. 

Isso porque o enfoque nos gêneros discursivos leva o professor a trabalhar com materiais 

e textos autênticos (CARVALHO, 1993) que enriquecem o contexto de ensino-

aprendizagem de língua ao trazer para a sala de aula parte da cultura da língua que se 

está ensinando. 

Brincando vai se construindo os alicerces da compreensão e se utilizando da 

escrita e a oralidade, assim como a capacidade e habilidade em perceber e criar. Com 

ações progressivas, o aluno, aprende e interage, cresce em autonomia e sociabilidade! 

Por muito tempo, o único meio pelo qual qualquer tipo de conhecimento 
pôde sobreviver de uma geração a outra foi a tradição oral. A fala rítmica foi 
o primeiro grande meio de comunicação de ideias complexas do mundo, e 
certamente havia homens de mídia com habilidade surpreendente muito 
tempo antes de alguém na terra ter sabido escrever (Bynum 1974,p.1). 

  

As Diretrizes Curriculares abordam a importância e a necessidade do aprendizado 

de outra língua por um lado, tendo em vista o seu possível caráter colonizador e, por 

outro, considerando  a valorização à diversidade Cultural. O caráter colonizador começou 

com a chegada da Família Real Portuguesa ao Brasil, em 1808. O príncipe regente D. 

João VI, criou as cadeiras de inglês e francês com o objetivo de melhorar a instrução 

pública além de atender às demandas advindas da abertura dos portos ao comércio, isto 

em 1809. O primeiro colégio de nível secundário no Brasil, Colégio Pedro II em 1837, 

inspirava-se nos moldes franceses e, em seu programa, constavam sete anos de francês, 



cinco de inglês e três de alemão (Brasil,LEM,2006, p.15).                         

Na sequência, como uma medida drástica ao imperialismo das línguas estrangeiras 

no Brasil, a história educacional mostrou-se desfavorável ao aprendizado de línguas 

estrangeiras para efetivar os propósitos nacionalistas, fecham-se todas as escolas 

estrangeiras, ou de imigrantes. Com essas medidas, o governo federal buscou [impedir a 

desnacionalização da escola e da infância] Nagle (2001) apud Diretrizes Curriculares, 

2006, p.17 . 

  A partir dos fatos narrados muitas mudanças acontecem na esfera educacional e, 

as propostas curriculares chegam para atender as demandas sociais contemporâneas 

onde a língua estrangeira apresenta-se para ampliar e desenvolver procedimentos 

interpretativos de construção da realidade. A língua reconhece e compreende o mundo 

através do discurso com o outro, da comunicação e cultura. 

Bakhtin (1988) apud Diretrizes Curriculares, 2008, p. 53 [enfatiza que não existe 

discurso individual. É preciso a presença do “outro”.]  

Ensinar Língua vai além do próprio ato. É aprender a perceber o mundo 

contemporâneo, sentir a necessidade e importância dessa língua no cotidiano. Superar a 

ideia de que o principal é o linguístico, mas sim, promover a interação e desenvolver uma 

consciência crítica que permita reconhecer no uso da língua nos diferentes propósitos 

comunicativos. 

Para Bakhtin: 

“Quanto melhor dominamos os gêneros tanto mais livremente os empregamos, 
tanto mais plena e nitidamente descobrimos neles a nossa individualidade (onde 
isso é possível e necessário), refletimos de modo mais flexível e sutil a situação 
singular da comunicação; em suma, realizamos de modo mais acabado o nosso 
livre projeto de discurso”. (BAKHTIN, 2003, p. 285)  

  

Segundo Marcuschi (2002), a língua é um espaço de construções que adquire sua 

materialidade, deixando de lado supostas neutralidades. Ela é ideológica, intensa e 

carregada de significados culturais. 

 E, para Paiva (2005), aprender a língua inglesa é tão importante como aprender 

uma profissão. É tão necessária para a vida atual, para aprimorar qualquer atividade 

profissional, seja no campo da medicina, da eletrônica, física, etc. 

 Para Cafiero (2002), a comunicação em si, não é uma ação isolada, mas liga 

informações para se chegar à interpretação e consequentemente à interação.  

 
“[...] uma unidade linguística concreta, (...) um conjunto organizado de informações 
conceituais e procedimentais (instruções de como ligar essas informações), que 
media a comunicação. É um produto de um ato discursivo, isto é, está sempre 
marcado pelas condições em que foi produzido e pelas condições de sua recepção. 



Assim, o texto não funciona autonomamente, posto que dependa da ação de quem 
o produz, e também de quem o recebe, ou seja, não traz em si todos os detalhes de 
sua interpretação”. (CAFIERO, 2002, p. 31)  

 

Portanto, é necessário concretizar atitudes e normas para que o educando possa 

observá-las e incorporá-las no cotidiano escolar com a possibilidade de diálogos, ajuda 

mútua que são imprescindíveis para o desenvolvimento e seu convívio social 

respondendo aos diferentes propósitos comunicativos e expressivos, e considerando-se 

as diferentes condições de produção do discurso. 

 

Quadro Resumo:Implementação da Produção Didático-Pedagógica – Total 32 horas 

  

Mês de ABRIL/2015  –  26hs 

Semana 1 

 

6 aulas 

 

(8h-9h40) 

 

1º dia 

2 aulas 

Atividade 1:  Questionário  investigativo para as aulas do clubinho Estratégias de Compreensão: 

escrita: skimming 

Atividade 2:  Produção da carteirinha do Clubinho 

Atividade 3:  Regras do Clubinho Estratégia de Compreensão: escrita: scanning 

Atividade 4:  Cartaz 

2º dia 

2 aulas 

TEMA: Alphabet   /  Habilidade(s) da língua: ouvir e escrever /  Estratégias de Compreensão: oral: 

seleção e lembrança de fatos e detalhes significativos 

Atividade 1: Assistir o vídeo “Alphabet Song” para aprender a melodia e a letra; repetir e ir 

cantarolando com o vídeo, várias vezes.  
Atividade 2: Formar o alfabeto 

Atividade3: Mural 

Atividade 4: Jogo:  forca 

Atividade 5: Bingo das letras 

3º dia 

2 aulas 

TEMA: Games   /  Habilidade(s) da língua: ouvir e escrever /  Estratégias de Compreensão:  oral: 

compreensão do significado, reconhecimento das implicações 

Atividade 1: Rever o vídeo “Alphabet Song” 

Atividade 2: Jogo da memória 

Atividade 3: Caça-palavra 
 

Semana 2 

 

8 aulas 

 

(8h-11h20) 

 

4º dia 

2 aulas 

TEMA: Greetings and presentation  /  Habilidade(s) da língua: ouvir  /  Estratégias de 

Compreensão:oral: acompanhamento de sequências na narrativa; formulação de inferência sobre o 

conteúdo. 

Atividade 1: Texto: Diálogo 

Atividade 2: Conversação 

Atividade 3: Vídeo “Magic English - Disney”  Estratégia oral: seleção e lembrança de fatos e detalhes 

significativos 

5º dia 

4 aulas 

TEMA: Shopping Center  /  Habilidade(s) da língua: ouvir e ler /  Estratégias de Compreensão: 

oral: compreensão do significado; escrita: inferência 

Atividade 1: Vitrines 

Atividade 2: Cardápio 

6º dia 

2 aulas 

TEMA: Fruits  /  Habilidade(s) da língua: ouvir e escrever  /  Estratégias de Compreensão: oral: 

seleção e lembrança de fatos e detalhes significativos; escrita: inferência 

Atividade 1: Relatório 

Atividade 2: Vídeo “Let´s go to market (fruit)” Estratégia de Compreensão: oral: seleção e lembrança 

de fatos e detalhes significativos 

Atividade 3: Lista de frutas 

Atividade 4: Tarefa 
 

Semana 3 

 

6 aulas 

 

(8h-9h40) 

7º dia 

2 aulas 

TEMA: Recipe  /  Habilidade(s) da língua: ler e escrever  /  Estratégias de Compreensão: oral: 

seleção e lembrança de fatos e detalhes significativos; Escrita: previsão, inferência 

Atividade 1: Receita 

Atividade 2: Mural 

Atividade 3: Lanche 

8º dia 

2 aulas 

Tema:  Healty Eating/ Habilidade (s) da língua: ler e escrever / Estratégias  de Compreensão: oral:  

seleção da ideia principal; escrita:antecipação 

Atividade 1: Vídeo 

Atividade 2: Questionário 

Atividade 3: Cardápio 



9º dia 

2 aulas 

TEMA: Colors and numbers  /  Habilidade(s) da língua: ouvir  /  Estratégias de Compreensão: oral : 

reconhecimento e implicações 

Atividade 1: Vídeo “Numbers, counting and colors for children”  Estratégia de Compreensão: oral: 

predição do que pode acontecer 

Atividade 2: Reproduzir o vídeo 

Atividade 3: Origani da centopeia  

Atividade 4: Pintura 

 

Semana 4 

 

(8h-9h40) 

 

6 aulas 

10º dia 

2 aulas 

TEMA: Numbers and counting  /  Habilidade(s) da língua: ouvir  /  Estratégias de 

Compreensão:oral:  reconhecimento de implicações 

Atividade 1: Vídeo “We can count to 100” – Estratégia de Compreensão: oral:  predição do que pode 

acontecer. 

Atividade 2: Bingo dos números 

11º dia 

2 aulas 

TEMA: Music  /  Habilidade(s) da língua: ouvir, ler e escrever /  Estratégias de Compreensão: oral  

Atividade 1: Vídeo “The book is on the table” – Estratégia de Compreensão: oral:  seleção da ideia 

principal; formulação de paráfrase 

Atividade 2: Escute e cante 

Atividade 3: Você é o compositor 

12º dia 

2 aulas 

TEMA: In the kitchen  /  Habilidade(s) da língua: ouvir  /  Estratégias de Compreensão: oral: 

seleção e lembrança de fatos e detalhes significativos, seleção da idéia principal 

Atividade 1: Quebra-cabeça 

Atividade 2: Maquete 

 

 

Mês de MAIO/2015 – 6hs 

Semana 5 

  

(8h-9h40) 

 

6 aulas 

13º dia 

2 aulas 

TEMA: In the house  /  Habilidade(s) da língua: ler /  Estratégias de Compreensão: oral: seleção e 

lembrança de fatos e detalhes significativos, seleção da idéia principal 

Atividade 1: Colagem 

Atividade 2: Desenho 

14º dia 

2 aulas 

TEMA: What do you want to be?  /  Habilidade(s) da língua: ler  /  Estratégias de Compreensão: 

oral: seleção e lembrança de fatos e detalhes significativos, seleção da idéia principal  

Atividade 1: Jogo da memória 

Atividade 2: What do you want to be? 

Atividade 3: Quebra-cabeça 

15º dia 

2 aulas 

TEMA: What  are they wearing?  /  Habilidade(s) da língua: ler  /  Estratégias de Compreensão : 

oral: seleção e lembrança de fatos e detalhes significativos, seleção da idéia principal 

Atividade 1: Jogo dos 10 erros 

Atividade 2: Vestindo o boneco 

Atividade 3: Mural 

 
 

PLANO DE AULA 
 

PROFESSORA - Angela Loss Machado 

DISCIPLINA- Língua Inglesa Moderna 

TURMA: 6º ano                                         

Carga horária/Tempo: 32 aulas           

Turno - Matutino                                                                         

Ano: 2014 

 

Objetivos Gerais : 

 

- Tornar o aprendizado mais agradável e interessante com atividades diversificadas e 

atrativas com a criação de um Clubinho de Inglês; 



 

- Conscientizar os alunos sobre a importância de se aprender mais uma língua; 

 

- Promover a interação e o envolvimento entre os alunos; 

 

- Reconhecer a importância da Língua Inglesa em nossa sociedade; 

 

- Reconhecer palavras ou expressões da Língua Inglesa no dia a dia; 

 

- Praticar, na oralidade, palavras e expressões da Língua Inglesa misturadas à língua 

Portuguesa com os colegas; 

 

- Encontrar prazer e incentivo de estudar uma segunda língua buscando mais 

conhecimento e estimulando sua criatividade. 

 

 
 

1º DIA - 2 AULAS 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Investigar o que os alunos acham do clubinho de inglês; 

- Perceber se os alunos conhecem palavras em inglês; 

- Avaliar o interesse do aluno em aprender a língua inglesa; 

- Estabelecer as normas do Clubinho de Inglês; 

- Estimular o respeito mútuo. 

 

Estratégias de Compreensão: escrita. 

Skimming, scanning. 

 

ATIVIDADE -1 
 
Questionário Investigativo para as  Aulas do Clubinho 
 

1. Você já participou de algum clubinho? 

(  ) sim                                (  ) não 
 
2-  Você  está interessado em participar do clubinho de ingles? 
(  ) sim                                 (  )não 
 
3-  Você já ouviu as pessoas falando em inglês em quais situações: 



(  ) filmes               (  ) em casa              (   ) músicas                   (  ) TV 
 
4-  Você já percebeu nas vitrines das lojas algumas palavras escritas em inglês? 
(  ) sim                                  (  ) não 
 
5-  Você gostaria de ir ao shopping center para poder observer as vitrines? 
(   ) sim                                 (  ) não 
 
6-  Você sabe o que é um cardápio? 
(   ) sim                                  (   ) não 
 
7-  Você acharia legar ir ao shopping ( na praça de alimentação) para observer melhor  
um cardápio? 
(   ) sim                                   (   ) não 
 
8-  Você  usa algumas dessas palavras abaixo? 
(   ) hot dog          (   ) OK          (   ) hello       (   )  game       (   ) hamburguer 
 
9-  Você sabia que todas elas são em inglês? 
(   ) sim                                   (   )não 
 
10-  Você quer aprender mais palavras em inglês? 
(   ) sim                                    (   ) não 

 
 
ATIVIDADE – 2 
 
Produção da Carteirinha do Clubinho 
 

1- Preencher a carteirinha de inglês: 

CLUBINHO DE INGLÊS 
 

Name:………………………….. 
 
 
Last name:………………………. 
 
 
Profission:………………………….. 
 
 
School:………………………….. 
 
 
Teacher:…………………………….. 

 
 
ATIVIDADE – 3 
 
Regras do Clubinho 
( A professora  levará as frases em envelopes separados, com as palavras soltas, para 
que os alunos,em grupo, formem as frases que serão as  normas ( conduta) para serem 



seguidas durante o desenvolvimento da implementação do projeto pelos membros do 
clubinho.) 
 

1- Respeitar colegas e professores 

Colegas Respeitar professores e 

 

2- Frequentar  todas as reuniões do clubinho 

Todas reuniões As do frequentar clubinho 

 

3- Não mascar chiclete 

Chiclete Mascar não 

 

4- Cuidar da limpeza do ambiente 

Da Ambiente Cuidar limpeza do 

 

5- Falar  misturando português e inglês 

misturando Inglês Falar português e 

 

6- Ser responsável com as atividades 

Com Ser atividades as responsável 

 
 
ATIVIDADE – 4  
                               
Cartaz 
Os alunos colocarão em cartaz as frases com as “normas” do clubinho e o mesmo ficará 
exposto dentro da sala. 
 
 

2º DIA - 2 AULAS 
  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Identificar as letras do alfabeto; 

- Cantar a música do alfabeto com o auxílio do vídeo; 

- Pronunciar as letras do alfabeto em inglês; 
 
Habilidade(s) da língua: ouvir e escrever. 
Estratégias de Compreensão: oral. 
Seleção e lembrança de fatos e detalhes significativos. 
 
ATIVIDADE – 1 
Vídeo:  Alphabet  Song 

 

a) Assistir o video com a música do alfabeto  para aprender  a melodia ; repetir 

e ir cantarolando com o video,  várias  vezes. 

http://www.youtube.com/watch?v=FRUb8jDbEDM 

( acesso em 26-10-14) 

http://www.youtube.com/watch?v=FRUb8jDbEDM


 

ATIVIDADE – 2 
Formar o Alfabeto 

Em tiras de papel ( fornecida pela professor), cada aluno representará (2 ou 3 
letras) através de desenho a palavra sugerida pela música, formando o alfabeto. 

 
ATIVIDADE- 3 
Mural 
  Colocar no mural as tiras da atividade anterior para  formar o alfabeto. 
 
ATIVIDADE- 4 
Jogo: Forca 
 Em duplas os alunos brincarão de forca com os nomes dos colegas  
( dizendo as letras em inglês) 
 
ATIVIDADE – 5 
Bingo das Letras 
 Bingo das letras – ditadas em inglês.  
 Distribuir cartelas diferentes aos alunos e brincar de bingo. 
 
 
 

3º DIA - 2 AULAS 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
- Estimular a atenção; 

- Fixar as palavras aprendidas. 

-  

Habilidade(s) da língua: ouvir e escrever. 
 Estratégias de Compreensão: oral. 
Compreensão do significado, reconhecimento das implicações. 
 
ATIVIDADE – 1 
Rever o Vídeo 

Relembrar e cantar a música do alfabeto com video e sem video; 
 
ATIVIDADE- 2 
Jogo: Memória 

Com as gravuras da atividade do dia anterior preparar o jogo da memória. Cada aluno  
fará o seu ( pois poderá levar para sua casa), mas jogarão em duplas e trios. 

 

 

 

APPLE 

 

MAÇÃ 

 

 

 

BALL 

 

BOLA 

 

CAT 

 

GATO 

 

DOG 

 

CACHORRO 

 

ELEPHANT 

 

GORILLA 

 

FISH 

 

HAT 



 

ELEFANTE 

 

 

 

GORILA 

 

PEIXE 

 

CHAPÉU 

 

RABBIT 

 

COELHO 

 

 

IGLOO 

 

IGLU 

 

OCTOPUS 

 

POLVO 

 

YO-YO 

 

IOIÔ 

 

JACKET 

 

JAQUETA 

 

 

 

ZIPPER 

 

ZÍPER 

 

VIOLIN 

 

VIOLINO 

 

KANGAROO 

 

CANGURU 

 

WATCH 

 

RELÓGIO 

 

 

NOSE 

 

NARIZ 

 

QUESTION 

 

PERGUNTA 

 

TIGER 

 

TIGRE 

 

PIG 

 

PORCO 

 

 

MONKEY 

 

MACACO 

 

UMBRELLA 

 

SOMBRINHA 

 

FOX 

 

RAPOSA 

 

SUN 

 

SOL 

 

 

LION 

 

LEÃO 

  

 

 



 
 

 

 

 

 

 
Fonte: Machado,2014 

 

 
ATIVIDADE- 3 
Caça- Palavras 
 Caça- palavras: encontre no caça-palavras as seguintes palavras em inglês:   
 



Cachorro- Maçã- 

Gorilla- Raposa- 

Sombrinha- Sol- 

Violin- Relógio- 

Macaco- Questão- 

Elefante- Porco- 

Leão- Jaqueta- 

Nariz- Chapéu- 

 
 

AHSGDOGBXGDTDGHANXBXHATGKJHBVJDUYTAGDFPGI
GAKMNHYTRAGORILLAPÇMBVCSSWERTYUIOLLKJHHGFH
ETDSAZXCNMLOIIUUYTREWSXCVBMONKEYLLPLFJUHYG
TTEPHANTEELEFACVBNMFOXFISHRTUHJKQUESTIONREL
AMPAGKIJUHYGLIONOPPSUNASDFFGHASDERTFRTDFRN
OSEJKLOIULOIUJKJACKETYTREWÇASDFAGVIOLINIKMJUY
HNBGTYHJUIOÇPOLPAPWATCHSALUMBRELLAQASWEDX
CXZCFRTAPPLEPÇLOIKUJMKJUAFGTREEBOOKBROTHER 

 
 

4º DIA – 2 AULAS 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
- Estimular a leitura e interpretação; 
- Desenvolver a oralidade. 
 
Habilidade(s) da língua: ouvir. 
 Estratégias de Compreensão:oral. 
Acompanhamento de sequências na narrativa; formulação de inferência sobre o 
conteúdo. 
 
ATIVIDADE – 1 
Texto: Diálogo 
Leia o texto: 
_ Hello. 
_ Hi. 
_  Good morning. 
_ Good morning. My name is Paul. How is your name? 
_My name is John. 
_ How are you? 
_ I’m fine thank’s, and you? 
_ I’m fine too. Thank’s. 
 
Fonte: a autora 

 
ATIVIDADE – 2 
Conversação 
 Com o colega ( em duplas) apresentar-se. 



 
ATIVIDADE – 3 
Vídeo: Magic English 
 Assistir o vídeo: 
http://www.youtube.com/watch?v=KJw2xX6LsPI 
( acesso em: 26-10-14) 
 

 
5º DIA - 4 AULAS 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
- Promover a integração entre os alunos; 
- Desenvolver e estimular a atenção. 
- Conhecer um cardápio. 
 
Habilidade(s) da língua: ouvir e ler. 
 Estratégias de Compreensão: oral. 
Ccompreensão do significado; escrita: inferência 
 
ATIVIDADE – 1 
Vitrines 

Passeio no shopping para verificar as palavras escritas em inglês nas vitrines e 
praça de alimentação ( cardápio). 

Fazer anotações para discussões na próxima aula. 
 

ATIVIDADE – 2 
Cardápio 
 Fazer um lanche na praça de alimentação. 

 
 

6º DIA – 2 AULAS 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
- Verificar as observações feitas pelos alunos em relação ao encontro anterior; 
- Identificar as frutas mais conhecidas por eles. 
 
Habilidade(s) da língua: ouvir e escrever. 
Estratégias de Compreensão: oral. 
Seleção e lembrança de fatos e detalhes significativos; escrita: inferência. 
 
ATIVIDADE – 1 
Relatório 

Após o passeio verificar o que observaram, o que copiaram, o lanche e o suco que 
escolheram, de que sabor e, assim por diante. 

 
ATIVIDADE – 2 
Vídeo 

Assistir o video: 

 https://www.youtube.com/watch?v=maHkfrPrG6o 

( acesso em 26-10-14) 

 

ATIVIDADE – 3 

http://www.youtube.com/watch?v=KJw2xX6LsPI
https://www.youtube.com/watch?v=maHkfrPrG6o


Lista de Frutas 
Fazer uma relação das frutas preferidas e montar, junto com a professora,  a 

estrutura de uma receita em suas partes: Ingredientes e Modo de Preparo. 
SALADA DE FRUTAS- Fruit Salad 
Ingredientes: ingredients 

- Banana- banana 

- Maçã- apple 

- Mamão- papaya 

- Laranja- orange 

- Uva- grape 

- Creme de leite- cream milk 

- Acúcar- sugar 

 

Modo de preparo: method of preparation  
1º Descascar  as bananas, o mamão e as laranjas e cortar em pedacinhos pequenos; 
2º Lavar as maçãs e as uvas e cortá-las da mesma forma; 
3º Bater o creme de leite com o açúcar; 
4º Colocar todas as frutas cortadas em uma tijela grande e misturar o creme de leite; 
5º  Servir gelado em tijelinhas pequenas. 
Fonte: a autora 

 
 
ATIVIDADE – 4 
Tarefa 

Trazer, de sua casa, a receita que você mais gosta; 
 

 
7º DIA - 2 AULAS 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Identificar as partes de uma receita; 

- Preparar uma salada de frutas. 

 

Habilidade(s) da língua: ler e escrever. 

Estratégias de Compreensão: oral. 

Seleção e lembrança de fatos e detalhes significativos; Escrita: previsão, inferência. 
 
 
ATIVIDADE – 1 
Receita 

Estruturar a receita que você trouxe de sua casa em suas partes( ingrediente e modo 
de fazer) em papel fornecido pela professora; 
 
ATIVIDADE – 2 

Mural 
Com a receita pronta, arrumá-la no mural para exposição na escola. Cada aluno 

arruma sua receita. 
 
ATIVIDADE – 3 

Lanche 



Com a colaboração dos alunos preparar uma salada de frutas; As frutas serão trazidas 
pela professor. Após o preparo da salada de frutas a degustação sera feita por todos os 
alunos envolvidos. 

 
 

8º DIA - 2 AULAS 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
- Entender o que é alimento saudável; 

- Aprender usar o dicionário. 

 
Habilidade (s) da língua: ler e escrever. 
Estratégias  de Compreensão: oral e escrita. 
Celeção da ideia principal. 
Antecipação. 
 
 
ATIVIDADE -1 
Vídeo 
 Assista o vÍdeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=pZEzv-hXQRw 
( acesso em 26-10-14) 
 
ATIVIDADE – 2 
Questionário 
Estimular os alunos a responderem sobre os alimentos: 

- Quais são os seus alimentos preferidos? 

- Quais são as suas frutas preferidas? 

- Por que devemos comer alimentos saudáveis todos os dias? 

- Você sabe quais são os alimentos saudáveis? 

 

ATIVIDADE – 3 
Cardápio 

 

Observe as gravuras e responda o que se pede. 

 

Figura 01 – Cesta de Verduras. 

https://www.youtube.com/watch?v=pZEzv-hXQRw


 
Fonte:  

http://bbel.com.br/upload/post/2c757f5d-cd23-4f81-ac45-3da3938edce6.jpg 
(Acesso: 07/11/14) 

 

Figura 02 – Cesta de frutas. 
 

 

 
Fonte: 
http://www.floriculturaestrela.com/imagens/produtos/grande/cesta_5.JPG 
( Acesso: 07/11/14) 

 
Figura 03 – Prato feito 

http://bbel.com.br/upload/post/2c757f5d-cd23-4f81-ac45-3da3938edce6.jpg
http://www.floriculturaestrela.com/imagens/produtos/grande/cesta_5.JPG


 
Fonte: 
http://quemvigia.files.wordpress.com/2010/02/prato.jpg 
( Acesso: 07/11/14) 

 

Figura 04 – Café da manhã. 
 

 
 

Fonte: 
http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2013/01/sa33.jpg 
( Acesso: 07/11/14) 

 

Complete o quadro abaixo:  

a) Escolha nas gravuras o que você gostaria de comer e beber nas seguintes 

refeições: 

café da 

manhã 

lanche almoço lanche jantar 

     

http://quemvigia.files.wordpress.com/2010/02/prato.jpg
http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2013/01/sa33.jpg


     

     

     

     

     

     

 

b) Consultando o dicionário escreva o que você selecionou no quadro acima em 

inglês. 

breakfast snack lunch snack dinner 

     

     

     

     

     

     

     

 

 
 

9º DIA - 2 AULAS 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
- Identificar as cores básicas; 
- Desenvolver  habilidade motora.  
 
Habilidade(s) da língua: ouvir . 
Estratégias de Compreensão: oral. 
Reconhecimento e implicações 
 
ATIVIDADE – 1 
Vídeo 
Assista o video: 
https://www.youtube.com/watch?v=lWC1_h_9w8Y 
( Acesso em 26-10-14) 

 
ATIVIDADE – 2 
Reproduzir o vídeo 
Cada aluno receberá um pacotinho de “ bala confete” e fará como no video: separará as 
cores e contará as balinhas e completará a tabela abaixo: 
 

Cores em inglês Cores em português Número de balas 

Red   

Orange   

Blue   

Green   

Pink   

Yellow   

Brown   

https://www.youtube.com/watch?v=lWC1_h_9w8Y


ATIVIDADE – 3 
Origami da Centopeia 
Fazer o origami da centopeia identificando as cores e contando os pés. 
A professor trará papéis coloridos para recorte e os alunos farão sob a orientação da 
professor uma centopeia de origami. 
http://www.comofazerorigami.com.br/wp-content/uploads/2011/07/centopeia.jpg 
( acesso em 26-10-14) 
 
ATIVIDADE – 4 
Pintura 
Pintar o desenho abaixo seguindo a orientação de cores: 
 

 

 

10º DIA – 2 AULAS 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

- Identificar os numerais. 

Habilidade(s) da língua: ouvir.  
Estratégias de Compreensão:oral. 
Reconhecimento de implicações; Predição do que pode acontecer. 

ATIVIDADE – 1 

Vídeo: numerais 

Veja o vídeo e conte até 100. 

http://www.comofazerorigami.com.br/wp-content/uploads/2011/07/centopeia.jpg


http://www.youtube.com/watch?v=VbHBYGY2fs0&list=PLAA4EEEA1556EB4A2&index=6 

(acesso em: 26-10-14) 

ATIVIDADE – 2 

Bingo dos Números 

 Distribuir cartelas de bingo e ditar os números em inglês. Fazer um acordo para ver 

quem ganha. Trazer brindes para os ganhadores.   

 

 

http://www.mulherprincesa.com/cartela-de-bingo-para-imprimir/ 

( acesso em: 26-10-14) 

 

11º DIA – 2 AULAS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Cantar a música The Book Is On The Table; 

- Estimular a criatividade. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=VbHBYGY2fs0&list=PLAA4EEEA1556EB4A2&index=6
http://www.mulherprincesa.com/cartela-de-bingo-para-imprimir/


Habilidade(s) da língua: ouvir, ler e escrever. 
Estratégias de Compreensão: oral. 
Seleção da ideia principal; formulação de paráfrase. 

 

ATIVIDADE – 1 

Vídeo: música 

http://www.youtube.com/watch?v=dCjzfCWtQFY 

( Acesso em:  26-10-14) 

 

ATIVIDADE – 2 

Escute e Cante 

 Acompanhar a música com a letra em mãos. 

 

 
The Book Is On The Table 

 

The book is on the table, table, table 

 

The Dog is on the table, table, table 

The Cat is on the table, table, table 

 

The Chicken is on the table, table, 

table 

 

 

And Everybody is on the table, table, 

table, table 

table, table, table, table, table, table 

 

And Everybody is on the table, table, 

table, table 

table, table, table, table, table, table 

And Everybody is on the table 

And Everybody is on the table, table, 

 
O livro está sobre a mesa 

 

O livro está sobre a mesa, mesa, 

mesa 

O cão está na mesa, mesa, mesa 

O gato está sobre a mesa, mesa, 

mesa 

A galinha está sobre a mesa, mesa, 

mesa 

 

 

E todo mundo está sobre a mesa, 

mesa, mesa, mesa 

Mesa, mesa, mesa, mesa, mesa, 

mesa 

E todo mundo está sobre a mesa, 

mesa, mesa, mesa 

Mesa, mesa, mesa, mesa, mesa, 

mesa 

E todo mundo está sobre a mesa 

http://www.youtube.com/watch?v=dCjzfCWtQFY


table, table 

table, table, table, table, table, table 

 

 

 

 

The book is on the table, table, table 

 

The woman is on the table, table, 

table 

The man is on the table, table, table 

 

The chair is on the table, table, table 

 

 

And Everybody is on the table, table, 

table, table 

table, table, table, table, table, table 

Table, table, table, table, table, table, 

table 

table, table, table, table, table, table, 

table 

table, table, table, table, table, table, 

table 

table, table, table, table 

 

 

 

The book is on the table, table, table, 

table, table 

table, table, table, table, table 

 

 

And Everybody is on the table, table, 

table, table 

table, table, table, table, table, table 

 

And Everybody is on the table, table, 

table, table 

table, table, table, table, table, table 

Table, table, table, table, table, table, 

E todo mundo está sobre a mesa, 

mesa, mesa, mesa 

Mesa, mesa, mesa, mesa, mesa, 

mesa 

 

 

O livro está sobre a mesa, mesa, 

mesa 

A mulher está sobre a mesa, mesa, 

mesa 

O homem está sobre a mesa, mesa, 

mesa 

A cadeira está sobre a mesa, mesa, 

mesa 

 

E todo mundo está sobre a mesa, 

mesa, mesa, mesa 

Mesa, mesa, mesa, mesa, mesa, 

mesa 

Mesa, mesa, mesa, mesa, mesa, 

mesa, mesa, mesa, mesa 

Mesa, mesa, mesa, mesa, mesa, 

mesa, mesa 

Mesa, mesa, mesa, mesa, mesa, 

mesa, mesa 

Mesa, mesa, mesa, mesa 

 

 

O livro está sobre a mesa, mesa, 

mesa, mesa, mesa 

Mesa, mesa, mesa, mesa, mesa 

 

 

E todo mundo está sobre a mesa, 

mesa, mesa, mesa 

Mesa, mesa, mesa, mesa, mesa, 

mesa 

E todo mundo está sobre a mesa, 

mesa, mesa, mesa 

Mesa, mesa, mesa, mesa, mesa, 

mesa 



table 

table, table, table, table, table, table, 

table 

table, table, table, table, table, table, 

table 

table, table, table, table 

 

And Everybody is on the table! 

 

Mesa, mesa, mesa, mesa, mesa, 

mesa, mesa, mesa, mesa 

Mesa, mesa, mesa, mesa, mesa, 

mesa, mesa 

Mesa, mesa, mesa, mesa, mesa, 

mesa, mesa 

Mesa, mesa, mesa, mesa 

E todo mundo está sobre a mesa! 

 

ATIVIDADE – 3 

Você é o compositor 

 Observando a gravura faça uma letra diferente da música The Book Is On The 

Table, com os elementos que nela ( gravura ) aparecem: 

TAREFA: 

 Trazer uma caixa de sapato vazia. 

 

12º DIA – 2 AULAS 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

- Estimular a paciência, a atenção e a criatividade. 

Habilidade(s) da língua: ouvir.  

Estratégias de Compreensão: oral. 

Seleção e lembrança de fatos e detalhes significativos, seleção da idéia principal. 

 

ATIVIDADE – 1 

Quebra-cabeça 

 Montar o quebra-cabeça: In The Kitchen. 



 

 

LANDO,Isa Mara.Picture  Dictionary.São Paulo: Ática,1997. 

ATIVIDADE – 2 

 Com massinha de modelagem formar uma cozinha ( observe o desenho anterior) 

 

13º DIA – 2 AULAS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Estimular a atenção; 

- Estimular o desenvolvimento motor. 

Habilidade(s) da língua: ler. 

Estratégias de Compreensão: oral.  



Seleção e lembrança de fatos e detalhes significativos, seleção da idéia principal. 

 

ATIVIDADE – 1 

Montar as partes da casa, fazendo uma colagem. 

.  

LANDO, Isa Mara. Picture Dictionary. São Paulo:Ática,1997.  

 

ATIVIDADE – 2 

 Desenhe a sua casa e faça a decoração como no exemplo acima. Coloque os 



nomes em tudo que você souber em inglês!



14º DIA – 2 AULAS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Identificar as profissões; 

- Montar o quebra-cabeça para identificar o vestuário. 

Habilidade(s) da língua: ler. 
Estratégias de Compreensão: oral. 
Seleção e lembrança de fatos e detalhes significativos, seleção da idéia principal. 

 

ATIVIDADE – 1 

What do you want to be? A professora trará duas folhas com as profissões: uma delas 

escrita em português e outra escrita em português. 

Os alunos deverão recortar o jogo da memória e, em duplas ou trios, brincar com os 

colegas e professora. 

 

  
 

 

 

 



 

LANDO, Isa Mara. Picture Dictionary. São Paulo: Ática,1997. 

ATIVIDADE – 2 

O aluno sorteará uma das fichas do jogo anterior e escolherá um colega para fazer a 

seguinte pergunta: 

 What do you want to be?  

O aluno inquerido responderá de acordo com a ficha que o colega lhe entregar: I want 

to be a/ an  .... 

ATIVIDADE - 3 

What are they wearing? 

 O aluno montará as peças do quebra-cabeça. Repetirá as palavras com a 

professora. 

 



 

 

LANDO, Isa Mara. Picture Dictionary. São Paulo: Ática,1997. 

 

15º DIA – 2 AULAS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Identificar  roupas e adereços; 

- Desenvolver a atenção. 

Habilidade(s) da língua: ler.  
Estratégias de Compreensão : oral.  
Seleção e lembrança de fatos e detalhes significativos, seleção da idéia principal. 



ATIVIDADE – 1 

 Observando os desenhos liste as 10 coisas que estão nas gravuras abaixo. 

Escreva em inglês.

 

AUN, Eliana. English On Top. 1ª Ed. São Paulo: Saraiva,1991. 

1- 6- 

2- 7- 

3- 8- 

4- 9- 

5- 10- 

 



 

ATIVIDADE – 2 

Em duplas os alunos farão o contorno do corpo de um deles em papel bobina. 

Após fazer o contorno vão desenhar o rosto e desenhar as roupas, vestindo o boneco 

para identificar o máximo de coisas que puderem. Identificar as roupas, adereços e cores 

utilizadas. 

ATIVIDADE – 3 

 Colocar os cartazes em exposição na escola. 

 

AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM:  

A avaliação acontecerá a todo o momento, com a participação do aluno no 

desenvolvimento das atividades, tanto orais quanto as de escrita. 

 

Metodologia:  

As estratégias de ação serão desenvolvidas por atividades estruturadas através de uma 

abordagem qualitativa interpretativista e, dinamizadas pelos alunos por meio de jogos e 

brincadeiras. 

 

Recursos:   

Clubinho, TV, vídeos, músicas, papel colorido, papel cartão, cartelas para o bingo e jogo 

da memória, lápis de cor, quadro de giz, massinha, frutas ( e os demais ingredientes para 

a salada de frutas), tesoura, cola, régua, papel bobina, folhas de atividades. 
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Figura 03 – Prato feito  
Fonte: 
http://quemvigia.files.wordpress.com/2010/02/prato.jpg 
( Acesso: 07/11/14) 
 

http://online.unisc.br/seer/index.php/signo/ind
https://onginfancia.wordpress.com/tag/clubinho-de-linguas/
http://bbel.com.br/upload/post/2c757f5d-cd23-4f81-ac45-3da3938edce6.jpg
http://www.floriculturaestrela.com/imagens/produtos/grande/cesta_5.JPG
http://quemvigia.files.wordpress.com/2010/02/prato.jpg


Figura – 04- Café da manhã 
Fonte: 
http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2013/01/sa33.jpg 
( Acesso: 07/11/14) 
 
MACHADO, Jamile Loss. Jogo da Memória. 2014 
 
 
VÍDEOS 
 
Vídeo: Alphabet Song 
http://www.youtube.com/watch?v=FRUb8jDbEDM 
( Acesso em 26-10-14) 
 
 
Vídeo: Magic English 
http://www.youtube.com/watch?vVídeos:=KJw2xX6LsPI 
( Acesso em: 26-10-14) 
 
Vídeo: Fruits 
https://www.youtube.com/watch?v=maHkfrPrG6o 
( Acesso em 26-10-14) 
 
Vídeo: Food 
https://www.youtube.com/watch?v=pZEzv-hXQRw 
( Acesso em 26-10-14) 
 
Vídeo: Cores 
https://www.youtube.com/watch?v=lWC1_h_9w8Y 
( Acesso em 26-10-14) 
 
Vídeo: Origami 
http://www.comofazerorigami.com.br/wp-content/uploads/2011/07/centopeia.jpg 
( Acesso em 26-10-14) 
 
Vídeo: Numerais 

v=VbHBYGY2fs0&list=PLAA4EEEA1556EB4A2&index=6 

(Acesso em: 26-10-14) 

Vídeo: Música 

http://www.youtube.com/watch?v=dCjzfCWtQFY 

( Acesso em:  26-10-14) 
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