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Resumo Observando as dificuldades, e a falta de interesse e 
desmotivação nas séries iniciais dos alunos do Ensino 
Médio pelos conteúdos desta disciplina, realizarei esta 
Produção Didático-pedagógica com o uso da música, por 
ser considerada um eficiente gênero a ser utilizado 
como instrumento no ensino da língua inglesa. 
As atividades que envolvem música devem ser 
instrumentos de aprendizagem, planejadas 
adequadamente, sendo que, utilizar a música é uma 
importante estratégia de ensino na aquisição de um 
segundo idioma. Um grande desafio para o professor de 
Língua Estrangeira Moderna é encontrar novos métodos 
para o desenvolvimento de uma prática pedagógica que 
atende conteúdos que facilitem a aprendizagem. Os 
textos musicais trazem a linguagem informal com 
opiniões ou fatos, exemplos gramaticais e vocabulário, 
sendo que estes textos musicais contém diferentes 
informações, ideias, sentimentos e oportunizará os 
alunos a usar a imaginação relacionando as ideias que a 
música traz, em uma atmosfera agradável e a 
musicalidade faz com que o aluno sinta-se em seu 
mundo estimulando e melhorando à aprendizagem em 
relação a aquisição da língua inglesa. 
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1. APRESENTAÇÃO 

 

Esta Produção consiste na elaboração de uma Unidade Didática, como tipo 

de Produção Didático-Pedagógica que será implementada na 1º Série do Ensino 

Médio do Colégio Neusa Domit, com atividades relacionadas ao uso da música, 

visando a melhoria da qualidade de ensino enfrentada por uma problemática no 

cotidiano da sala de aula, a falta de interesse e a desmotivação por parte dos 

alunos, por isso as atividades que envolvem música devem ser instrumentos de 

aprendizagem. 

A utilização da música nas aulas de Língua Inglesa, os aspectos afetivos e 

socioculturais em relação ao ensino-aprendizagem das habilidades de compreensão 

oral e escrita, gramática, vocabulário e pronúncia. 

Música são textos autênticos e podem ser utilizados de muitas formas e por 

razões diferentes, estimulando os alunos ao uso da linguagem em temas que criam 

o conhecimento, abrindo espaço nas aulas de Língua Inglesa para a discussão das 

atividades propostas. A música tem forte potencial para transformar o 

comportamento do ser humano, e aumenta a qualidade da relação professor-aluno, 

e seu uso como ferramenta didática. A música pode ser considerada um eficiente 

gênero a ser utilizado como instrumento no ensino de inglês, na educação, está 

comprovado que a música é uma linguagem universal e é um dos melhores métodos 

de aprendizagem, pois ela satisfaz, consegue envolver o aluno em sua totalidade, ou 

seja, suas necessidades emocionais, psicológicas e cognitivas. 

O gênero textual música são exemplos acessíveis de inglês oral, traz uma 

atmosfera agradável e a musicalidade faz com que o aluno sinta-se em seu mundo 

estimulando e melhorando a aprendizagem em relação à aquisição da língua 

inglesa. Com o tema: Música um gênero textual que proporciona a produção da 

língua e facilita a prática pedagógica, no qual podemos entender a importância de 

uma língua estrangeira; e com o título: A construção do conhecimento da língua 

inglesa através do gênero textual Música; foram escolhidos levando-se em conta o 

interesse que os alunos têm com esse tipo de gênero, que deve ser o ponto de 

partida para o trabalho em sala de aula. Quando usamos a língua com a finalidade 

da aprendizagem, existe uma construção de significados e averiguando que o 

estudo de gêneros textuais pode contribuir para o sucesso do ensino aprendizagem 

da língua inglesa. 

 



De acordo com as Diretrizes Curriculares da Educação Básica, DCE 

(PARANÁ, 2008, p.76) esclarece que: 

 

Na disciplina de Língua Estrangeira Moderna, o Conteúdo Estruturante é o 
Discurso como prática social e é a partir dele que advêm os conteúdos 
básicos: os gêneros discursivos a serem trabalhados nas práticas 
discursivas, assim como conteúdos básicos que pertencem às praticas da 
oralidade, leitura e escrita. [...] Tais conteúdos devem ser abordados a partir 
de um gênero, conforme as esferas sociais de circulação: cotidiana, 
científica, escolar, imprensa, política, literária/artística, produção e consumo, 
publicitária, midiática e jurídica. 
 

 

A música é considerada uma importante estratégia de ensino na aquisição de 

um segundo idioma, sendo que aumenta a sensibilidade, a criatividade, a 

capacidade de concentração e é uma forma de despertar o gosto pela língua. 

Investigar, explorar as aplicações das TICs (Tecnologias de Informação e 

Comunicação) no material educativo utilizado em sala de aula fortalece a 

aprendizagem, utilizar a música que é o foco principal desta Produção Didático-

Pedagógica, tem relação com o uso das tecnologias em sala de aula no Ensino 

Médio nas aulas de Língua Inglesa. 

Observamos que os alunos fazem uso de aparelhos eletrônicos e que o 

desafio existe para o professor inserir as tecnologias para que auxiliem no 

aprendizado. Como as tecnologias podem ser usadas em favor da educação, 

fazendo que os alunos pesquisem, reflitam sobre a temática que será trabalhada, 

tornando o ensino em sala de aula mais interessante para eles, e as possibilidades 

oferecidas pelas TICs permitem aprender música de forma a melhorar o processo de 

ensino-aprendizagem, promovendo novas abordagens pedagógicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Música como gênero textual possibilita uma aprendizagem significativa, é um 

universo textual conhecido pelos alunos, criando condições para que os mesmos 

vivenciem situações diversas. Difere dos outros tipos de textos, por propiciar uma 

linha de aprendizagem que oportuniza a discussão sobre uma grande variedade de 

relações sociais que o gênero textual música traz para a sala de aula. No conceito 

das Orientações Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL, 2006, p.195): 

  

A música é uma das formas mais significativas das culturas jovens. Ouvir 
música, tocar, criar, falar sobre música, ir a shows, fazer parte de um grupo 
musical são algumas das maneiras mediante as quais acontece a interação 
entre jovens e música. 
 
 

Gênero textual pode ser definido como um tipo de texto normalmente 

associado a um objetivo comunicativo, conteúdo específico e contexto determinado 

em que uma atividade está sendo desenvolvida. Os gêneros textuais são sempre 

mediados pelo uso da linguagem possibilitando trocas de informações diversas. 

A construção de sentido depende da capacidade do leitor de perceber como a 

informação se organiza, e se relaciona ao longo das diferentes partes do texto, e se 

o texto tem características de forma e conteúdos associados a um determinado 

gênero textual como música por exemplo. Através do texto oral ou escrito, 

interlocutores interagem um em resposta do outro, e assim a comunicação verbal, 

pois toda linguagem desempenha uma função numa determinada interação 

comunicativa. Se um gênero de um determinado texto representa um texto musical 

que é o gênero específico deste projeto, uma análise prévia da estruturação do texto 

é necessário, para a preparação das atividades. Para Liberali (2009, p.25):  

 

[...] O trabalho com os gêneros como instrumento de ensino-aprendizagem 
está colocado em diferentes discussões sobre os papéis da compreensão e 
da produção de gêneros diversos na vida escolar. No entanto na área 
específica de línguas (materna e estrangeira), os gêneros assumem uma 
perspectiva central, pois são o meio de participar da Atividade Social e o 
objeto, ou seja, o conceito científico, a generalização que será produzido na 
atividade de ensino-aprendizagem.[...] 

 
 

Os gêneros textuais são elementos essenciais ao processo de ensino-

aprendizagem de uma língua, sendo que eles são os mediadores da ação 

comunicativa. A prática de língua inglesa através dos gêneros com atividades que 



proponham reflexão fazem com que os alunos, tenham conexão com o mundo e 

adquiram competência comunicativa. Segundo Cristovão (2012, p.33): 

 

[...] Na prática com os gêneros textuais, o aluno está mais perto da sua 
realidade, da realidade do mundo em que vive e do seu cotidiano. É para a 
sociedade em que ele vive que ele precisa saber como usar os gêneros, 
tanto para se comunicar com seus conhecidos quanto com os 
desconhecidos, por exemplo, uma situação profissional.[...] 
 
 

Diz ainda o mesmo autor: 

 

Para que o docente chegue a utilizar os gêneros, é necessário que ele 
entenda seu funcionamento e as capacidades da linguagem que constituem 
seus textos, e, que estes não sirvam apenas como modelos ou pretextos 
para o ensino do vocabulário ou da gramática. O discurso em sala de aula 
precisa analisar o material apresentado para os alunos, aqui em relação aos 
gêneros textuais, de uma forma mais profunda, ou seja, mais detalhada, e 
também mostrando que eles estão inseridos na vida real, caso contrário, o 

seu ensino poderá ser inadequado. (Cristóvão, 2012, p.34) 

 
 

O que designa uma espécie de construção teórica definidas por propriedades 

linguísticas intrínsecas é o tipo textual, abrangendo um conjunto limitado de 

categorias por aspectos lexicais, tempos verbais, sintáticos, relações lógicas, 

designações teóricas dos tipos narração, argumentação, descrição, injunção e 

exposição. 

         Gêneros textuais são realizações de linguagem concretas, definidas por 

propriedades sócio comunicativas, exemplo de gêneros textuais: uma carta formal 

de pedido de emprego, ou vaga em alguma escola, um currículo, um correio 

elegante, uma nota fiscal, uma conta de luz, uma piada, um cartão pessoal, um 

convite, uma receita médica, uma entrada para o cinema, uma lista de compras, um 

manual de instruções, uma passagem, uma notícia, os verbetes do dicionário, um 

panfleto de propaganda, músicas, etc. 

        A comunicação verbal só é possível por algum gênero textual, esta visão segue 

uma noção de língua como atividade social histórica e cognitiva. Vale destacar que a 

linguagem é comunicação, no ato discursivo existe um complexo processo de 

relações textuais e contextuais que nos informam, estabelecem identidades, 

crenças, conteúdos, valores, que mesmo quando se tem um texto a ser trabalhado a 

individualidade do leitor reflete na análise destes textos, de maneira sentimental e 

pessoal, e é através da análise do discurso que buscamos evidências para entender 

um determinado texto. De acordo com Paraná (2008, p.61- 62): 



 

 
Para tal, o professor levará em conta que o objeto de estudo da Língua 
Estrangeira Moderna, a língua, pela sua complexidade e riqueza, permite o 
trabalho em sala de aula com os mais variados textos de diferentes 
gêneros. Nesta perspectiva, a proposta de construção de estruturas 
linguísticas estará contemplada. Com o foco na abordagem crítica da 
leitura, a ênfase do trabalho pedagógico é a interação ativa dos sujeitos 
com o discurso, que dará, ao aluno, condições de construir sentidos para os 
textos. 
 
 

 Paraná (2008, p.66) afirma ainda que: 

 

Cabe ao professor criar condições para que o aluno não seja um leitor 
ingênuo, mas que seja crítico, reaja aos textos com os quais se depare e 
entenda que por trás deles há um sujeito, uma história, uma ideologia e 
valores particulares e próprios da comunidade em que está inserido. Da 
mesma forma, o aluno deve ser instigado a buscar respostas e soluções 
aos seus questionamentos, necessidades e anseios relativos à 
aprendizagem. 
 
 

 
Observa-se que as relações estabelecidas na prática pedagógica relatada 

com as DCE, de Língua Estrangeira Moderna relacionou fundamentos claros de 

concepção de sociedade, educação, escola, conhecimento, cidadania, cultura, 

respeito a identidade cultural do aluno, a relação professor-aluno, o desenvolvimento 

de uma prática pedagógica que atende conteúdos que facilitem a aprendizagem, e 

que o professor seja constante nesse processo, de uma educação transformadora 

aonde a prática escolar tem suas contradições e limites. 

Música é tudo, ritmo, melodia e harmonia, e envolve o nosso pensamento, e 

existem muitas possibilidades no desenvolvimento das atividades nas aulas de 

língua inglesa, como desenhar as imagens que vem no pensamento, então percebe-

se se o aluno se envolveu ou não com a música trabalhada, criar uma história 

atuando através da música, há caminhos para o ser humano expressar suas 

emoções, alguns deles com a música, poesia e pintura. 

O mundo da música é infinito, haverá sempre novas oportunidades e 

possibilidades de enriquecer muitas atividades que criam um ambiente bom, quando 

se usa música em sala de aula. 

A música e a linguagem estão ligadas, ambas passam uma mensagem que 

têm ritmo, pausa; e através de uma música é mais fácil memorizar algo como se 

deixasse um caminho traçado na nossa memória. A música tem a habilidade de 



mudar o humor do ouvinte porque estimula nossa imaginação. Nesse contexto da 

música, Murphey (1992, p.6): 

 

Muitos de nós tem experimentado com surpresa o quão rápido os alunos 
são ao aprender canções. É também uma experiência comum esquecer 
quase tudo que aprendemos em outra língua exceto poucas canções que 
aprendemos. Por uma variedade de razões, as canções se fixam em nossas 
mentes e se tornam parte de nós, e as emprestamos facilmente para a 

utilização na sala de aula. (Tradução minha). 

 
 

A incorporação das novas tecnologias contribui para o ensino e as culturas 

fora do âmbito escolar, por isso para incorporar as novas tecnologias e desenvolve-

las na prática pedagógica na construção do conhecimento pelo aluno como a 

capacidade de inovar, criar autonomia, isso exige uma nova postura do educador, 

sempre visando o conhecimento. 

Os recursos tecnológicos na escola são pedagogicamente fontes de 

informação, e é importante que o professor faça parte dessas mudanças, para que 

possa conduzir os alunos a buscar as informações diversas para o desenvolvimento 

social e cultural, tornando professores e alunos mais participativos, críticos e 

desafiadores, de um trabalho pedagógico mais motivador, dando lugar ao 

conhecimento global, outras culturas, modos de compreender, refletir sobre novas 

experiências, ampliando a visão de mundo. Mercado se manifesta da seguinte 

maneira sobre isto: 

 

As escolas cabe a introdução das novas tecnologias e conduzir o processo 
de mudança da atuação do professor que é o principal ator destas 
mudanças [...] É necessário também, conscientizar toda a sociedade 
escolar, especialmente os alunos, da importância da tecnologia para o 

desenvolvimento social e cultural. (Mercado, 2002, p.14) 
 
 

As novas tecnologias transmitem conhecimento de forma investigativa, 

transpondo a cultura tradicional e fechada, com novas possibilidades de 

transformação, sendo que os professores não continuem apenas manipular os livros, 

mas que possam desenvolver estratégias para que os alunos por meio das 

tecnologias ampliem os conhecimentos construídos na sala de aula, os motivando e 

podendo envolvê-los de forma que ocorra a comunicação professor-aluno, 

comprometidos com a aprendizagem, tornando o trabalho mais significativo e 

colaborativo. 



As tecnologias estão presentes e influenciam a vida social, e é preciso 

atender as exigências da modernidade, e a escola como instituição social tem que 

se integrar com essas novas possibilidades de educação, pois trata-se de um novo 

elemento no processo de informação e comunicação, e com tanta desigualdade nas 

escolas públicas, essas devem ter como facilitar o acesso a essas novas tecnologias 

proporcionando aos alunos a oportunidade de trabalhar juntos em projetos que 

tragam significados para a educação. 

O conhecimento como objetivo e o professor como transmissor de 

conhecimento, construindo ideias para que possam instruir os estudantes a utilizar 

as tecnologias disponíveis com música, TV pendrive, filmes e apresentações de 

multimídia e aulas no laboratório de informática, onde os alunos possam acessar a 

internet, pesquisar e conhecer alguns sites e softwares. 

É preciso estimular os alunos a essa nova descoberta, e o professor deve se 

comprometer com essas transformações sociais, exercendo a docência crítica e 

comprometida, aberto a mudanças, interagindo e promovendo uma educação de 

qualidade que se permita se situar dentro de seu potencial, suas limitações e 

dificuldades no uso desses novos instrumentos de educação, tornando o ambiente 

de aprendizagem com os novos recursos que a tecnologia oferece significativa e de 

crescimento. De acordo com Holden (2009, p.44): “Muitos professores não nasceram 

nesse mundo digital. Os que estão interessados nos desenvolvimentos tecnológicos 

mantêm-se firmemente atualizados no assunto – por tentativa e erro.” 

As tecnologias auxiliam o professor na busca de conteúdos de forma mais 

interativa, não que o quadro e o giz sejam abandonados, mas tornando a sala de 

aula mais atraente aos olhos do professor e do aluno, com o uso das novas 

tecnologias. A análise nos processos de pesquisa são fundamentais ao professor, 

para que oriente os alunos no melhor aproveitamento das informações disponíveis 

que encontramos na internet, por exemplo, incentivando à aprendizagem 

significativa, projetando o material didático e a pedagogia a ser utilizada no processo 

de ensino, e quando se aborda o uso da tecnologia se integra novos saberes a 

prática educacional abrindo um leque de possibilidades. 

 
 

 

 

 

 



3. MATERIAL DIDÁTICO / ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta atividade tem como principal objetivo despertar o interesse dos alunos 

pelo que vai ser apresentado na Unidade Didática, sugiro uma conversa 

informal entre professor e a turma buscando informações, hábitos e 

preferências em relação à música. Podem ser usadas as seguintes 

perguntas: 

 

 

1. Do you play an instrument? Which one? 

 

2. Have you ever written a song? 

 

3. Do you play in a band? 

  

4. What are your favourite bands/groups? 

 

5. Who is your favourite singer? 

 

6. What do you know about him/her? 

 

7. What is your favourite music? 

 

8. What Kind of atmosphere is created by a music? 

 

9. What words do  you understand when you listen to a song in English? 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                  

 

 

 

 

 

A atividade proposta terá como objetivo ler o texto sobre Vincent Van 

Gogh, ressaltando a importância das obras do pintor e considerando fatos 

relevantes sobre sua vida. Para melhor compreensão sugiro perguntar aos 

alunos: 

 

Which famous artists come from Brazil? What about  Paraná? 

 

Do you have a favourite painting? 

 

Why do you like it? 

 

 

 

Talvez os alunos não tenham conhecimento sobre o assunto, mas para 

conseguir informações, em seguida levá-los ao laboratório de informática 

para que pesquisem sobre artistas brasileiros e do Estado. 

 

Acesse os links: 

http://www.gilsoncamargo.com.br/blog/pintores-da-paisagem-paranaense/ 

Pintores Brasileiros Conhecidos Pelo Mundo | Cultura Mix 

Acesso em: 22 de Agosto de 2014. 

 

 

 

Será feita a leitura do texto sobre Vicent Van Gogh, antes perguntar: 

http://www.gilsoncamargo.com.br/blog/pintores-da-paisagem-paranaense/
http://www.culturamix.com/humor/famosos/pintores-brasileiros-conhecidos-pelo-mundo


 

http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=390&evento=1 
Acesso em: 24 de Agosto de 2014. 
 

Do you  know Vicent Van Gogh? 

Have you ever seen any of Van Gogh´s paintings?  

Do you know anything about his life?  

 

Vicent Van Gogh 1853-1890 

 

Van Gogh um dos principais representantes da pintura mundial, nasceu na 

Holanda em 30 de março de 1853. Começou atuar profissionalmente por volta dos 

quinze anos, estudou teologia e atuou como pastor na Bélgica por seis meses. Ele 

não começou a pintar até quando estava com 27 anos, dez anos antes de sua  

morte. Antes de começar a pintar, foi também professor e negociador de arte. Em 

1880, retornou a cidade de Haia e retratou em suas telas a vida cotidiana dos 

camponeses da zona rural da Holanda. Mudou-se em 1886 para Paris, com seu 

irmão Theo. 

A genialidade de Van Gogh somente foi reconhecida após sua morte, em vida 

conheceu a miséria e vendeu apenas uma pintura “O Vinhedo Vermelho”, enquanto 

vivia em Arles no sul da França. Vicent Willen Van Gogh era mentalmente doente, 

em uma das crises de loucura atacou seu amigo, o artista Paul Gauguin, em outro 

momento cortou parte da própria orelha, seu estado psicológico  foi retratado em 

suas obras, em 1889 precisou ser internado em uma clinica psiquiátrica. Lá, um belo 

jardim passou a ser sua fonte de inspiração. Voltou a morar em Paris após um 

tempo, mas em 27 de julho de 1890, em uma pequena vila de Auvers, no norte de 

Paris, Van Gogh cometeu suicídio e morreu nos braços do irmão Theo. 

 

 

http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=390&evento=1
javascript:;


Para mais informações, acesse o link: 
http://educacao.uol.com.br/biografias/van-gogh.jhtm 
Acesso em: 22 de Agosto de 2014. 
 

A partir da leitura discutir as perguntas: 

1. How many paintings did he sell in his lifetime? 

 

2. How old was he when he started painting? 

 

3. What jobs did he have before becoming a painter? 

 

4. Where did he paint his most famous pictures? 

 

5. What was wrong with him? 

 

6. How did he die? 

 

 

 

Apresentar uma das mais famosas pinturas de Van Gogh, The Starry Night (A 

Noite Estrelada) para ilustrar a pintura usar o data show e propor a leitura 

sobre a obra e como foi a inspiração para a canção  Vincent (Starry, Starry 

night). 

 

 

The Starry Night (A noite Estrelada), nome original De Sterremacht, é uma 

das mais famosas pinturas do artista holandês, que fazia parte da escola pós-

impressionista, nesta pintura Van Gogh retratou a vista que tinha a noite da 

janela de seu quarto, durante seu confinamento no hospital psiquiátrico Saint-

Paul de Mausolée Asylum, localizado em Saint-Rémy-de-Provence na França, 

lá ele pintou a cena da memória, e não ao ar livre como ele preferia. A maioria 

de suas obras foi pintada como observação de paisagens, enquanto esteve 

no asilo dedicou-se à pintura das paisagens que viu em Provence, 

apresentando um estilo característico, naquela época pintou mais de 150 

quadros.  

A obra encontra-se na coleção do Museu de Arte Moderna de Nova York, 

MOMA. 

 

http://educacao.uol.com.br/biografias/van-gogh.jhtm


 
 

http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=390&evento
=1#menu-galeria 
Acesso em: 24 de Agosto de 2014. 
 

 

A paisagem retrata imagens de sua memória, uma igreja típica holandesa, os 

ciprestes são o elo de ligação entre a terra e o céu, estrelas brilham como 

sóis. A pintura The Starry Night foi a inspiração para Don McLean compor a 

canção que homenageia Van Gogh em 1970. Enquanto estava sentado na 

varanda em seu apartamento, olhando para um livro sobre Van Gogh, 

estudou sobre a pintura e teve a inspiração sobre o tema. 

 

http://www.campanicultural.com.br/2012/05/vincent-starry-starry-night.html 
Acesso em: 24 de Agosto de 2014. 
 

 

Nesse momento será feita a atividade da música. 

 

 

 

 

 

 

http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=390&evento=1#menu-galeria
http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=390&evento=1#menu-galeria
http://www.campanicultural.com.br/2012/05/vincent-starry-starry-night.html
javascript:;


 

1. You are going to read and listen to a song called Vicent (Starry Starry 

Night). Look at Van Gogh´s painting, the title. And the opening lines of 

the song and match with the correct meaning. 

 

 

                  By Don McLean 

                  Josh Groban 

 

Starry, starry night 

Paint your palette blue and grey 

Look out on a summer´s day 

With eyes that know the darkness in my soul 

Shadows on the hills 

Sketch the trees and the daffodils 

Catch the breeze and the winter chills 

In colours on the snowy linen land 

 

a) Com os olhos que conhecem a escuridão em minha alma 

b) Pinte sua paleta de azul e cinza 

c) Esboce as árvores e os narcisos 

d) Estrelada, noite estrelada 

e) Sinta a brisa e os calafrios de inverno 

f) Sombras nas colinas 

g) Nas cores da terra de linho enevoado 

h) Dê uma olhada em um dia de verão 

 

2. What do you think the song is about? Is it a sad song? 

 

3. Look at the verse of the song and put the lines in the correct order: 

 

 and how you suffered for your sanity 

 they would not listen, they did not know how 

 now I understand 
 and how you tried to set them free 

 perhaps they´ll listen now 

 what you tried to say to me 

 

 

 

 

 

 

 



4. Match the sentences: 

 

a. Starry, starry…                              ( ) of china blue 
b. Flaming flowers that…         ( ) amber grain 
c. Swirling clouds in… ( ) brightly blaze 
d. Reflect in Vicent´s eyes… ( ) lined in pain 
e. Colours… ( ) night 
f. Morning fields of… ( ) violet haze 
g. Weathered faces… ( ) the artist´s loving hand 
h. Are soothed beneath… ( ) changing hue 

 

 

 

Repeat 3 

 

 

5. Listen to and read the other verses of the song. 

 

For they could not love you 

But still your love was true 

And when no hope was left inside 

On that starry, starry night 

You took your life as lovers often do 

But I could´ve told you, Vicent 

This world was never meant for one as beautiful as you 

 

Like the strangers that you´ve met 

The ragged men in ragged clothes 

A silver thorn 

A bloody rose 

Lie crushed and broken on the virgin snow 

Now I think I know 

What you tried to say to me 

And how you suffered for your sanity 

And how you tried to set them free 

They would not listen 

They´re not listening still 

Perhaps they never will 

 

 

 

 

 

 

 

 



Links: 
https://www.youtube.com/watch?v=oybfFoq7Yow 
https://www.youtube.com/watch?v=Li5oNy4MP9E 
Acesso em: 22 de Agosto de 2014 
 

 

 

 

 

Na sequência será solicitado que os alunos façam uma pesquisa no 

laboratório de informática sobre os significados dos versos da música, 

em seguida fazer uma comparação oral sobre o tema musical e a 

pintura. 

 

http://www.vagalume.com.br/don-mclean/starry-starry-night-
traducao.html 
Acesso em: 22 de Agosto de 2014 
 

 

 

 

 

No laboratório será feita uma visita  ao museu de Van Gogh, para que 

os alunos observem as outras obras do artista  no link: 

 

http://www.tripadvisor.com.br/Attraction_Review-g188590-d190554-
Reviews-Van_Gogh_Museum-
Amsterdam_North_Holland_Province.html#photos 
Acesso em: 22 de Agosto de 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oybfFoq7Yow
https://www.youtube.com/watch?v=Li5oNy4MP9E
http://www.vagalume.com.br/don-mclean/starry-starry-night-traducao.html
http://www.vagalume.com.br/don-mclean/starry-starry-night-traducao.html
http://www.tripadvisor.com.br/Attraction_Review-g188590-d190554-Reviews-Van_Gogh_Museum-Amsterdam_North_Holland_Province.html#photos
http://www.tripadvisor.com.br/Attraction_Review-g188590-d190554-Reviews-Van_Gogh_Museum-Amsterdam_North_Holland_Province.html#photos
http://www.tripadvisor.com.br/Attraction_Review-g188590-d190554-Reviews-Van_Gogh_Museum-Amsterdam_North_Holland_Province.html#photos


 

 

 

 

 

 

A atividade terá o propósito de abordar desastres naturais, além de 

despertar a consciência sobre a necessidade de preservação do meio 

ambiente. Sugiro perguntar se na região em que os alunos vivem 

costuma ser afetada por desastres naturais, e se eles têm 

conhecimento aonde acontecem com frequência, não só no Brasil mas 

no mundo. 

 

 

Será trabalhado um texto sobre desastres naturais, pedir para que os 

alunos leiam o texto e busquem no dicionário o significado de palavras 

desconhecidas, se julgar necessário, permita que eles o façam em 

duplas. Logo após a leitura esclarecer problemas de compreensão, e 

será feita a discussão sobre o entendimento do texto. 

 

 

 

Natural Disasters  

 

Natural disasters is any catastrophic event that is caused by 

nature or the natural processes of the Earth. The natural 

disasters that really affect people worldwide tend to become 

more intensive as the years go on, and predicting many natural 

disasters isn´t easy, scientists, geologists, and storm watchers 

work hard to predict major disasters. With all the technology 

available, it´s become easier to predict natural disasters, but 

there are still natural disasters that come up rather 

unexpectedly, such as earthquakes, wildfires, landslides, 

volcanic eruptions. 

 

Para mais informações acesse o link: 
http://www.basicplanet.com/natural-disasters/ 
Acesso em: 6 de Setembro de 2014. 
 

http://www.basicplanet.com/natural-disasters/


 

Nas atividades que seguem, serão identificadas as imagens e as 

definições sobre os desastres naturais. Se julgar necessário usar o 

dicionário, ou estimule-os a descobrirem o significado das palavras no 

exercício 2, por meio do contexto. 

 

1 – Read  the names of the natural disasters and write down the according to 

the right image. 

 

VOLCANO -  HURRICANE - TORNADO -  TSUNAMI -  FLOOD 

EARTHQUAKE – AVALANCHE – WILDFIRE - DROUGHT - LANDSLIDE 
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Imagens disponíveis no link: 
http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=947&evento=
7#menu-galeria 
Acesso em: 9 de Setembro de 2014. 
      

 

2 – Read the definitions and complete with the name of each natural disaster. 

 

a) A sudden and violent movement of a portion of the earth´s crust, and the 

series of vibration that follow. ____________________. 

 

b) Giant sea waves that are produced by the sudden violent movement of the 

earths plates of volcanos under the water. The time periods of these waves 

can last up to an hour, causing massive devastation as seen in Sri Lanka in 

2004. ________________________________. 

 

c) It´s an overflow of water that reaches land. ________________________. 

 

d) It can be described as giant, swirling storms with winds of 74 miles (119 

kilometers) per hour or grater that occurs especially in the Western 

Atlantic._____________________________. 

http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=947&evento=7#menu-galeria
http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=947&evento=7#menu-galeria
javascript:;
javascript:;
javascript:;


 

e) It´s simply a quick flow of snow down a slope. ______________________. 

 

f) They are destructive columns of air that rotate and have contact between 

earth´s surface and a cumulonimbus cloud. ______________________. 

 

g) There is a high risk of danger from slow moving lava, it´s one of the most 

dangerous and magnificent natural disasters. ______________________. 

 

h) It happens when surface or underground water is reduced greatly, when rain 

doesn´t occur during periods of time. __________________________. 

 

i) _________________ are some of the worst types of natural disasters to hit 

any part of the world. Millions of acres of land can be destroyed. 

 

j) They always involve a large ground movement, if area has some pre 

conditional factors, surface problems and conditions from arising. This can be 

things such as debris and rock failing. _______________________  

 

Link: 
http://www.basicplanet.com/natural-disasters/ 
Acesso em: 6 de Setembro de 2014. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.basicplanet.com/natural-disasters/


 

 

 

Antes de trabalhar com a música “Hey you”, que chama a atenção sobre as 

mudanças climáticas, passar para os alunos informações sobre o que foi o  

“Live Earth”, texto sugerido: 

 

 

 

 

 

 

 

Live Earth 2007 – O poder da música contra o aquecimento global. 

 

Quando se quer transmitir uma mensagem com um propósito, a música tem a 

capacidade de comunicação universal, e foi usada para expressar a luta para 

que 2 bilhões de pessoas, se conscientizassem sobre os efeitos do 

aquecimento global e as alterações climáticas. 

Live Earth foi um evento de 24 horas de shows de música realizado em 7 de 

Julho de 2007, em oito países de sete continentes, New York, London, 

Johannesburg, Rio de Janeiro, Shanghai, Tokyo, Sydney e Hamburg. Através 

da música passaram a mensagem de que é preciso salvar o planeta. A 

canção “Hey you”, escrita especialmente para o evento SOS, Live Earth, 

7.7.07, Madonna a interpretou em Londres. 

 

Mais informações no link: http://rraurl.com/forum/index.php?showtopic=37493 

Acesso em: 6 de Setembro de 2014. 

http://rraurl.com/forum/index.php?showtopic=37493


 

Iniciar a atividade da música apresentando o vídeo para que os alunos a 

conheçam, em seguida explicar a eles que deverão ter atenção nesse 

momento com as pessoas que aparecem no vídeo, em seguida mostre-lhes o 

vídeo novamente buscando informações como: quem são e o que fazem, 

algumas dessas pessoas serão do conhecimento deles outras não, enquanto 

assistem o vídeo é importante passar as informações e pedir para que 

anotem os nomes, uma pesquisa  no laboratório de informática seria 

interessante para aprofundar o conhecimento sobre elas. Desta vez propor 

que tenham a atenção nas outras imagens do vídeo, e o que elas mostram. 

Na sequência instigar os alunos a pensar e discutir qual foi o objetivo da 

música ter sido feita, e que relação tem as pessoas com o tema da música. 

 

Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=pwIGcGQQXks 
Acesso em: 7 de Setembro de 2014. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicar que na atividade 1  cada quadro contem um verso diferente da 

música e que eles devem separar as frases contínuas em palavras 

separadas, depois ouvir a música e conferir o enigma. Na atividade 2 eles 

devem ouvir e completar com as palavras sugeridas. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

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


Song Activity 
 

Hey you 

Madonna 
 

1- Solve the puzzle: each box contains a different verse 

of the song, you should separate the continuous text 

into words. 

 

 
a) 
Heyyoudontyougiveup 

Itsnotsobad 

Theresstillachanceforus 

Heyyou 

Justbeyourself 

Dontbesoshy 

Theresreasonswhyitshard 

Keepittogether 

Youllmakeitalright 

Acelebrationisgoingontonight 

Poetsandprophets 

Wouldenvywhatwedo 

Thiscouldbegood 

Heyyou 

 

 
b) 
Heyyouopenyourheart 

Itsnotsostrangeyougottochangethistime 

Heyyouremenberthis 

Noneofitsrealincludingthewayyoufeel 

Keepittogetherwellmakeitalright 

Acelebrationisgoingontonight 

Poetsandprophets 

Wouldenvywhatwedothiscouldbegood 

Heyyou 

 

 

a) Hey you don´t b) Hey you open 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

c) 
Saveyoursoullittlesister 

Saveyoursoullitllebrother 

Heyyousaveyourself 

Dontrelyonanyoneelse 

Firstloveyourself 

Thenyoucanlovesomeoneelse 

Ifyoucanchangesomeoneelse 

Thenyoucansavesomeoneelse 

Butyoumustfirstloveyourself 

Thenyoucanlovesomeoneelse 

Ifyoucanchangesomeoneelse 

Thenyouhavesavedsomeoneelse 

butyoumustfirst 

 

 

 

c) Save your 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 – Listen and fill in the gaps with the words: keep -  choice -  good -  tonight -    

fence  -  sense -  try 

 

 

Hey you 

There are on the _________________ 

You got a _______________________ 

One day it will make ______________ 

Hey you 

First love yourself 

Or if you can´t 

____________ to love someone else 

__________  it together 

We´ll make it alright 

A celebration is going on ____________ 

Poets and prophets 

Will envy what we do 

This could be _____________ 

Hey you 

 

 

Links: 

https://www.youtube.com/watch?v=Pbm6Q59yooE 

http://www.vagalume.com.br/madonna/hey-you.html 

Acesso em: 9 de Setembro de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Pbm6Q59yooE
http://www.vagalume.com.br/madonna/hey-you.html


 

Como aparece na letra da música a forma imperativa, proponho que os 

alunos observem os exemplos dados na explicação, façam o exercício, e 

encontre na letra exemplos da forma imperativa. 

 

 

Imperative form: o imperativo é a forma que usamos para darmos 

ordens, fazermos sugestões, dar conselhos ou instruções. 

 

Exemplos: Come here (venha aqui) 

Go with them (vai com eles) 

Study hard (estude bastante) 

Look at this (olhe para isto) 

Try again (tente novamente) 

Open the door (abra a porta) 

 

Quando se quer dar mais ênfase no que se pretende dizer, deve-se colocar 

“do” antes da sentença: Do come here. 

 

O imperativo negativo é formado acrescentando-se o auxiliar “do not”: Don´t 

come here. 

 

Se quer ser mais educado fazer o uso da palavra please: Please come here. 

Come here, please. 

 

 

Learn more about imperative. 

 

1- Write the instructions into the negative form: 

 

Touch me – Don´t touch me. 

Talk to me - _______________________ 

Sit here -     _______________________ 

Write here - _______________________ 

Study this lesson - __________________ 

 

2 – Read the lyric “Hey you” and find imperative sentences: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

      ___________________________________________________________ 



 

Será realizada outra atividade de uma música que fala sobre o meio 

ambiente, pedir para que os alunos completem a letra com as dicas em 

português, usando o dicionário quando for necessário, depois mostrar o 

vídeo, sugiro chamar a atenção dos alunos sobre as imagens e pedir para 

que comentem sobre elas. 

 

 

Song activity 
 

Eyes wide open 

Gotye 
 

So this the 1___________ of the story 

2_______________ we had, everything we did 

Is buried in 3 ________________________ 

And this dust is all that´s left of us 

 

But 4 _______________ a few ever worried 

Though the signs were 5_____________, they had no idea 

You just get used to living in 6 _____________ or give up 

When you can´t even picture your 7 _________________ 

 

We 8 ______________ the plank with our 9 ___________ wide open 

 

Some 10______________ offered up answers 

We made out like we heard, but they were only 11 _________________ 

They didn´t add up 

To a 12 ________________ in the way we were living 

 

And the saddest thing 

Is all of it could have been avoided 

But it was like to 13 __________________ consuming 

Is to stop being 14 ________________ 

And why would I make a change if you won´t 

We´re all in the same 15 __________________, staying afloat 

For the moment 

And we walk the plank with our eyes wide open...repeat. 



Complete the song with the words in English the according to their meanings 

in Portuguese. 

 

1 – fim     2 – tudo    3 – pó    4 – somente   5 – claros   6 – medo 

 

7 – futuro   8 – caminhamos  9 – olhos  10 – pessoas  11 – palavras 

 

12 – mudança 13 - parar  14 - humano  15 – barco 

  

Links: 

http://www.vagalume.com.br/gotye/eyes-wide-open.html 

https://www.youtube.com/watch?v=oyVJsg0XIIk 

Acesso em: 12 de Setembro de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vagalume.com.br/gotye/eyes-wide-open.html
https://www.youtube.com/watch?v=oyVJsg0XIIk


 

   

 

 

Antes das atividade das músicas da banda U2, informe aos alunos que serão 

trabalhadas informações sobre Nelson Mandela. Como atividade de pré-

leitura, sugiro pedir aos alunos que comentem com os colegas o que sabem 

sobre Nelson Mandela, eles provavelmente terão essas informações, pois 

fazem parte da atividade feita no 2ª momento da atividade 4. 

 

 

1 – Read the text about Nelson Mandela: 

 

Nelson Mandela was one of the most loved and respected people in the world, 

he was born in 1918 into a South Africa that was divided along black and 

white racial lines. He said he had a wonderful childhood and was a keen 

runner and boxer. He learnt more of the terrible apartheid system when he 

studied to became a lawyer. He was in prison for 27 years and became 

famous around the world, he was released from prison in 1990. In 1993 he 

won the Nobel Peace Prize and a year later, he became his country´s first 

ever black president until 1999. He died on the 5th December, 2013, aged 95. 

 

Mais informações no link: 

http://www.famouspeoplelessons.com/n/nelson_mandela.html 

Acesso em: 14 de Setembro de 2014. 

 

 

 

Pedir aos alunos que façam uma primeira leitura e listem as palavras 

desconhecidas, em seguida comentar qual foi a compreensão geral do texto. 

Para ampliar a atividade, pode ser solicitado que trabalhem com o dicionário 

para melhor compreensão do vocabulário. Logo após fazer a atividade 2, 

sobre os acontecimentos relacionados aos determinados anos. Nesta 

atividade pode-se chamar a atenção dos alunos para a maneira como lemos 

as datas em língua inglesa, sugiro praticar com eles a leitura das datas. 

 

 

 

 

http://www.famouspeoplelessons.com/n/nelson_mandela.html


2 – Read the text again. What do the following numbers refer to? 

 

a) 1918 _________________________________________________ 

b) 27 years ______________________________________________ 

c) 1990 _________________________________________________ 

d) 1993 _________________________________________________ 

e) 1999 _________________________________________________ 

f) 2013 _________________________________________________ 

 

 

 

Revisar o uso do passado simples dos verbos apresentando alguns 

exemplos, em seguida fazer as atividades. 

 

 

Simple Past 

 

Nelson Mandela studied to became a lawyer. 

 

In 1993 he won the Nobel Prize. 

 

Take a look at these verbs in the past. 

Start+ed        join+ed     clean+ed     play+ed   use+d   jump+ed 

 

The – ed ending is used to form the past tense of regular vebs and can be 

pronounced in three different ways: 

/Id/  started, rested, wanted 

/d/ cleaned, played, formed, called, closed 

/t/ looked, worked, jumped 

 

The verb in: “In 1993 he won the Nobel Prize” is an irregular verb. Take a look 

how irregular verbs in the past are formed: 

Go – went 

Have – had 

Make – made 

Spend – spent 

 

 We use didn´t + infinitive to form negative sentences in the Simple Past. 

They didn´t go to work yesterday morning. 

 

 We use did + subject + infinitive to form questions in the Simple Past. 

Did you know any facts about Nelson Mandela? 

 



 

1 -Look at the text about Nelson Mandela and write the past tense of the 

following verbs: 

Be - __________________________ 

Say - _________________________ 

Have - ________________________ 

Learn - _______________________ 

Study - _______________________ 

Become - _____________________ 

Win - _________________________ 

Die - _________________________ 

 

 

 

Sugiro explorar mais o uso do past simple com um texto que fala sobre 

Michael Jackson. 

 

 

2 – Complete the following text with the verbs in parentheses to learn 

about Michael Jackson. Use the simple past. 

 

Michael Joseph Jackson was born in 1958. He is truly a music legend. 

He ___________________ (become) a superstar at the age of eleven. 

His solo career _________________ (earn) him the title “King of Pop”, 

he _________________ (die) in 2009. Jackson 

_______________(dominate) the music charts throughout the 1970s, 

80s and 90s. MTV ____________ (play) his videos to the world. His 

“Thriller” video ________________ (have) all the excitement major 

movie release. He ___________ (win) World Music Award´s Best-

Selling Pop Male Artist of the millennium, and ___________ (be) the 

American Music Award´s Artist of the century. 

 

Link: 

http://www.famouspeoplelessons.com/m/michael_jackson.html 

Acesso em: 15 de Setembro de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.famouspeoplelessons.com/m/michael_jackson.html


 

Para destacar a atividade da música “Ordinary Love”, sugiro utilizar o 

filme/cenas do filme “Long walk to Feedom” (O caminho para a liberdade), 

que conta a história de Mandela. A apresentação do filme estará no processo 

de ensino aprendizagem ligado ao conteúdo e aos objetivos relacionados com 

o tema em discussão, sendo que os alunos deverão ser orientados para a 

reflexão sobre as observações feitas durante a apresentação visando discutir 

a temática do filme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitar aos alunos que expressem suas opiniões sobre pessoas que 

podemos chamar de ícones da história, é provável que citem alguns nomes 

da atividade 4. Promova uma discussão lendo: 

 

 

 

 

Podemos considerar ícones pessoas que são respeitadas e reconhecidas 

pela sua história, por servirem de exemplo de talento, determinação e 

superação em diversas áreas como: esporte, música, política e 

entretenimento. Reflita e dê a sua opinião se você acha importante que certas 

pessoas sejam consideradas ícones ou ídolos pelo que de alguma forma 

tentam ou tentaram fazer do mundo um lugar melhor para todos. 

Quem você considera um ícone? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Peça aos alunos que se reúnam em duplas, informe que será feito um 

trabalho de pesquisa no laboratório de informática sobre a banda U2 e seus 

projetos de ação social e que tenham mais atenção para o que foi a 

Campanha One (One Campaign), e sobre a canção One, descrevendo quais 

foram os objetivos dessas ações. O objetivo desta atividade é fazer os alunos 

entender porque a banda U2 se tornou um ícone. 

 

 

 

 

 

Após a pesquisa fazer a discussão sobre as descobertas que julguem 

interessantes, em seguida a atividade da música. Se possível, traga para a 

sala de aula dicionários para que os alunos possam consulta-los. 

 

 

 

 

 

Song activity 
 

ONE        - U2 
 

What are the words? Guess and complete the song. 

 

Is it getting  1_____________? Or do you feel the same? 

Will it make it 2____________ on you now 

You got someone to blame? 

 

You say one 3__________________, one life 

When it´s one need in the 4______________ 

One love we get to share it leaves you, darling 

If you don´t care for it 

 

Did I disappoint you? Or leave a 5_____________ taste in your mouth? 

You act like you 6______________ had love 

And you want me to go without 

 

Well, it´s too late tonight to drag your 7_____________ out into the light 



We´re one but we´re not the 8________________ 

We get to carry each other, carry each other one 

 

Have you come here for forgiveness? 

Have you come to raise the 9__________________ 

Have you come here to play Jesus? 

To the lepers in your head? 

 

Did I 10_________________ too much? More than a lot you gave me 

nothing now it´s all I got 

We´re one but we´re not the same 

Well we 11______________hurt each other 

Then we do it again 

 

You 12______________ love is a temple 

Love is a higher law 

You ask me to enter but then you make me crawl 

And I can´t be holding on 

To what you got when all you got is hurt 

 

One love one 13_________________ 

One life you got to do what you should 

One life with each other 14______________, and my brothers 

One life but we´re not the same  

We get to carry each other, carry each other 

One…one….. make it 

 

 

Links: 

Acesso em: 23 de Setembro de 2014. 

 

 

1. A woman or girl in relation to other daughters and sons of her parents. 

2. Comparative of good 

3. Comparative of easy. 

4. Strong feeling of affection. 

5. The period from sunset to sunrise in each twenty-four hours. 

6. That is not good. 

7. The opposite of always. 

8. The opposite of future. 

https://www.youtube.com/watch?v=9YErDUwMB7g
http://www.vagalume.com.br/u2/one-traducao.html


9. Not different, identical. 

10. The opposite of alive. 

11.  Say something in order to obtain an answer. 

12.  Cause pain. 

13.  A word used to convey information. 

14. The red liquid that circulates in the arteries and veins. 

 

 

 

Nesse momento será trabalhada a música “Ordinary Love”. U2 escreveu essa 

canção a partir das cartas de amor enviadas da prisão por Nelson Mandela à 

sua esposa. A canção foi lançada em 29 de novembro de 2013 a menos de 

uma semana antes do falecimento de Mandela. A canção foi inspirada no 

filme proposto “Long Walk to Freedom”. Sempre que trabalhamos com 

canções, devemos estimular os alunos a ter atenção na pronúncia das 

palavras, entonação. Passar para os alunos o vídeo clipe do primeiro link 

citado, depois o clipe original da canção aonde mostra a letra da música, 

desta forma pode-se conferir a atividade para correção das palavras. 

 

 

 

Song activity 
 

Ordinary Love 

U2 
 

1- Listen to the song and choose the correct words to complete it. 

 

The sea/see wants to kiss the golden shore 

The sunlight warms your skin/ski 

     All the beauty that´s been lost/lose before 

     Wants to find/sign us again 

       

      I can´t fight/lie you anymore 

      It´s you I´m fighting for/four 

     The sea throws rocks/rockets together 

      But tine/time, leave/left us polished stones 

        



       We can´t fail/fall any further 

       If we can´t fill/feel ordinary love/glove 

       And we cannot reach/beach any higher 

       If we can´t feel/deal with ordinary love 

 

       Birds/bears fly high/hide in the summer sky 

       And rest/rat on the breeze 

       The flame/same wind will take card/care of you and I 

       We´ll build/fuel our horse/house in the trees 

 

        Your head/heart is on my sleeve 

        Did you put it here with a magic/majestic marker? 

        For years/ears I would believe that the world/word could 

        Wash it away 

 

        Cause we can´t … repeat 3 

 

        Are we touch/tough enough for ordinary love? 

 

        Repeat 3 

 

Links:http://www.youtube.com/watch?v=Fum3g86zUPc 

http://www.youtube.com/watch?v=XC3ahd6Di3M 

http://www.vagalume.com.br/u2/ordinary-love.html 

Acesso em 24 de Setembro de 2014. 

 

2 – Match the synonyms. 

 

a) sea                                 (  ) drop 

b) sunlight                          (  ) extend 

c) beauty                            (  ) normal 

d) time                                (  ) ocean 

e) fall                                  (  ) Earth 

f) feel                                 (  ) daylight 

g) reach                              (  ) grace 

h) ordinary                          (  ) soul 

i) care                                (  ) moment 

j) house                             (  ) sense 

k) heart                               (  ) protection 

l) world                               (  ) home 

http://www.youtube.com/watch?v=Fum3g86zUPc
http://www.youtube.com/watch?v=XC3ahd6Di3M
http://www.vagalume.com.br/u2/ordinary-love.html


                                                                    

 

 

 

Antes da realização da atividade da música “Reach”, informe aos alunos que 

será feita atividade com frases relacionadas aos Jogos Olímpicos na 

antiguidade, antes pergunte se eles têm conhecimento, se lembram de 

algumas cidades sedes que aconteceram os jogos, de algum fato relevante, 

quais esportes fazem parte das competições, se conhecem atletas que já 

participaram dos Jogos Olímpicos.  

 

1 – Read the sentences in English and write down the sentences in 

Portuguese the according to their meanings. 

 

 

 
O With the intent to promote fellowship and friendship among people, 
 

______________________________________________________________ 

through  sports competitions, the Greeks created the Olympic Games. 
 

______________________________________________________________ 

The agreement provided that the games were held every four years, 
 

______________________________________________________________ 

in July or August , the athletes competed naked, 
 

______________________________________________________________ 

and only free citizens who had never committed crimes could 
participate. 
 

______________________________________________________________ 

 
 

 

 

*O acordo previa que os jogos fossem realizados a cada quatro anos,  

 

*e apenas cidadãos livres que nunca tivessem cometido crime podiam 

participar. 

*Com a intenção de promover a amizade e integração entre os povos, 



*nos meses de julho ou agosto , os atletas competiam nus, 

*através de competições esportivas os gregos criaram os Jogos de Olímpia. 

 

Mais informações no link: 

http://www.cob.org.br/movimento-olimpico/jogos-olimpicos 

Acesso em: 4 de Outubro de 2014. 

 

 

 

Explicar que pela primeira vez na história dos Jogos Olímpicos, uma 

cidade sul-americana vai sediá-los em 2016: o Rio de Janeiro. Em seguida 

leva-los ao laboratório de informática, esta atividade pode ser realizada 

em pequenos grupos e propõe que os alunos encontrem informações 

sobre os Jogos Olímpicos que serão no Rio de Janeiro, primeiro peça a 

eles que anotem essas informações, depois sobre as modalidades 

esportivas, cada grupo escolhe 4 e devem descrevê-las. 

 

 Link para pesquisa: Olympic Games. Rio 2016 Olympic Games 

Most viwed.   

http://www.rio2016.com/en/the-games/olympic 

Acesso em: 5 de Outubro de 2014. 

 

 

 

Nessa atividade a letra da música Reach será usada para promover a 

comunicação entre os alunos, deve-se preparar duas folhas, aonde um 

aluno receberá a folha A e o outro a folha B. Na folha A, substituir as 

palavras ímpares por um lacuna e manter os pares, na B o contrário. No 

primeiro momento pedir para que os alunos trabalhem com o vocabulário 

das folhas que cada um tem, por conhecimentos prévios, ou se necessitar 

fazer uso do dicionário. Em seguida deverão fazer perguntas para tentar 

completar as lacunas. Quando o que tiver com a folha A fizer a pergunta, o 

que está com a folha B dará dicas para que consiga completar. Para que 

não seja simplesmente passada a resposta pronta, sugiro que faça como 

uma competição, quando conseguem completar ganham-se pontos.  

 

 

 

http://www.cob.org.br/movimento-olimpico/jogos-olimpicos
http://www.rio2016.com/en/the-games/olympic


Song activity 
 

Worksheet A 

 

Ask your friend to find out the words to complete the song. 

What´s the word in number 1? 

You have to ask just changing the numbers. 

 

Reach 
Gloria Estefan 
 

Some 1______________ live on in time forever 

Those dreams, you want with all your 2 heart 

And I´ll do whatever it takes 3____________ 

Through with the 4 promise I made 

5 __________ it all on the line what I hoped 

for at last would be 6 mine 

 

Chorus 

 

If I could 7 ___________, 8 higher 

Just for one 9 _______________ touch the 10 sky 

From that 11 ______________ moment in my 12 life 

I`m gonna be 13 ______________ 

Know that I´ve tried my very 14 best 

I´d put my 15 ____________ to the 16 test 

If I could reach 

 

Some 17 _____________ are meant to be 18 remembered 

Those days we 19 ___________ above the 20 stars 

So I´ll  21 ____________ the 22 distance this time 

Seeing more the higher I 23 _____________ 

That the more I 24 believe all the more that this 

Dream will be mine 

 

Repeat chorus 

 

 

 



Song activity 
 

Worksheet B 

 

Ask your friend to find out the words to complete the song. 

What´s the word in number 2? 

You have to ask just changing the numbers. 

 

Reach 
Gloria Estefan 
 

Some 1 dreams live on in time forever 

Those dreams, you want with all your 2 ___________ 

And I´ll do whatever it takes 3 follow 

Through with the 4 _____________ I made 

5 put it all on the line what I hoped 

for at last would be 6 __________________ 

 

 

Chorus 

 

If I could 7 reach, 8 ____________ 

Just for one 9 moment touch the 10 ____________ 

From that 11 one moment in my 12 ____________ 

I´m gonna be 13 stronger 

Know that I´ve tried my very 14 _______________ 

I´d put my 15 spirit to the 16 _________________ 

If I could reach 

 

Some 17 days are meant to be 18 _______________ 

Those days we 19 rise above the 20 _____________ 

So I´ll 21 go the 22 ______________ this time 

Seeing the more the higher I 23 climb 

That the more I 24 _______________ 

All the more that this dream will be mine 

 

Repeat chorus  

 

Links: 

http://www.vagalume.com.br/gloria-estefan/reach-alcance.html 

https://www.youtube.com/watch?v=3MnOKy70Tck 

http://www.vagalume.com.br/gloria-estefan/reach-alcance.html
https://www.youtube.com/watch?v=3MnOKy70Tck


Acesso em: 5 de Outubro de 2014. 

 

Answer: 

What is the theme in this song? 

What message is the song sending us? 

 

 

1 - Match the words in column A with their corresponding meaning in 

column B. 

 

A B 
 

a) forever ( ) strech out an arm in a 
specified direction 

b) dream ( ) continued change preceding 
death 

c) promise ( ) for all future time; for always 

d) all ( ) in extended space over and 
not touching 

e) last ( ) used to refer the whole 
quantity 

f) reach ( ) a series of thoughts, images 
occurring in a person´s mind 
during sleep 

g) sky ( ) a declaration or assurance 
that one will do something 

h) life ( ) accept that something is true 

i) above ( ) the region of the atmosphere 
and outer space seen from the 
earth 

j) believe ( ) coming after all others in time 
or order 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Será trabalhada a música If today was your last day, pode-se iniciar a 

atividade solicitando aos alunos que reflitam sobre o título da música. Sugiro 

que passe no quadro e peça para que identifiquem as palavras do título 

levando-os a entender o significado. Em seguida trabalhar com elaboração de 

hipóteses com base nas perguntas a seguir: 

 

 Como vocês imaginam o cenário do vídeo clipe? Por quê? 

 Quantas e quais personagens devem fazer parte do vídeo? 

 Qual é o tema principal que a música vai abordar? 

 A que momento do dia irão se referir as imagens do vídeo? 

 Como vocês imaginam que seja a melodia? 

 

 

 

 

Nesse momento os alunos assistem ao vídeo clipe e confirmam ou não 

suas hipóteses. Em seguida fazer a atividade da música. 

                                                                                                   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



          Song Activity 

           If today was your last day 

           Nickelback 

 

1 – Chosse the correct opposite to complete the gaps the according to the 

words in the brackets. 

 

My best ____________(enemy) gave me the best _____________(betrayal) 

He said each day´s a _____________(loss) and not a given right 

Leave no stone unturned 

Leave your ____________(courage) behind 

And try to take the path less travelled by 

That ____________(last) step you take is the longest stride 

 

If ________________(past) was your last  day 

And tomorrow was too late 

Could you say _______________(hello) to yesterday? 

Would you _____________(dead) each moment like your ___________(first)? 

Leave ________________(new) pictures in the past? 

Donate every dime you had? 

If today was your last day 

 

______________(agreeing) the grain should be a way of life 

That´s worth the price is always worth the ____________(peace) 

Every second counts ´cause 

There´s no second try 

So live like you´re ________________(always) living twice 

Don´t take the free ride in your own life 

 

If _____________(past) was your last day 

And tomorrow was too late 

Could you say __________(hello) to yesterday? 

Would you ___________(dead) each moment like your ____________(first)? 

Leave _____________(new) pictures in the past? 



Donate every dime you had? 

Would you call those friends you´ve never seen? 

____________(forget) old memories? 

Would you _______________(blame) your _____________(friends) 

Would you find that one your dreaming of? 

Swear up and ________________(above) to God above 

That you´ll finally fall in ______________(hate) 

 

If today was your last day 

Would you make it up by mending a ___________(mend) heart 

You know it´s never too ____________(early) 

To shoot for the stars  

Regardless of who you are 

So do whatever it takes 

´Cause you can´t rewind a moment in this life 

Let nothing stand in your way 

´Cause the hands of time are never on your side 

  

Repeat 4 

Use these words to complete the gaps: 

forgive – against – first – last – down – broken – reminisce – love – late – 

today – friend – goodbye – advice – old – fight – enemies – never – live –  

fears -  gift 

 

2 – Listen and check your answers. 

Links:http://www.vagalume.com.br/nickelback/if-today-was-your-last-day-

traducao.html 

https://www.youtube.com/watch?v=lrXIQQ8PeRs 

Acesso em: 07 de Outubro de 2014. 

 

 

 

3 – The sentences below are taken from the video clip. Write down their meanings. 

http://www.vagalume.com.br/nickelback/if-today-was-your-last-day-traducao.html
http://www.vagalume.com.br/nickelback/if-today-was-your-last-day-traducao.html
https://www.youtube.com/watch?v=lrXIQQ8PeRs


 

Do whatever it takes -                       

 

You can´t rewind -                                          

 

It´s never too late – 

 

Take the first step – 

 

Let nothing stand in your way –  

 

What if? –  

 

Tomorrow is too late –  

 

Live each moment – 

  

Reminisce old memories – 

 

Forgive your enemy –  

 

Call and old friend –  

 

Fall in love -  



Para promover a interação entre os alunos dividi-los em pequenos grupos para que 

respondam as perguntas, incentive-os a usar a imaginação para expressar suas 

ideias, os orientando à medida que escrevem. Após eles terem respondido, peça 

então que escrevam em pequenos pedaços de papel o que eles responderam na 

pergunta 1, como foi feito no vídeo da música, se quiser você pode convidar alguns 

alunos para fixar as frases em um mural da escola. Discuta as sugestões 

apresentadas com a classe.  

 

4 – Join in small groups and answer: 

 

1 - The according to the video we can see some advices that are in activity 3, written   

on papers. What would you add to these advices?  

2 – What is the message of the song? 

3 – What would you do if today was your last day? What wouldn´t you do ? 

4 – What part of the song do you like most? Why? 

 

Se quiser ampliar esta atividade, em dupla, peça aos alunos que escolham uma 

banda ou cantor de interesse comum, solicite que seja feita uma pesquisa, na aula 

seguinte eles apresentam, pode ser usado um clipe, uma letra de música da banda 

ou cantor escolhida. Outra sugestão que poderia ser feita junto com essa seria, se 

eles tivessem a oportunidade de entrevistar essa banda ou cantor o que eles 

perguntariam? 
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