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Resumo:  Esta Unidade Didática tem por objetivo trabalhar a Língua 

Inglesa explorando a temática dos valores, das relações humanas 

e da afetividade, utilizando-se de atividades lúdicas como 

recursos didáticos, favorecendo o desenvolvimento emocional 

dos educandos. As temáticas: amor, amizade, respeito, afeto, 

serão desenvolvidas por meio de jogos, dinâmicas, textos, 

vídeos, músicas. Acredito que uma proposta voltada ao estímulo 

da afetividade e de melhores relações entre aluno e professor em 

sala de aula será de grande valia no amadurecimento sócio-

emocional e intelectual dos alunos. Com a constante mudança 
da sociedade em que vivemos, faz-se necessário repensar as 

variadas formas de ensinar e o lúdico configura-se como uma 

das maneiras de apresentar o conteúdo aos alunos, pois o jogo 

socializa, diverte, ensina de maneira criativa, auxiliando na 

busca de novos desafios e ideais. Na construção do 

conhecimento, permeado de valores como: o amor, o afeto, a 

amizade, o respeito mútuo, a verdade, a solidariedade, etc., 

acredita-se que a sala de aula pode tornar-se um espaço mais 

agradável e com condições favoráveis ao início de uma 

educação de valores que refletirão na família e, 

consequentemente, em uma sociedade mais humana.  
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Apresentação 

Esta Unidade Didática tem o objetivo de trabalhar com a língua inglesa, 

desenvolvendo as temáticas: amor, amizade, verdade, honestidade, respeito, entre 

outras, por meio de atividades lúdicas como recurso pedagógico, em uma turma do 6º 

ano do Ensino Fundamental no Colégio Alberto de Carvalho, Prudentópolis-PR. A 

Unidade está fundamentada em princípios da abordagem comunicativa, aproximando, 

assim, o dia a dia do aluno, para que seja possível a identificação com o tema tratado e 

auxilie as habilidades de: ouvir, falar, ler e escrever. 

Este material apresenta atividades orais e escritas que ajudará na compreensão 

e na aprendizagem, com base em elementos lúdicos e afetivos que motivem os alunos a 

aprender a Língua Inglesa, levando em conta o fator idade, o perfil dos educandos, a 

necessidade de vivenciar valores morais básicos e princípios de vida necessários à boa 

convivência em sala de aula. As atividades serão desenvolvidas em grupos, duplas e 

individualmente, dando ênfase à interação professor/aluno e aluno/aluno por meio de 

jogos, brincadeiras, músicas. 

O presente material está dividido em 4 unidades, com 8 aulas cada uma, cada 

aula com três ou quatro atividades que dependerão da turma para serem desenvolvidas, 

podendo dar continuidade na aula seguinte. As atividades serão desenvolvidas por meio 

de dinâmicas para motivar o conteúdo, vocabulários para iniciar os estudos dos temas, 

músicas relacionadas ao assunto, pequenos textos para interpretação, jogos para 

aprender brincando e fixar o conteúdo, vídeos para reflexão e motivação, produção de 

pequenos textos, entre outros exercícios procurando abordar as habilidades já 

mencionadas, contemplando, assim, os temas e objetivos propostos. 

 

                      Bom trabalho ! 

.                                                                 GOOD LUCK! 

 

                                                                                  Teacher: Nadir 
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1ª. AULA 

1) Iniciar com a dinâmica: O presente –The gift 

Preparar uma caixa de presente bem bonita, e não contar para os alunos o que tem 

dentro. Na caixa pode ter: pirulitos, balas, bombons, stikers,que no final da brincadeira 

serão distribuídos a todos os alunos da sala. A dinâmica tem início com os alunos 

sentados em círculo. A professora entrega o presente para um (a) aluno (a) dizendo: 

 

1- Passe-o para um (a) colega que você acha ALEGRE (CHEERFUL). Parabéns, 

mesmo sendo ALEGRE, o presente não é seu. 

2- Passe-o para quem é ELEGANT. Parabéns, mas o presente não ficará com você. 

3- Passe-o para quem é INTELIGENTE (intelligent). Como você é inteligente já deve 

saber que o presente não é seu. 

 

4- Passe-o para quem é COMUNICATIVO (a) (communicative). Você sabe o que tem 

aí dentro, da caixa? Ainda não. 

 

5- Passe-o para quem você acha CARINHOSA (o)(loving).Será que é seu? Não, nem 

sendo carinhosa (o) 

6- Passe-o para quem é TÍMIDO (timid). Poderia ser seu, mas não é. 

7- Entre nós há uma pessoa DEDICADA (dedicadet) em tudo que faz. Dê o presente a 

ela. 

 

8- Você é muito dedicada e saberá reconhecer que há uma pessoa, nesta sala, que é 

SIMPLES e HONESTA (simple and honest). Entregue o presente a ela. 

 

9- Parabéns, sendo HONESTA você saberá reconhecer que todos os colegas queriam o 

presente, então, abra-o e distribua a todos.  

 

 

 

UNIDADE 1 
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2) VOCABULARY : Apresentar o vocabulário em cartazes; fazer leitura das palavras, 

refletir sobre o significado de cada uma. 

 

Respect : respeito Family : família 

 

Joy : alegria 

 

Courage : coragem 

 

Truth : verdade  
Tolerance : tolerância 

 

Friend : amigo 

 

Peace : paz 

 

Care : carinho 

 

Solidarity : solidariedade 

 

Honesty : honestidade 

 

Collaboration : colaboração 

 

Affection : afeto 

 

Friendschip: amizade 

 

Hope : esperança 

 

Patience : paciência 

                                                                                                        

3) Entregar um caça palavras com o vocabulário em estudo 

F R I E N D S H I P A C N T T 

P I E U S V Z D O F A O A O I 

F B F V G O N V F R I T L L K 

C E T X O E L E E T M R T E E 

O G X C I L C I A L Y U M R R 

T A S R E T M R D R O S E A M 

J R F S I P O H O A J T S N V 

O U C O I B S P N B R C G C M 

H O N I A C P E E C N I S E H 

X C V L W X D H R A L P T X U 

U G L H O N E S T A C H E Y X 

D O B Q B F O G N H Z E D N J 

C E C N E I T A P E P O H S J 

W P O N M T L Z D A F B O U Z 

U Q A G P X N S I L W E V R E 
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4) Ilustração,em duplas, dos valores para serem expostos na sala de aula. 

Ex: We need to respect, help and accept each other and live in a peaceful way. 

Um dos principais valores que devem ser seguidos em nossa sala de aula e em todos os 

lugares onde estivermos é o respeito. Com base nesta palavra “respect” tente descobrir 

uma mensagem que servirá de lema para todos nós: 

 

 

 

2ª. AULA 

1) Espalhar algumas caixinhas pela sala de aula, com as palavras do vocabulário, para 

que os alunos escolham cinco palavras que serão coladas em uma folha completando a 

frase: 

 

 

 

 

2) Escrever algumas frases com as palavras escolhidas: 

3) Relacionar as imagens com os valores: 

 

IN MY LIFE I NEED 

MORE... 
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                                     LOVE 

                                     COLLABORATION 

                                     PEACE 

                                     TOLERANCE 

                                      FRIENDSHIP 

                                      PATIENCE 

                                      HONESTY 

          RESPECT 

                                  COURAGE 
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                                     SOLIDARITY 

                                      HOPE 

                                       JOY 

                                      CARE 

                                      FUN 

                                     TRUTH 

                                      FRIEND 
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LLLEEETTT’’’   SSS   SSSIIINNNGGG   

4) Música: My best friend forever 

We dont always like the same things take ice cream 

We like different flavors 

And we dont always see things the same once you 

called me a name and I returned the favor 

But you are my Best friend forever we wont ever 

let that end no never 

You are here for me and I am here for you 

Thats what best friends do 

We dont always see eye to eye dont ask me why 

But we dont mind it 

And we dont always get along but our friendships 

strong 

We can always find it 

And you are my best friend forever we wont ever let 

that end no never 

You are here for me and I am here for you 

 

Thats what best friends do 

We dont always fit in with the crowd but we still 

stand proud and we stand together 

And we dont care what other people say we go our own 

true way that works a whole lot better 

And you are my best friend forever we wont ever let 

that end no never 

You are here for me and I am here for you thats what 

best friends do 

You are my best friend forever we wont ever let that 

end no never 

You are here for me and I am here for you thats what 

best friends do 

Thats what best friends do 

Thats what best friends do 

Fonte: www.youtube.com/watch?v=g9fBQYE-S5o . Acesso em 20/10/2014. 

Entregar para os alunos a letra em inglês, ouvir, cantar. Circular as palavras conhecidas. 

Ouvir novamente, refletir sobre: O valor da amizade 

 

http://www.youtube.com/watch?v=g9fBQYE-S5o
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A amizade é o sentimento essencial entre os seres humanos, ter amigos e ter 

alguém pra compartilhar alegrias, tristezas, se divertir, brigar também... Mas apesar 

de tudo ter alguém com quem sempre contar, alguém que te aceita do jeito que você é. 

Ter um amigo verdadeiro é algo muito especial na vida de uma pessoa. 

Você tem um (a)best friend? Como é um amigo verdadeiro? Citar as características de 

uma amizade verdadeira. 

Que parte da música você mais gostou, por quê? Ilustre com desenhos. 

 

3ª. AULA 

1) VOCABULARY: Palavras mágicas - magic words 

Thank you : obrigado 

Please : por favor 

Sorry : desculpa 

Excuse me :com licença 

 

 2) Trabalhar a oralidade em várias situações,responder em inglês. 

  

3) Diálogo usando as Magic Words. 

 

4) Fazer cartazes, em grupos,com as palavras mágicas em estudo. 
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4ª. AULA 

 

LLLEEETTT’’’   SSS   SSSIIINNNGGG 

1)Iniciar com a música: HELLO TEACHER 

O professor canta com os alunos podendo substituir a palavra teacher por friend. Na 

sequência, o professor apresenta aos alunos o vídeo clip da música “Hello, goodbye”, 

pedindo para que os alunos prestem atenção nas palavras que se repetem. Pode anotar 

no quadro as palavras ditas pelos alunos. Entrega então a atividade musical para que os 

alunos ouçam e tentem completar com as palavras omitidas. É necessário que o 

professor permita que os alunos ouçam a música pelo menos três vezes, para só então 

fazer a correção que pode ser oral. 

 

Hello teacher, 

Hello teacher, 

How are you? 

How are you? 

I m fine thanks, 

I m fine thanks, 

And you, And you. 

 

Fonte : https://www.youtube.com/watch?v=lfNwGUmAewc . Acesso em 20/10/2014. 

2) VOCABULARY: Greetings-cumprimentos 

 

Hi : Oi 

Hello : Alô 

Good morning : Bom dia 

Good afternoon : Boa tarde 

Good evening : Boa noite 

Good night : Boa noite 

Good bye : tchau 

https://www.youtube.com/watch?v=lfNwGUmAewc
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LLeett’’ss  rreeaadd!!  

3) O professor entrega aos alunos o seguinte diálogo, ou passa no quadro, realiza uma 

compreensão oral e permite aos alunos uma interação com os colegas para praticarem o 

diálogo. 

 

 Hello! 

 Hello! 

 How are you? 

 Fine thanks, and you? 

 I’m fine. What’s your name? 

 My name is __________________ 

 

LLeett’’ss  PPrraattiiccee  

4) Complete o diálogo com as palavras que estão faltando: 

 Good morning! 

 Good___________________________________ 

 How___________________you? 

 Fine _________________ and _______________? 
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 I’m __________________ What’s your __________________? 

 My ___________________is ______________________ 

 Nice to _________________ you. 

 Nice to meet you, __________________ 

 

5) Relacione as colunas: 

1- What’s your name?   (     ) Good-evening. 

2- Hello         (     ) Fine thanks 

3- Good-evening               (     ) My name is Nadir 

4- Nice to meet you   (     ) Hello 

5- How are you?               (     ) Nice to mect you, too 
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5ª. AULA 

1) Vamos rever os cumprimentos (oralidade) 

GOOD-MORNING 

  

 

 

GOOD-NIGHT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOOD-AFTERNOON 

 

GOOD-EVENING 

 

HELLO 

 

GOOD-BYE 
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2) Complete a música com as palavras que faltam: 

Hello, Good bye    (The Beatles) 

You say ____________, I say _____________ 

You say ____________ but I say _________________ 

Oh ______________________ 

You say __________________ and I say __________________ 

Hello, ____________________ 

I don't know why you say_________________________ 

I say ______________________hello hello 

I don't know why you say __________________________ 

I say ___________________________________________ 

I say high, you say low 

You say why and I say I don't  know 

Fonte: http://letras.mus.br/the-beatles. Acesso em 27/11/2014. 

3) Vamos ver outras maneiras de responder à cumprimentos: ( ver o vídeo uma vez e 

repetir parar e explicar as diferentes formas de responder). 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=xC3xSij7n4c .Acesso 26/11/2014. 

6ª. AULA 

1) Iniciar a aula apresentando flash cards com emotions: (Vocabulário no flash card) 

(Perguntar aos alunos se conhecem e o que significa cada expressão) 
  

 

Fonte: Pixabay.com(domínio público).Acesso em 26/11/2014. 

http://letras.mus.br/the-beatles/
http://letras.mus.br/the-beatles
https://www.youtube.com/watch?v=xC3xSij7n4c
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2) Desenhe as expressões correspondentes: 

 

 

 

 

        

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       I’M HUNGRY! I’M SAD!           I’M TIRED! 

          I’M HAPPY!         I’M SLEEP!        I’M SUPER! 

         I’M GOOD!          I’M FINE!            I’M BAD! 
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3) Teatro de fantoches para lembrar vocabulários sobre emoções. (O aluno pode 

escolher o fantoche, personagem que gostaria de representar, material disponível no 

colégio) 

 

a)What’s your name? 

b) My name is______________________ 

a) How are you? 

b) I’m fine_______ happy_____sad_______ 

a) And you? 

b) I’m___________ 
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7ª. AULA 

 

LLeett’’ss  rreeaadd  

1) My best friend! 

Hello. My name is Ann. I’m 10 years old and I don’t have brother or sister. My best 

friend is a boy. His name is James and he is 9 years old. His favorite color is blue and 

his favorite food is hot-dog. He lives near my house and we play every day. We watch 

cartoons, read comics books, ride our bikes, play ball and listen to music. I really like 

him. 

2) Responda de acordo com o texto: 

     a.  Why is James Ann’s favorite friend? 

      __________________________________________________________ 

b. How old is James? 

__________________________________________________________ 

c. Where does James live? 

__________________________________________________________ 

d. What can you tell about James? 

__________________________________________________________ 

e. What do Ann and James do together? 

__________________________________________________________ 

3) Marque T (true) ou F (false) de acordo com o texto. Reescreva as frases falsas, 

corrigindo-as: 

(     ) Ann’s best friend is a girl. 

(     ) James is 10 years old. 

(     )James favorite color is green. 
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(     ) They do the homework together. 

(     )Ann have one brother and two sisters. 

(     )Ann really likes his friend. 

 

8ª. AULA 

1) Fazer um acróstico em inglês com a palavra amizade (com o  auxílio de dicionário e 

do professor) 

F 

R 

I 

E 

N 

D 

S 

H 

I 

P 

 

2) O professor inicia perguntando aos alunos o que é um SMS. 

SMS – Serviço de mensagens curtas usado para enviar mensagens de texto para 

telefones celulares.  

Anotar no quadro as siglas que eles já conhecem e citar outras. 

Siglas usadas em SMS: 

BFF: Best friend forever – Melhores amigos para sempre 

BRB: Be right back – Volto já 

CTZ: Certeza ou com certeza 

FLW: falou 
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KD: cadê 

KKKKK: Expressar risos 

OFF: offline 

OMG: Oh! My god – Oh! meu Deus 

PFV: por favor  

VC: você 

BJS: beijos 

BLZ: beleza 

XOXO: beijos e abraços 

XXX: só beijos 

S2: amor   

 
Fonte: http://www.techtudo.com.br/noticias/2014/02/sqn.bol. Acesso em 14/11/2014. 

Fonte: http://www.tecnologia.ig.com.br/dicas/outros/guia-asabreviaturas. Acesso em 14/11/2014. 

  

3) Escrever pequenas mensagens de SMS, usando as siglas em estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.techtudo.com.br/noticias/2014/02/sqn.bol.%20Acesso%20em%2014/11/2014
http://www.tecnologia.ig.com.br/dicas/outros/guia-asabreviaturas.%20Acesso%20em%2014/11/2014
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1ª AULA 

1) Fazer uma revisão das siglas estudadas na aula anterior. O professor vai escrevendo 

as siglas no quadro para que os alunos comentem dando a tradução. (Na seqüência, o 

professor aplica o seguinte exercício): 

 

2 )Faça a transcrição das mensagens: 

 

BJS: ______________________________ 

XOXO: ___________________________ 

XXX: ____________________________ 

S2: ______________________________ 

PLZ: _____________________________ 

PFV: _____________________________ 

KKKK: ___________________________ 

BFF: _____________________________ 

OMG: ____________________________ 

BLZ: _____________________________ 

 

  

UNIDADE 2 
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LLeett’’ss  wwrriittee  

3) (O professor entrega para os alunos uma cópia do desenho de um celular para que os 

mesmos escrevam uma pequena mensagem sobre amizade e entreguem para um amigo. 

 

 

 

Fonte:https://pixabay.com/pt/smartphone-blackberry-celular-160245/acesso 14/08/2015. 

 

https://pixabay.com/pt/smartphone-blackberry-celular-160245/acesso
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4) Jogo de trilha para lembrar os valores e princípios de vida em estudo.Em seguida 

com uma nova folha de jogo os alunos substituirão as palavras,destacadas,em Português 

por Inglês.(jogar em duplas) (material do professor em anexo). 

2ª AULA 

1)Iniciar a aula com slides de fotos de vários tipos de  famílias  e comentar, refletir com 

os alunos. 

 

Fonte:http://www.shutterstock.com/pt/pic.mhtml?id=156648317&&tpl=44814-43068&irgwc=1.Acesso 

01/06/2015. 

 

Fonte: http://pixabay.com/pt/guerra-de-%C3%A1gua-crian%C3%A7as-%C3%A1gua-jogar-442257/ 

Acesso 01/06/2015. 

 

Fonte: http://www.shutterstock.com/pt/pic.mhtml?id=223557418&pl=44814-43068. Acesso 01/06/2015. 

 

Fonte:http://www.shutterstock.com/pt/pic.mhtml?id=187520492&pl=44814-43068. Acesso 01/06/2015. 

http://pixabay.com/pt/guerra-de-%C3%A1gua-crian%C3%A7as-%C3%A1gua-jogar-442257/
http://www.shutterstock.com/pt/pic.mhtml?id=223557418&pl=44814-43068
http://www.shutterstock.com/pt/pic.mhtml?id=187520492&pl=44814-43068


23 

 

2) VOCABULARY – FAMILY -  Passar  no quadro. 

Parents: 

Father: 

Mother: 

Grandfather: 

Grandmother: 

Sister: 

Brother: 

Daughter: 

Son: 

Uncle: 

Aunt: 

Cousin: 

 

3) Complete utilizando os vocábulos referentes a família. Leve em consideração que 

você está respondendo as questões, então, o que você responderia? O que eles são para 

você?  

 

1- Pai do meu pai: ______________________________ 

2- Filho do meu pai:_____________________________ 

3- Mãe da minha irmã:___________________________ 

4- Irmão da minha mãe: __________________________ 

5- Mãe da minha mãe:____________________________ 

6- Filha da minha mãe: ___________________________ 

7- Filho do meu tio:______________________________ 

8- Irmã do meu pai: ______________________________ 

9- Esposo da minha mãe:__________________________ 

 

4 )Utilizando os valores trabalhados nas aulas anteriores, produza frases sobre a sua 

família. 

 

EX: My family is 
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3ª AULA 

 

1) Outras maneiras de falar pai, mãe, avô, avó, em inglês. 

 

Mum 

Mammy 

 

Dad 

Daddy 

 

Grandad 

Grandma 

 

 

 

 

LLeett’’ss  rreeaadd  

2) Fazer a leitura do texto 

My family 

Hello! My name is Susan. There are fourteen members in my family. 

My parents are Jack and Sarah. They are very nice and I like them so much. 

I have a big brother. His name is Paul. 

I have a baby sister. Her name is Sue. 

I love my grandparents. My grandad is Wesley and my grandma is Heloysa. 

My dad's brother is John and he is married to Shirley. 

Have a one child. Her name is Brenda. 

My dad’s sister is Jessy and she is married to David.  

Have two children: Peter and Caroline.  

I really love my family.  

But now I need your help. Can you draw my family tree? 

 

3)Desenhe a árvore genealógica da família de Susan.  
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4)Com base na árvore e no texto, responda usando os vocábulos de família: 

 

Sarah is Susan’s __________________________ 

Jessy is Jack’s ____________________________ 

Heloysa is Paul’s  _________________________ 

Paul is Sue’s   ____________________________ 

Brenda is Susan’s   ________________________ 

Wesley is Sue’s  __________________________ 

Jack is Paul’s  ____________________________ 

Davi is Peter’s ____________________________ 

Caroline is Sue’s __________________________ 

Jessy is Susan’s ___________________________ 

 

4ª AULA  

 

1) O aluno desenha a árvore genealógica da sua família. 

 

2) Produção de texto da família do aluno (trazer foto) 

 

3 )Jogo : dominó – membros da família 

 

5ª AULA 

1) O professor pode iniciar aula perguntando se há entre os alunos alguém capaz de citar 

algum verso bíblico contendo vocábulos referentes a família. Caso haja, o professor 

pode pedir para que sejam colocadas oralmente as frases e comentadas por todos.  

 

2) Na sequência o professor pede aos alunos que se reúnam em grupos e entrega para 

cada grupo um verso bíblico, pedindo para que os mesmos o leiam e sublinhem as 

palavras relacionadas à família. 

 

3) Em seguida o grupo com apoio de dicionários de língua inglesa faz uma tradução do 

verso.  
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4)Após a tradução realizada, os grupos socializam as suas descobertas e confeccionam 

um cartaz contendo a frase em inglês e uma pequena legenda contendo a tradução em 

português.  

 

5)Após confeccionados, os cartazes vão para o corredor da escola com o objetivo de 

espalhar as bonitas mensagem que os versos nos transmitem. 

 “Honor your father and your mother, so that you may live long in the land the 

LORD your God is giving you”. Exodus 20:12 

 

 Listen, my son, to your father's instruction and do not forsake your mother's 

teaching. Proverbs 1:8 

 

 My son, keep your father's commands and do not forsake your mother's 

teaching. Proverbs 6:20 

 

 A wise son brings joy to his father, but a foolish man despises his mother. 

Proverbs 15:20 

 

 For God said, 'Honor your father and mother' and 'Anyone who curses his father 

or mother must be put to death. Matthew 15:4 

 

 Children, obey your parents in the Lord, for this is right.  "Honor your father and 

mother"--which is the first commandment with a promise--Ephesians 6:1-2 

 

 Children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord. Colossians 

3:20 

 

 But from everlasting to everlasting the LORD's love is with those who fear him, 

and his righteousness with their children's children--Psalm 103:17 

 

 “He who brings trouble on his family will inherit only wind, and the fool will be 

servant to the wise”.Proverbs 11:29 

 

  “A greedy man brings trouble to his family, but he who hates bribes will live”. 

Proverbs 15:27 

 
 

Fonte: http://www.biblestudytools.com/topical-verses/family-bible-verses/.Acesso em 02/06/2015. 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblestudytools.com/exodus/20-12.html
http://www.biblestudytools.com/exodus/20-12.html
http://www.biblestudytools.com/exodus/20-12.html
http://www.biblestudytools.com/proverbs/1-8.html
http://www.biblestudytools.com/proverbs/1-8.html
http://www.biblestudytools.com/proverbs/1-8.html
http://www.biblestudytools.com/proverbs/1-8.html
http://www.biblestudytools.com/proverbs/6-20.html
http://www.biblestudytools.com/proverbs/6-20.html
http://www.biblestudytools.com/proverbs/6-20.html
http://www.biblestudytools.com/proverbs/6-20.html
http://www.biblestudytools.com/matthew/15-4.html
http://www.biblestudytools.com/matthew/15-4.html
http://www.biblestudytools.com/matthew/15-4.html
http://www.biblestudytools.com/matthew/15-4.html
http://www.biblestudytools.com/ephesians/passage.aspx?q=Ephesians+6:1-2
http://www.biblestudytools.com/ephesians/passage.aspx?q=Ephesians+6:1-2
http://www.biblestudytools.com/ephesians/passage.aspx?q=Ephesians+6:1-2
http://www.biblestudytools.com/colossians/3-20.html
http://www.biblestudytools.com/colossians/3-20.html
http://www.biblestudytools.com/colossians/3-20.html
http://www.biblestudytools.com/colossians/3-20.html
http://www.biblestudytools.com/colossians/3-20.html
http://www.biblestudytools.com/psalms/103-17.html
http://www.biblestudytools.com/psalms/103-17.html
http://www.biblestudytools.com/psalms/103-17.html
http://www.biblestudytools.com/psalms/103-17.html
http://www.biblestudytools.com/proverbs/11-29.html
http://www.biblestudytools.com/proverbs/11-29.html
http://www.biblestudytools.com/proverbs/11-29.html
http://www.biblestudytools.com/proverbs/11-29.html
http://www.biblestudytools.com/proverbs/15-27.html
http://www.biblestudytools.com/proverbs/15-27.html
http://www.biblestudytools.com/proverbs/15-27.html
http://www.biblestudytools.com/topical-verses/family-bible-verses/.Acesso
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6ª AULA 

 

 

LLLEEETTT’’’   SSS   SSSIIINNNGGG 

1) O professor disponibiliza aos alunos o vídeo clip “The Simpsons Finger Family 

Nursery Rhyme” para que os alunos ouçam e tentem cantar. Também pode ser feito os 

dedoches com os alunos utilizando recortes de revistas.  

Fonte:.http://www.youtube.com/watch?v=E-AnfqaAzIg.Acesso 04/06/2015. 

 

2)What can you write about the characters. 

 

7ª AULA 

 

1) O professor inicia a aula perguntando para os alunos o que as famílias dos desenhos 

infantis podem mencionar como exemplo de união. O professor pode ir anotando as 

contribuições dos alunos no quadro e indagá-los a respeito do exemplo que essa família 

repassa. Em seguida o professor pergunta sobre o filme “O rei leão” para ver se os 

alunos têm conhecimento da trama que é repassada na história e da união entre os 

personagens. É disponibilizado então aos alunos o vídeo clip com uma música do filme. 

Após assistirem, em duplas, os alunos recebem a letra da música e procuram pelos 

vocábulos no dicionário e em seguida ouvem a música para que possam observar se 

acertaram as palavras. O professor pode fazer uma leitura da letra música com as 

correções necessárias. 

 

2) The Lion King II - We Are One (ver letra com tradução) 

  

As You Go through ________________You'll See ( vida ) 

There Is So Much That We 

Don't Understand 

http://www.youtube.com/watch?v=E-AnfqaAzIg.Acesso
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And The Only Thing We Know 

Is things Don't Always Go 

The Way We Planned. 

 

But You'll See Every _______________  (  dia ) 

That We'll Never Turn Away 

When It Seems all Your ________________Come Undone. ( sonhos  ) 

We Will Stand By Your_________________ ( lado  ) 

Filled With _________________  and Filled With Pride ( esperança  ) 

We Are More Than We Are 

_________________ Are One ( nós  ) 

 

family _________________   ( família  ) 

we are one (du duh duh) 

family family 

we are one (du duh duh) 

 

If There's So Much I Must Be 

Can I Still Just Be Me 

The Way I Am 

Can I _________________   In My Own Heart ( acreditar  )  

Or Am I Just One Part 

Of Some Big _________________  ( plan  ) 

 

Even Those Who Are Gone 

Are With Us As We Go On 

Your _________________  Has Only Begun ( jornada  )  

Tears Of Pain Tears Of _________________  (  alegria ) 

One Thing Nothing Can't Destroy 

Is Our _________________  Deep Inside ( orgulho  ) 

We Are One 

 

family_________________ family 

we are one (du duh duh) 

family  

family family 

we are one (du duh duh) 

 

We Are One 

You And I 

We Are Like The Earth and _________________  (  céu ) 

One Family Under The Sun 

All The _________________  To Lead ( sabedoria  ) 

All The _________________ That You Need ( coragem  ) 

You Will Find 

When You see 

We Are One 

 

Fonte: Letra disponível em:  http://www.vagalume.com.br/disney/we-are-one.html#ixzz3K6UCoUcE 
.Acesso em 25 de novembro de 2014. 

Fonte: www.youtube.com/watch?v=glDGAo9SIqs. Acesso em 25 de novembro de 2014. 

http://www.vagalume.com.br/disney/we-are-one.html#ixzz3K6UCoUcE
http://www.youtube.com/watch?v=glDGAo9SIqs
http://www.youtube.com/watch?v=glDGAo9SIqs
http://www.youtube.com/watch?v=glDGAo9SIqs
http://www.youtube.com/watch?v=glDGAo9SIqs
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3) Copie da letra da música a frase correspondente:  

 

Toda sabedoria para nos guiar. 

 

___________________________________________________ 

 

Nós somos uma família. 

 

__________________________________________________ 

 

Uma coisa que nada pode destruir. 

 

___________________________________________________ 

 

Eu posso acreditar em meu próprio coração.  

 

___________________________________________________ 

 

Nós estaremos ao seu lado.  

 

___________________________________________________ 

 

Nossa jornada apenas começou.  

 

___________________________________________________ 

 

Cheios de esperança e cheios de orgulho.  

 

___________________________________________________ 

 

Toda a coragem que você precisar. 

 

___________________________________________________ 

 

 

4) Quais palavras com sentido positivo é possível retirar da letra da música? 

 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

 

8ª. AULA 

 

1) Iniciar com o vídeo conflitos de família. 
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1ª AULA 

1) O professor pode escrever no quadro algumas marcas, produtos, que contenham o 

nome de um animal em inglês. Ex: Peppa pig, Cowboy, hot-dog, red horse, dove 

(sabonete), sharkboy (filme), Mickey mouse, teddy bear, e perguntar aos alunos o que 

há em comum com esses nomes e dá as explicações necessárias.  

 

2) Faz a apresentação através de flash cards dos demais animais a serem estudados e em 

seguida passa a relação dos animais no quadro para que os alunos copiem e com ajuda 

do professor fazem a tradução.  

 

3)VOCABULARY: 

 

Dog: ________________________         

Cat:  ________________________ 

Bird :________________________ 

Hors:________________________ 

Rabbit:  ______________________ 

Monkey: _____________________ 

Cow: ________________________ 

Pig: _________________________ 

Giraffe: ______________________ 

Elephant:  ____________________ 

Snake: _______________________ 

Dove: _______________________ 

Hen: _________________________ 

Rooster: ______________________ 

Turtle: _______________________ 

Lion: ________________________ 

Tiger: ________________________ 

UNIDADE 3 
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Rhino: _______________________ 

Shark:  _______________________ 

Bee:  _________________________ 

Ant: __________________________ 

Bear:  _________________________ 

Sheep: ________________________ 

Mouse:  _______________________ 

Turkey: _______________________ 

 

4) De que é o som que você vai ouvir? Primeiramente o professor deve disponibilizar a 

gravação apenas em áudio para que o aluno ouça e tente escrever o nome 

correspondente em português. Para a correção da atividade o professor pode passar o 

vídeo clip. Na sequência, com a ajuda do colega e com consulta no dicionário, tente 

escrever os nomes em inglês. (O professor deve providenciar uma cópia da atividade 

para cada aluno). 

 

English Portuguese Sound English Portuguese Sound 

  15-   1- 

  16-   2- 

  17-   3- 

  18-   4- 

  19-   5- 

  20-   6- 

  21-   7- 

  22-   8- 

  23-   9- 

  24-   10- 

  25-   11- 

  26-   12- 

  27-   13- 

  28-   14- 

 

Fonte: www.youtube.com/watch?v=Roh8nMmZPBc. Acesso em 18 de novembro de 2014. 

 

 

2ª AULA 

 

1) Ouvir novamente os sons dos animais. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Roh8nMmZPBc
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2) Relacione os animais com os respectivos sons: 

 

1-Rooster  (      ) baa 

2-Bird   (      ) moo 

3-Dog   (      ) cock-a-doodle-doo 

4-Cow   (      ) gobble 

5-Hen   (      ) wistle 

6-Cat   (      ) tweet 

7-Sheep  (      ) woof-woof 

8-Duck  (      ) cluck 

9-Chick  (      ) meow 

10-Turkey  (      ) quack 

 

3ª AULA  

 

LLLEEETTT’’’   SSS   DDDRRRAAAWWW 

1) O professor entrega ao aluno uma folha em branco com os espaços já estabelecidos 

para que ele desenhe a sua fazenda, escrevendo o seu nome no título. Na sequência, o 

aluno deve produzir um pequeno texto sobre a sua fazenda, descrevendo o desenho. 

 

OBS: Os alunos escrevem o texto em português e as palavras conhecidas em inglês. 
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_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

4ª AULA: 

 

 

 

LLeett’’ss  ppllaayy!!  

1) O professor deve levar o material pré-elaborado para a confecção do jogo da 

memória. Entrega aos alunos 20 cards medindo aproximadamente 6x6cm, onde em cada 

um deles é carimbado a figura de um animal e em outro card é escrito o vocábulo em 

inglês. Os alunos podem colorir os desenhos e jogar com o colega. 
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2) Que animais estão escondidos? 

 

Afgfrie:__________________ 

Naehltpe: ________________ 

Otralalgi: ________________ 

Irbtab:___________________ 

Emyokn:_________________ 

Dbri:____________________ 

Rehso:___________________ 

Isfh: ____________________ 

Nrioh:  __________________ 

Eorrsot:__________________ 

Ltetru:___________________ 

Aksrh: ___________________ 

 

 

5 ª AULA 

  

  LLeett’’ss  ppllaayy!!  

 

 
 

 

1) Cada aluno recebe uma cartela já preparada pelo professor: 

    What do you have in your card? Describe it: 

 

In my card there is… 

 

*_____________________ 

*_____________________ 

*_____________________ 

*_____________________ 

*_____________________ 

*_____________________ 

*_____________________ 
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*_____________________ 

*_____________________ 

*_____________________ 

*_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ª AULA 

 

 

LLeett’’ss  rreeaadd  

 

1) My little pet! 

 
 

My name is Robert and I’m ten years old. I study in a small school near my 

house. I have a lot of friends at school, but my favorite friend is my dog “BABALOO”. 

 

DOG 

 

 

 

MOUSE 

 

BEE 

 

 

 

LION 

 

TURTLE 

 

 

 

TIGER 
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It is small, the fur is white and the eyes are brown. Every day when I come from school 

he comes running to play with me. We do many things together, play ball, watch 

cartoons, ran through the garden, we play hide and seek and it sleeps in my room.I 

really love my dog.  

 
Fonte: http://www.shutterstock.com/pt/pic.mhtml?id=137913404&pl=44814-43068 .Acesso em 27 de 

novembro de 2014. 

 

 

2)De acordo com o texto, responda: 

 

Oh, no. Você também tem um animal de estimação, mas alguém deixou o portão aberto 

e ele fugiu. Como ele é o seu melhor amigo você precisa encontrá-lo. Com base no 

vocabulário a seguir, produza um folder para espalhar pelo bairro pedindo ajuda para 

encontrá-lo. Para essa produção os alunos deverão envolver os vocabulários estudados 

nas aulas anteriores e depois fazer a leitura do texto e expor na sala de aula o seu folder. 

 

 

VOCABULARY: 

 

Lost:__________________ 

Help: _________________ 

Need:_________________ 

Reward:_______________ 

Call:  _________________ 

Found:________________ 

 

7ª AULA 

 

1) O professor convida 10 alunos para jogar. Os alunos devem ser dispostos em duas 

filas de 5 alunos ficando de costas um para o outro. O professor entrega para o último 

aluno da fila uma palavra correspondente a um animal. Este precisa, com o seu dedo 

indicador, escrever o nome do animal nas costas do colega que está a sua frente. Assim 

deve se suceder até que o aluno que estiver na primeira colocação da fila, grite o animal 

que o colega escreveu. Para a outra fila de competidores a palavra deve ser diferente. 

Quando terminar essa sequência, o professor pode convidar outros alunos para 

participarem. 

  

2)  My favorite animal – O aluno faz o desenho do seu animal favorito e escreve, em 

inglês algumas frases sobre ele. 

 

http://www.shutterstock.com/pt/pic.mhtml?id=137913404&pl=44814-43068
http://www.shutterstock.com/pt/pic.mhtml?id=137913404&pl=44814-43068
http://www.shutterstock.com/pt/pic.mhtml?id=137913404&pl=44814-43068
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8ª AULA 

 

1) O professor inicia a aula produzindo oralmente uma pequena história utilizando 

vários objetos e gravuras que devem ser previamente providenciados em uma pequena 

caixa. O professor inicia a história retirando um objeto ou figura da caixa e pede para 

que os alunos continuem a história utilizando o vocabulário que se referir aos objetos e 

figuras na língua inglesa. Após a realização desta atividade o professor entrega aos 

alunos uma cópia contendo várias gravuras. É feita uma leitura coletiva onde os alunos 

envolverão os vocábulos já estudados e outros que provavelmente serão de 

conhecimento da maioria (o professor escreve no quadro os vocábulos referentes as 

gravuras ainda não estudadas. Com base nas gravuras, os alunos terão que produzir uma 

história na língua portuguesa, onde, ao aparecer a gravura, esta dever ser mencionada 

oralmente na língua inglesa. 
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Fonte: http://pixabay.com/pt/. Acesso 03/05/2015.  

 

 

2)Produção de texto com gravuras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pixabay.com/pt/
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1ª AULA 

 

1)VOCABULARY:material escolar 

 

Glue:__________________________________ 

Pencil:_________________________________ 

Pen:___________________________________ 

Book:__________________________________ 

Ruler:__________________________________ 

Pencil case: _____________________________ 

Eraser:_________________________________ 

Notebook:______________________________ 

Address book:___________________________ 

Sharpener:______________________________ 

Board:_________________________________ 

Desk:__________________________________ 

Table:__________________________________ 

Chair:__________________________________ 

Chalk:__________________________________ 

 

2)Atividade oral -  leitura do vocabulário 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE 4 
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LLLEEETTT’’’   SSS   DDDRRRAAAWWW 

3) Desenhe os objetos escolares: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   A blue pencil                                                  A green board                                                

 

 

 

 

: 

 

 

 

                A yellow chalk                                                     A red pen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  A black book                                               A brown ruler 

 

 

4) Descreva  os objetos escolares que estão  em cima de sua carteira. 
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2ª AULA 

 

1) Revisão dos objetos escolares:(assistir o vídeo e completar a lista com novos objetos 

escolares) 

 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=Sr8lO3u94k0. Acesso em 18/12/2014. 

 

2)Pinte os objetos e descreva-os. 

 

3)Fazer um grande círculo com os alunos e cada aluno pega um objeto. O professor liga 

uma música e os alunos vão passando os objetos. Quando a música para o professor 

indica um aluno para fazer a pergunta: Where is my...? E o mesmo aluno continua 

respondendo. My ... is with ...(diz o nome do colega que está segurando o objeto.) 

 

 

3ª AULA 

 

 

 

 

LLeett’’ss  ppllaayy!!  

 

1)Alunos produzem um jogo da memória 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Sr8lO3u94k0
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4ª AULA 

 

1)Em grupos os alunos vão escrever e apresentar um diálogo com o tema: devo ou não 

emprestar meu material escolar. 

 

 

2)Apresentar o trabalho 

 

 

3)Refletir com os alunos o tema proposto e anotar sugestões do grande grupo.  

 

 

 

5ª AULA 

 

1) Iniciar com uma caixa com objetos para os alunos apalparem e tentar dizer o nome do 

objeto em inglês. 

 

2) Descrição com definições sobre objetos escolares: 

 

3)Jogo: Materiais sobre a mesa( grupos de alunos) 

O professor espalha vários materiais sobre a mesa,espera um tempo para que os alunos 

visualizem e memorizem,cobre- os e os mesmos deverão falar em inglês o nome dos 

materiais que lembram, ganha o grupo que lembrar mais nomes. 

 

6ª AULA 

 

Vídeo: In the classroom 

 

1)Assistir o vídeo. 

 

2) Escrever a palavra respect e suas formas. 

 

3) Apresentar o trabalho. 

 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=ZgidfFs-j4M.acesso. Acesso em 18/12/2014. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZgidfFs-j4M.acesso
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7ª. AULA 

 

 1)Assistir o vídeo palavrinhas mágicas.(mais completo para revisar) 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=KfVyC7BynyE. Acesso em 26/03/2015. 

 

2) Anotá-las no caderno. 

 

3)Escrevê-las em inglês. 

 

 

 

8ª.AULA 

 

Iniciar com uma revisão sobre as características de um amigo verdadeiro. Anotar no 

quadro as palavras ditas pelos alunos. Passar o vocabulário que será utilizado na 

atividade seguinte, assistir o vídeo:Friendship soup. Fazer com eles uma sopa da 

amizade,(adaptação da Friendship soup).Os ingredientes podem ser escolhidos pelo 

professor que vai colocando as medidas sugeridas pelos alunos ex:1 xícara de 

honestidade que pode ser bis,balas,pacotinhos de outros doces.Para finalizar será feita 

uma confraternização, com os alunos, com os ingredientes da sopa. 

  fonte: https://www.youtube.com/watch?v=H7w7yXkJTu0.Acesso em 26/08/15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KfVyC7BynyE
https://www.youtube.com/watch?v=H7w7yXkJTu0.Acesso
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