
OS DESAFIOS DA ESCOLA PÚBLICA PARANAENSE
NA PERSPECTIVA  DO  PROFESSOR  PDE

Produções Didático-Pedagógicas

Versão Online     ISBN 978-85-8015-079-7
Cadernos PDE

II



1 

 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO 

DIRETORIA DE POLÍTICAS E PROGRAMAS EDUCACIONAIS 

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 

 

 

AUTOBIOGRAFIA: UMA ESTRATÉGIA PARA O ENSINO DE LÍNGUA 

INGLESA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

UNIDADE DIDÁTICA 

 

 

 

 

Guarapuava – PR 

2014 



2 

 

Ficha para Identificação da Produção Didático-Pedagógica PDE – 2014 

Título: Autobiografia: Uma estratégia para o ensino de Língua Inglesa na 
Educação de Jovens e Adultos. 

Autora: Silvana Filimberti 

Disciplina/Área: Língua Inglesa 

Escola de Implementação do  
Projeto e sua localização: 

Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos 
– CEEBJA 

Município da escola: Chopinzinho 

Núcleo Regional de Educação: Pato Branco 

Professor Orientador: Francismar Formentão 

Instituição de Ensino Superior: Universidade Estadual do Centro-Oeste -   
UNICENTRO  

Relação Interdisciplinar: Língua Portuguesa, Literatura e Arte. 

Resumo: 

 

Este material didático-pedagógico tem por 
objetivo apresentar uma proposta de trabalho 
com o gênero “autobiografia” viva e interativa, a 
ser aplicada a alunos do Ensino Médio do 
CEEBJA. O intuito é levar o aluno a desenvolver 
a oralidade, escrita e leitura no exercício da 
língua inglesa através de atividades orais e 
escritas que associam o uso das tecnologias da 
informação e comunicação, tão presentes neste 
mundo globalizado. A escolha do gênero 
autobiografia para o ensino de jovens e adultos 
se deu pelo fato de que estes, ao retornarem à 
escola, trazem sua experiência de vida. Mediante 
as dificuldades encontradas no desenvolvimento 
das práticas de leitura e escrita em língua inglesa 
e, com a oportunidade de possibilitar ao 
estudante a valorização de si, de seu 
crescimento pessoal, do autoconhecimento. A 
autobiografia em diálogo com falantes da língua, 
proposta neste material didático-pedagógico, 
oportuniza aliar tais problemáticas ao trabalho 
em sala de aula, contribuindo para a melhoria do 
discurso e da produção em língua inglesa do 
estudante de ensino médio de EJA . 
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1 APRESENTAÇÃO 

 

Vive-se a globalização, um mundo voltado às descobertas, às novas 

tecnologias que a todo o momento fazem com que as pessoas se deparem com 

palavras escritas em outras línguas, especialmente com a língua inglesa.  

Porém, quando se pensa em âmbito escolar e alunos de escolas públicas, 

principalmente de EJA – Educação de Jovens e Adultos, o desenvolvimento da 

oralidade, da leitura e da escrita no exercício da língua inglesa é uma dificuldade 

frequentemente observada.  

Diante de tal realidade, é muito importante desenvolver estudos que se 

apoiam nos gêneros discursivos, uma vez que estes desempenham papel 

importante quanto à vida em sociedade e, consequentemente, no desenvolvimento 

dos estudos da(s) língua(s). Para CARVALHO (2011, p. 46) os gêneros discursivos 

“respondem às condições exclusivas de cada esfera da atividade humana, 

permitindo a compreensão do mundo numa relação mútua entre língua e ideologia”. 

Assim, a fala que se desenvolve no cotidiano, formula-se em conformidade com o 

gênero do qual se precisa. A autora aponta também, que de acordo com BAKHTIN 

(2003, p. 283 apud CARVALHO, 2011, p. 46), se não houvesse tais gêneros e que 

os mesmos não fossem dominados como são, “se tivéssemos de criá-los pela 

primeira vez no processo do discurso, de construir livremente e pela primeira vez 

cada enunciado, a comunicação discursiva seria quase impossível”. 

Outro ponto importante a ser considerado é que nas situações comunicativas 

verbais, faz-se o reconhecimento, a identificação e a utilização do gênero mais 

adequado, o que permite que a comunicação seja estabelecida. Assim, “os gêneros 

contribuem para ordenar e estabilizar as atividades comunicativas do dia a dia. São 

entidades sócio-discursivas e formas de ação social incontornáveis em qualquer 

situação-comunicativa” (MARCUSCHI, 2005, p. 19 apud CARVALHO, 2011, p. 47). 

 O material didático-pedagógico que ora se formula, intenta, por meio de 

pesquisas, seleção e elaboração de atividades, alertar os estudantes para a 

importância da leitura, da oralidade e da escrita em outra língua, que não a materna.  

Também busca, pelo uso de imagens e apoio nas tecnologias, apresentar fotos e 

vídeos relacionados ao assunto família, conduzi-los a se identificar e situar-se no 

tempo e no espaço, utilizando-se para isso, seu histórico familiar. Isto porque, a 
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tecnologia, dentro das escolas, faz com que as aulas se tornem mais dinâmicas e 

agradáveis e o professor consiga motivar os alunos com as novidades por ela 

oferecidas. 

A escolha do gênero autobiografia para o ensino de jovens e adultos se deu 

pelo fato de que estes, ao retornarem à escola, trazem em sua bagagem a 

experiência de vida, um caminho trilhado, porém muitos deles desconhecem sua 

história e as origens de sua família. Assim, de acordo com ALIANÇA (2011, p.202), 

ao trabalhar com a pesquisa autobiográfica pretende-se que “a partir da narrativa de 

si, o narrador retome sua história, sua formação e sua atuação profissional para 

ressignificá-las”.  

Mediante as dificuldades encontradas no desenvolvimento das práticas de 

leitura e escrita em língua inglesa e, com a oportunidade de possibilitar ao estudante 

a valorização de si, de seu crescimento pessoal, do autoconhecimento, optou-se por 

aliar tais problemáticas ao trabalho em sala de aula, contribuindo para a melhoria do 

discurso e da produção escrita em língua inglesa do estudante de ensino médio de 

EJA.  

A EJA é uma modalidade educacional que atende a estudantes-trabalhadores, 

e cujo compromisso é “com a formação humana e com o acesso à cultura geral, de 

modo que os educandos aprimorem sua consciência crítica, e adotem atitudes éticas 

e compromisso político, para o desenvolvimento da sua autonomia intelectual” 

(PARANÁ, 2006, p. 27).  

Por isso, com este material didático-pedagógico intenta-se melhorar o 

processo pedagógico em língua inglesa, enfatizando a leitura, a oralidade e a 

produção de diálogos e ao mesmo tempo, proporcionar ao estudante condições de 

aprofundar o conhecimento de si e poder dar informações pessoais em Inglês.  

Como ao longo dos últimos anos, têm ocorrido muitas mudanças nos modos 

de ensinar e de aprender, a presença das inovações tecnológicas, que contribuem 

em todos os setores e são consideradas meios favoráveis a pratica pedagógica de 

sala de aula, propõe-se neste trabalho o uso de recursos como e-mail, chats, rede 

social (Facebook) entre outros, para que seja possível o contato e a comunicação 

com pessoas distantes e que se utilizem da língua inglesa como sua forma de 

comunicação para que, consequentemente, seja favorecida a aprendizagem dos 

estudantes. 
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Além disso, com este trabalho, também espera-se conduzir o aluno a uma 

análise reflexiva de si, de seu modo de vida e convivência nos grupos sociais de que 

faz parte.   

Por isso, especificamente, pretende-se propiciar que o aluno da EJA seja 

capaz de identificar e apresentar membros da família em inglês; possa fornecer 

informações pessoais fazendo uso da língua inglesa; consiga descrever o histórico 

de sua família e origem oralmente, faça o registro e converta este registro para a 

língua inglesa; compreenda a definição do gênero autobiografia; dialogue e interaja 

com o outro, utilizando-se dos conhecimentos de língua inglesa adquiridos; ouça e 

compreenda relatos em língua inglesa para, por fim, tenha condições de construir 

pequenos textos em língua inglesa, autodescrevendo-se, apresentando-se, 

descrevendo sua história, fazendo uso das pesquisas e relatos orais realizados nas 

atividades. 

Por fim, cabe salientar que este material didático-pedagógico não se destina 

apenas à aplicação em turmas de Educação de Jovens e Adultos, o mesmo pode 

ser implementado em outras turmas e níveis dos Ensinos Fundamental e Médio nas 

quais o professor usará de sua criatividade e conhecimento para adaptar e aplicar as 

atividades conforme a turma e nível de seu interesse. Além disso, este material não 

tem fins lucrativos, destinando-se apenas ao uso didático-pedagógico. 
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2 ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO 

 

Ao trabalhar com o ensino de língua estrangeira, neste caso específico com 

a língua inglesa, tem-se a oportunidade de trabalhar com relações culturais locais e 

globais, fator importante quando se deseja quebrar os paradigmas de um ensino de 

línguas baseado apenas no desenvolvimento de habilidades linguísticas. Por isso, é 

importante reforçar com os alunos que, ao aprender uma língua, também se está 

aprendendo a respeito das relações e influências exercidas por esta língua na 

sociedade, e ainda, de “que as competências linguísticas acontecem naturalmente 

quando usamos a língua de forma significativa” (CAMARGO, 2012, p. 170). 

Portanto, as práticas críticas a serem desenvolvidas em língua inglesa, 

devem iniciar “explorando as culturas dos alunos, conhecimentos e histórias de 

maneira desafiadora e ao mesmo tempo positiva e animadora” (PENNYCOOK, 

1994, apud COX e PETERSON, 2001, p.54 in CAMARGO, 2012, p. 172). 

Assim, como se está desenvolvendo um trabalho de estudo de uma língua 

estrangeira, no caso, a língua inglesa, ainda é importante ressaltar que esta deve ter 

como foco de estudo o desenvolvimento das quatro habilidades linguísticas: ler, 

escrever, falar e ouvir. Portanto, aprendê-las é fundamental para que o aluno possa 

interagir com o outro e utilizar as mais variadas fontes de informação na aquisição 

de conhecimento. 

Para isso, neste material, serão apresentadas atividades que foram 

elaboradas para a aplicação da implementação didático-pedagógica do PDE em 08 

encontros de 04 horas cada totalizando 32 horas de trabalho em sala de aula. 

Porém, o material é apenas um roteiro que pode, e deve, ser adaptado pelos 

professores de acordo com o nível e série de aplicação e a realidade da turma em 

que fará uso. 
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3 O QUE É AUTOBIOGRAFIA 

 

3.1 Explanando o Gênero autobiográfico 

 

 Iniciar a atividade com os alunos aplicando o seguinte questionário individual: 

 Você considera importante realizar o registro dos fatos mais importantes da 

vida? Por quê? 

 Escrever sobre a vida de uma pessoa é importante para quem? 

 Você conhece o significado do termo AUTOBIOGRAFIA? Qual é seu 

entendimento acerca desta palavra?  

 Tendo as questões respondidas individualmente, realizar a socialização das 

respostas entre todos. 

 Realizar uma explanação a respeito do gênero “Autobiografia”, definição, 

características e objetivos de escrever um texto deste gênero. 

 

 

 

 

 

 

A autobiografia e suas características 

O Gênero autobiografia é uma narrativa em que o sujeito é o autor de sua 

própria história, ou seja, é a biografia falada ou escrita, geralmente resulta de um 

levantamento de fatos e acontecimentos de sua própria existência. 

Escrever uma autobiografia não é tarefa fácil, até porque não temos o hábito 

de falar ou escrever sobre nós mesmos, saber quem é você, mais fácil é ler ou ouvir 

falar da vida dos outros. Muitas vezes, falar de nós chega a ser uma tarefa árdua, 

difícil, que traz lembranças de fatos bons ou ruins que marcaram nossas vidas. 

Escrever uma autobiografia é uma estratégia de autoconhecimento. É um 

desafio que servirá para evidenciar fatos importantes do percurso vivenciado por 

cada um, possibilitando relacioná-los com o atual momento. 

A autobiografia 

Etimologia da palavra: 

BIOGRAFIA: BIO = VIDA; GRAFIA = ESCRITA. 

AUTO = A SI MESMO 

AUTOBIOGRAFIA: Escrita da própria vida 

 



9 

 

  

 

 

 

 

 

Objetivos da Autobiografia 

Criar um espaço de reflexão sobre as características da linguagem escrita e 

promover situações de leitura e escrita de autobiografias; Trabalhar com um 

destinatário real para a produção escrita; 

Identificar e relatar através da fala e da escrita sua história de vida; 

Contar fatos que marcaram sua infância; 

Conhecer as etapas que antecedeu a partir de seu nascimento;  

Escrever sobre detalhes da formação da sua família; 

 

Adaptado de: http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2012/05/25/937081/como-escrever-

uma-autobiografia.html 

 

An autobiography 

An autobiography is the story of a person (usually famous) life written by the 

subject as opposed to being written by someone else. For example Richard Branson 

would write his autobiography, but, if someone else wrote it - it would simply be 

called a biography. A penology it's a text fully apropriate to your own life, family, 

work... 

Autobiographies are biographies, or essentially, life stories, written by the 

subject. That is, they are telling the story of their own life, including interesting facts, 

anecdotes, who they are, what they have done, what is   important to them, their 

world outlook, and their view of the future. 

Some autobiographies are of famous people, but anyone can write an 

autobiography as long as they are willing to share their personal journey in published 

Características da Autobiografia 

 Entender sua própria historia de vida narrando na primeira pessoa; 

 Escrever os fatos seguindo uma ordem a partir de seu nascimento; 

 Lembranças de infância, entrada na escola... 

Adaptado de: http://www.trabalhosfeitos.com/topicos/como-fazer-uma-autobiografia/0 
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form. Some autobiographies of non-famous people have later found fame, as in the 

case of Frank McCourt's Angela's Ashes. 

Autobiographies are non-fiction. A sub-genre is the fictional autobiography, in 

which a fictional character tells the story of his or her life, for example, The Catcher in 

the Rye by J.D. Salinger. In this genre the author uses the style of an autobiography 

to tell a fictional story. 

Fonte: http://www.answers.com/Q/What_is_an_autobiography 

 

 

Exercise 01 

 

1)  Let´s go, Write about you: 

a) Who are you? 

b) Where  were you born? 

c) Who are  your  Family membres? 

d) What was  the most  important fact that you remember of your childhood? 

e) Can you write a little text about this important fact? 

 

3.2 Conhecendo uma autobiografia 

 

 Apresentar aos alunos o texto autobiográfico de Monteiro Lobato 

 

Texto autobiográfico de Monteiro Lobato 

 

 Nasci José Renato Monteiro Lobato, em Taubaté-SP, aos 18 de abril de 1882. Falei 

tarde e aos 5 anos de idade ouvi, pela primeira vez, um célebre ditado... Concordei. Aos 9 

anos resolvi mudar meu nome para José Bento Monteiro Lobato desejando usar uma 

bengala de meu pai, gravada com as iniciais J.B.M.L. Fui Juca, com as minhas irmãs Judite 

e Esther, fazendo bichos de chuchu com palitos nas pernas. Por isso, cada um de meus 

personagens; Pedrinho, Narizinho, Emília e Visconde representam um pouco do que fui e 

um pouco do que não pude ser. 

Aos 14 anos escrevi, para o jornal "O Guarani", minha primeira crônica. Sempre amei 

a leitura. Li Carlos Magno e os 12 pares de França, o Robinson Crusoé e todo o Júlio Verne. 
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Formei-me em Direito em 1904, pela Universidade de São Paulo. Queria ter cursado Belas 

Artes ou até Engenharia, mas meu avô, Visconde de Tremembé, amigo de Dom Pedro II, 

queria ter na família um bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais. 

Em maio de 1907 fui nomeado promotor em Areias - SP, casando-me no ano 

seguinte com Maria Prezada Natividade, com quem tive o Edgar, o Guilherme, a Marta e a 

Rute. 

 Vivi no interior, nas pequenas cidades, sempre escrevendo para jornais e revistas. 

Em 1911 morreu o meu avô, Visconde de Tremembé, e dele herdei a fazenda Boquira, 

passando de promotor a fazendeiro. Na fazenda escrevi o Jeca Tatu, símbolo nacional. 

Comprei a "Revista do Brasil" e comecei, então, a editar meus livros para adultos. "Urupês" 

iniciou afila em 1918. Surgia a primeira editora nacional "Monteiro Lobato & Cia", neste 

mesmo ano. Antes de mim, os livros do Brasil eram impressos em Portugal. 

 Tive muitos convites para cargos oficiais de grande importância. Recusei a todos. 

Getúlio Vargas(presidente do Brasil na ocasião) convocou-me para ser o Ministro da 

Propaganda. Respondi que a melhor propaganda para o Brasil, no exterior, era a "Liberdade 

do Povo", a constitucionalização do país. Minha fama de propagandista decorria da minha 

absoluta convicção pessoal. O caso do petróleo, por exemplo, e do ferro. Éramos ricos em 

energia hidráulica e minérios e não somente café e açúcar. Durante 10 anos, gritei essas 

verdades. Fui sabotado e incompreendido. 

Dediquei-me à Literatura Infantil já em 1921. E, retomei a ela, anos depois, 

desgostoso dos adultos. Com” Narizinho Arrebitado", lancei o "Sítio do Pica-Pau Amarelo". O 

sítio é um reino de liberdade e encantamento. Muitos já o classificaram de República. 

Eu mesmo, por intermédio de um personagem, o Rei Carol, da Romênia, no livro A 

Reforma da Natureza, disse ser o Sítio uma República. Não; República não é, e sim um 

reino. Um reino cuja rainha a D. Benta. Uma rainha democrática, que reina pouco. Uma 

rainha que permite liberdade absoluta aos seus súditos. Súditos que também governam. Um 

deles, Emília, é voluntarioso, teimosa, renitente não renuncia os seus desejos e projetos. 

Narizinho e Pedrinho são as crianças de ontem, de hoje e amanhã, abertas a tudo, 

querendo ser felizes, confrontando suas experiências com o que os mais velhos dizem, mas 

sempre acreditando no futuro. Mas eu precisava de instrumentos idôneos do mundo real 

para o fantástico fosse possível, pois, como ir à Grécia? Como ir à Lua? Como alcançar os 

anéis de Saturno? Bem, a lógica das coisas impunha a existência desse instrumento. 

Primeiro surgiu o "Opôs de Pirlimpimpim" que transportaria para todo e sempre, os 

personagens de um lugar para outro, vencendo o "ESPAÇO". O "FAZ-DE-CONTA", pó 

número 2, venceria a barreira do “TEMPO", suprindo as impossibilidades de 

acontecimentos. Finalmente pensei no "SUPER-PÓ", inventado pelo Visconde de Sabugosa, 
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em o Minotauro, que transportaria, num átomo, para qualquer lugar indeterminado, desde 

que desejado. 

Como disse a Emília: "é um absurdo terminar a vida assim, analfabeto!". Eu poderia 

ter escrito muito mais, perdi muito tempo escrevendo para gente grande. Precisava ter 

aprendido mais... Hoje aos 4 de julho de 1948, vítima de um colapso, na cidade de São 

Paulo parto para outra dimensão. Mas o que tinha de essencial, meu espírito jovem, minha 

coragem, está vivo no coração de cada criança. Viverá para sempre, enquanto estiver 

presente a palavra inconfundível de "Emília”. Monteiro Lobato 

Fonte: https://pt.scribd.com/doc/52530174/Texto-autobiografico-de-Monteiro-Lobato 

 

 

Exercise 02 

1) Answer about the text: 

a. Where was Monteiro Lobato born? 

b. What did use to do in his childhood? 

c. what happened when he was 14 years old? 

d. Say  three important facts when he was an adult ? 

e. What is the personal pronoun which most appears in the text? 

f. What kind of the text is this? 

g. What is the verb tense which predominates in the text? Why? 

 

 

3.3 Autobiografia Viva 

 

 Agora é sua vez: 

Como você já observou estamos trabalhando o gênero autobiográfico, onde 

as pessoas relatam fatos de sua própria vida. Então, que tal contarmos um pouco de 

nossa história uns para os outros? 

Promover uma “contação de histórias” na qual cada um irá realizar o relato de sua 

vida, ou seja irá construir oralmente a sua autobiografia. Para que os alunos se 

sintam mais à vontade e instigados a contarem fatos de sua vida, é interessante que 

o professor inicie com o relato de sua própria história. 
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4 A FAMÍLIA COMO PARTE INTEGRANTE DA AUTOBIOGRAFIA 

 

4.1 Leitura de imagem – A Família 

 

 Promover a leitura da imagem “A Família” de Tarsila do Amaral, realizar 

a análise oral explorando os elementos presentes na imagem e 

interpretando-a de acordo com o roteiro:                            

 

A Família. Tarsila do Amaral, 1925. 

Fonte: Domínio Público 

Exercise 01 

 

Answer about the picture: 

1.  What kind of image is this?  

2.  What social group do you think it is?  

3.  In your opinion is it a current or former image? Why? 

4.   Have you ever heard about the author  Tarsila do Amaral? Have you ever 

visited a museum? What do you expect if you have not visited a museum?  

5. Let's give a  look at the picture for a while . What do you see?  When was  it 

painted? What does this figure represent?  

6. In your opinion, what do you think the author wanted to express with this 

picture?  
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7. What place would that be? Where does  the author  come from and where do 

they go?  

8. This the family which appears in the picture very different from yours? Why?  

 

4.2 Ampliando os conhecimentos – Vida e obra de Tarsila do Amaral 

 

 Apresentar o vídeo: “TARSILA do AMARAL, vida e obra” que traz a 

biografia da pintora de forma simples, porém, abrangente e clara, dividido 

em: formação, personalidade, temas da pintura, obras e suas respectivas 

fases, o reconhecimento e seu legado. O vídeo se encontra disponível no 

site de buscas de vídeos Youtube, através do link:  

https://www.youtube.com/watch?v=q9Y2y1Fe-2Q 

 

 

4.3 Atividades de revisão – Os membros da família 

 

Exercise 01 

 

What are the family members in english? 

Let´s remenber now how to write these terms: 

Irmão: 

Pai: 

Irmã: 

Tio: 

Mãe: 

Eu: 

Avô: 

Avó: 

Tia: 

Sogro: 

Sogra: 

Cunhado: 

Cunhada: 

Neto: 

Sobrinho: 

Sobrinha: 

Prima: 

Primo: 

Avós: 

Pais: 

 

Exercise 02 
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Click on letters between brackets to build correct words 

1.  I am the son of my…………………….  (A E R T H F)  

 2. He is the husband of my…………..  …….. (E T H M R O)  

 3.  Their daughter is my ………………. …… (E S T I S R)  

 4.  The father of my father is my……….. .. (F R D G T N R A H A E)  

 5. The mother of my mother is my……………  (E O G A H R T N R M D)  

 6. The brother of my father is my………….. … (E N U C L)  

 7. The sister of my father is my………….. …….. (T N A U)  

 8. The son or the daughter of my uncle is my…………  (N S O C I U)  

 9. The daughter of my brother is my……………  (I C E E N)  

10. The son of my brother is my……………..  (P E W E H N) 

 

4.4 Construindo a Árvore Genealógica 

 

Exercise 01 

Family Tree 

a)  Let's build up our family tree: 
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Exercise 02 

 

 

a) How many people are there in this Picture? 

 

 

 

 

 

5 PRINCÍPIOS BÁSICOS DA LÍNGUA INGLESA PARA A EDUCAÇÃO ATRAVÉS 

DO DIÁLAGO 

  

5.1 Inglês Instrumental  

 

 Interessante neste momento também é trabalhar alguns princípios básicos da 

língua inglesa, os quais permitirão que os alunos estabeleçam comunicação, 

mesmo que básica, com outros falantes da língua. Repassar aos alunos 

algumas perguntas e respostas para que os alunos pratiquem a 

conversação/comunicação oral e escrita. 

 Para os conteúdos e exercícios que seguem, repassar as expressões em 

português e junto com os alunos realizar a construção ou em língua inglesa. 

Esta atividade pode ser realizada com o auxílio do dicionário ou no laboratório 

de informática com auxílio dos tradutores on-line. Aproveitar para explicar aos 

alunos que nem sempre a tradução oferecida na internet é a forma 

utilizada/correta. 

 

Exercise 01 

 

Write in English: 
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Português English 

1) Eu gosto / Eu não gosto (disso) I like / I don't like (this) 

2) Você gosta (disto)? Do you like (this)? 

3) O que você faz? Qual é o seu trabalho? What do you do? What's your job? 

4) Você gosta de cozinhar? Do you like to cook?  

5) Qual é sua comida favorita? What's your favorite food?  

6) Você mora em casa ou apartamento? Do you live in a house or an apartment?  

7) Você já morou em outro país? Have you ever lived in another country?  

8) Você (alguma vez) já encontrou com 

uma pessoa famosa? 
Have you ever met a famous person?  

9) O que você faz em seu tempo livre? How do you spend your free time?  

10) Qual é a sua altura? How tall are you?  

11) O que você gosta de fazer em seu 

tempo livre? 
What do you like to do in your free time?  

12) Que tipo de comida você gosta? What kind of food do you like?  

13) Que línguas você fala? What languages do you speak?  

14) Qual é o seu telefone? What's your (tele)phone number?  

15) Qual é seu endereço? What's your address?  

16) Há quanto tempo você mora (lá)? How long have you lived (there)?  

17) Qual é a data do seu nascimento? When were you born? 

18) Onde você nasceu? Where were you born?  

19) Você gosta de esportes? Do you like sports? 

20) Você pode me ajudar?  Can you help me? 

21) Onde você estuda/ estudou? 
Where do you study? / Where did you use to 

study? 

22) Que trabalhos você já fez/teve? What jobs have you done?  

23) O que você podia fazer quando era 

criança que hoje não pode mais fazer? 

What could you do as a child that you can't do 

now?  

Tabela 01 – Expressões de conversação 
 Fonte: http://www.solinguainglesa.com.br/conteudo/situacoes/sit_diarias6.php 
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Conversação Geral - General Conversation 

Cumprimentos e apresentações - Greetings and introductions 

 Legen

da: 

(F) = 

situações mais 

formais 

(IN) = situações mais 

informais  

- Quando não há nenhuma dessas marcações é 

porque a expressão pode ser dita tanto em contextos formais 

como em contextos informais. 

 

 

OBS: Das saudações Bom dia, Boa tarde e Boa noite em Português (em inglês, 

respectivamente good morning, good afternoon e good evening), somente uma tem uso mais 

comum em inglês: Good morning. Atenção para good night, que só se fala quando as pessoas já 

vão dormir. Good afternoon se usa em situações mais formais. 

 

Exercise 02 

Write in English: 

Português Inglês 

Olá Hello 

Oi Hi 

Bom dia Good morning 

Boa tarde (F) Good afternoon 

Boa noite (quando se chega a um 

lugar) 
Good evening 

(IN)  Dia! (IN) Morning! 

(IN) Tarde! (IN) Afternoon! 

(IN) Noite! 
(IN) Evening! (Em situações informais a palavra 

good é omitida.)  

Qual é o seu nome? What's your name? 

Oi, eu sou... Hi, I'm... 

Desculpe, (mas) qual é mesmo o 

seu nome? 
I'm sorry, (but) what was your name again? 

(F) (Muito) Prazer! 
(F) Nice to meet you / Delighted to meet you / 

Pleased to meet you / Glad to meet you  

Como vai? / Tudo bem? / Tudo How are you? / How are you doing? 
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Bom? 

(IN) Como é que tá? (IN) How's you?  

Estou bem, obrigado(a) (I'm) Fine, thanks 

Estou bem, e você? (I'm) Fine, and you? 

(IN) Tô legal, valeu. E você? Fine thanks. You? 

Está tudo bem? Is everything OK? 

Tudo bem OK 

Obrigado(a) / Muito Obrigado(a) Thank you / Thank you very much! 

(IN) Obrigado(a) / Valeu! (IN) Thanks / Cheers 

(F) O prazer é (todo) meu! 

(F) Nice to meet you too (comumente dito 

enquanto se apertam as mãos) / Delighted to meet you too 

/ Pleased to meet you too / Glad to meet you too 

Você conhece o Ronaldo? Do you know Ronaldo? 

Eu quero lhe apresentar ao... I'd like you to meet... 

Já ouvi falar muito de você I've heard a lot about you 

Coisas boas, eu espero All good, I hope 

Finalmente estou conhecendo 

você! 
At last!  We meet! 

Gostei de conhecê-lo. (It was) Nice meeting you. 

Tabela 02 – Expressões de cumprimento e apresentação 

Fonte: http://www.solinguainglesa.com.br/conteudo/situacoes/sit_diarias6.php 

 

 

Despedindo-se - Saying Goodbye / Farewells 

Exercise 03 

Write in English: 

Até logo / Até mais 
See you / See you later / Until next time / Until we 

meet again! 

Até já! 
See you anon! / See you in a minute/ See you 

soon! 

Até amanhã See you tomorrow / Until tomorrow 

Tchau Goodbye / Bye bye... 

Foi um prazer / Gostei de vê-lo Pleased to meet/see you 
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Boa noite (como despedida ao se 

retirar de um lugar à noite) 
Good night 

Tabela 03 – Expressões de despedida 

Fonte: http://www.solinguainglesa.com.br/conteudo/situacoes/sit_diarias6.php 

 

 

Perguntas Pessoais - Personal Questions 

Exercise 04 

Write in English: 

Você é de onde? Where are you from? 

O que você faz? What do you do? 

Quantos anos você tem? How old are you? 

Você tem irmãos? Do you have any brothers or sisters? 

Você tem filhos? Do you have children? / Do you have kids? 

Você tem namorado(a)? Do you have a boyfriend/girlfriend? 

Você é casado(a)? Are you married? 

Você é comprometido? / Você tem 

alguém? 
Are you involved (with anyone)? 

Qual é o seu signo? What's your sign? 

Você gosta de...? Do you like...? / Do you enjoy...? 

Onde você mora? Where do you live? 

Você mora sozinho(a)? Do you live alone? / Do you live by yourself? 

Com quem você mora? Who do you live with? 

Tabela 04 – Expressões perguntas pessoais 
Fonte: http://www.solinguainglesa.com.br/conteudo/situacoes/sit_diarias6.php 

 

 

5.2 Passos para a elaboração de uma autobiografia 

 

 Como já foi visto, a autobiografia é um texto em que o autor relata fatos que 

considera importante sobre sua própria vida. Mas para a elaboração escrita 

deste tipo de texto, existem características e regras a serem seguidas. Assim, 

apresentam-se alguns passos que contribuirão no momento de escrever uma 

autobiografia: 
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Passos para a escrita de uma autobiografia 

1º Passo: Antes de começar, você precisa entender que a sua história pode ser 

muito mais interessante do que você acredita.  

2º Passo: Faça parecer interessante. O seu trabalho é pegar tudo aquilo que já 

viveu e tornar isso interessante para os seus leitores. Encontre os melhores pontos e 

trabalhe neles. Um bom truque é tentar lembrar o máximo que puder sobre sua vida 

e anotar aquilo que considera mais interessante.  

3º Passo: Lembre-se dos detalhes.  Embora seja óbvio que a sua autobiografia 

deve conter os acontecimentos mais importantes da sua vida, lugar de nascimento e 

essas informações básicas, lembre-se dos detalhes, são eles que dão vida ao seu 

texto. Conte sobre as curiosidades da sua família, como você lida com seus primos, 

pais e tios, etc. Você deve ter uma boa história sobre a casa da sua avó para contar.  

4º Passo: Não pule etapas.  Não vá do seu nascimento para a sua fase atual, isso 

deixa uma lacuna na sua história. Seja específico, fale sobre o seu crescimento, as 

experiências que passou até chegar ao que você é hoje. Muito do que você é hoje 

foi formado na sua infância. Não se esqueça de dizer isso na sua autobiografia.  

5º Passo: Sua cultura. A maneira como você vive, se comporta, aquilo que você 

gosta e até mesmo o que não gosta. Tudo isso deve estar presente na sua 

autobiografia. Considere questões como as suas preferências musicais, literárias, 

seus alimentos favoritos, para quais lugares você gosta de sair, etc. Sem esse tipo 

de informação – que pode ser dada de forma implícita – sua autobiografia não 

contará a realidade sobre você. 

Fonte: http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2012/05/25/937081/como-escrever-uma-

autobiografia.html 

 

 

6 AUTOBIOGRAFIA RELATADA 

 

6.1 Praticando com auxílio de imagens e outras informações importantes 
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 Solicitar antecipadamente que os alunos tragam para a sala de aula 

fotografias suas e outras em que estejam presentes na imagem membros de 

sua família. Realizar uma apresentação das fotos pessoais e familiares 

trazidas pelos alunos. Sugere-se que o professor inicie a atividade com 

imagens suas e de seus familiares e utilize expressões em língua inglesa para 

a sua apresentação. Esta atividade deve ser feita oralmente, dando-se a 

liberdade ao aluno de se utilizar ou não da língua inglesa em sua 

apresentação. 

 Realizar os exercícios que seguem, no intuito de praticar a língua inglesa 

escrita e antecipando a autobiografia de cada um.  

 

Exercise 01 

 

Read the text: 

                              WHO ARE YOU? 

 Full name: Steffany  Smitt 

Nicknames: Steff 

Birthday:…September 2nd 

Favorite school subject: English 

Favorite Clothes: Jeans 

Favorite fast food: hot dog and popcorn. 

Favorite Drink; Coca-Cola 

For fun: Listening to music and chatting to friends 

Dream place:  New York, Disney and Toronto 

How do you stay in good shape: I play volleyball and 

swim. 

 

Preencha as lacunas de acordo com as informações do texto: 

 Steffany Smitt is a nice girl. Her friends call her……………………. . Her 

birthday is on…………………..  . Her favorite school subject is……………………. She 

oves eating…………………  . In her free time, she likes listening to music and 

.
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………………………. . Steffany has a dream: She would like to travel 

to………………..and…………………… 

 

Exercise 02 

Preencha os espaços com informações sobre você: 

a) My name´s....... 

b) I live in................ 

c) I like....................... 

d) I can.............................. 

e) My favorite actor is.............. 

f) I´d like to travel to......................... 

g) My friends call me………………………… 

h) My birthday is…………………………. 

i) I don´t like……………………….. 

j) I can´t ……………………………………… 

 

 

Exercise 03 

Let’s go practice: 

Write your autobiography in English. 

 

 

7 SUPORTES PARA DIÁLAGOS E PROPOSTA DE UMA AUTOBIOGRAFIA VIVA  

 

 No mundo globalizado em que se vive, é cada vez mais comum as pessoas 

vivenciarem situações em que conhecimentos em uma língua diferente da sua 

materna sejam necessários. Além disso, a tecnologia também é algo muito 

presente no cotidiano, principalmente a tecnologia referente ao computador e 

à Internet, os quais tem sua base toda em língua inglesa e com muitos termos 

desta língua incorporados ao vocabulário usual da língua portuguesa. 

 

7.1 Conceituando recursos da Internet que permitem também a comunicação  
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 Para a ampliação dos conhecimentos e a familiarização com recursos 

disponíveis na Internet que permitem também a comunicação entre as 

pessoas, neste momento é importante trabalhar alguns desses recursos, seus 

conceitos e utilizações. 

 

Conceitos: 

Correio eletrônico ou e-mail:  

O correio eletrônico (igualmente conhecido  pelo nome de e-mail, que é a 

forma abreviada do termo inglês electronic mail) é um serviço que permite trocar 

mensagens através de sistemas de comunicação electrónicos. O conceito é 

principalmente usado para fazer alusão ao sistema que proporciona este serviço 

através da Internet mediante o protocolo SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), mas 

também permite fazer referência a outros sistemas similares que recorrem a várias 

tecnologias. As mensagens de correio eletrônico possibilitam o envio, não só de 

textos, como de qualquer tipo de documento digital (imagens, vídeos, áudios, etc.). 

O funcionamento do correio eletrônico assemelha-se ao do correio postal 

(tradicional). Ambos permitem enviar e receber mensagens, as quais chegam ao 

destino graças à existência de um endereço. O correio electrónico também tem as 

suas próprias caixas de correio: são os servidores que guardam temporariamente as 

mensagens até que o destinatário as reveja. 

Foi o Americano Ray Tomlinson quem se lembrou de incluir o “arroba” (@) 

nos endereços de correio eletrônico, com o intuito de separar o nome do utilizador 

do servidor no qual fica alojada a caixa de correio. A explicação é simples: @, em 

inglês, pronuncia-se at, o que significa “em”. Por exemplo: carlos@servidor.com lê-

se carlos at servidor.com (ou seja, Carlos em servidor.com). 

O serviço de correio eletrônico é prestado sob duas modalidades: aquela que 

se conhece como correio web ou webmail, em que as mensagens são enviadas 

e recebidas através de uma página web concebida especialmente para o efeito; e o 

serviço através de um cliente de e-mail, que é um programa de computador que 

permite fazer a gestão das mensagens recebidas e redigir novas. 

Fonte:  http://conceito.de/correio-electronico#ixzz3K6niEekX 

http://conceito.de/correio-electronico
http://conceito.de/correio-electronico
http://conceito.de/correio-electronico
http://conceito.de/correio-electronico
http://conceito.de/correio-electronico#ixzz3K6niEekX
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Facebook: 

É uma rede social lançada em 2004. O Facebook foi fundado por Mark 

Zuckerberg, Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz e Chris Hughes, 

estudantes da Universidade Harvard (USA). 

Este termo é composto por face (que significa cara em português) 

e book (que significa livro), o que indica que a tradução literal de Facebook pode ser 

"livro de caras". 

Inicialmente, a adesão ao Facebook era restrita apenas para estudantes da 

Universidade Harvard, e logo foi a muitas universidades individuais. 

O Facebook é gratuito para os usuários e gera receita proveniente de 

publicidade, incluindo banners e grupos patrocinados. Os usuários criam perfis que 

contêm fotos e listas de interesses pessoais, trocando mensagens privadas e 

públicas entre si e participantes de grupos de amigos. A visualização de dados 

detalhados dos membros é restrita para membros de uma mesma rede ou amigos 

confirmados, ou pode ser livre para qualquer um. 

O Facebook possui várias ferramentas, como o mural, que é um espaço na 

página de perfil do usuário que permite aos amigos postar mensagens para ele ver. 

Ele é visível para qualquer pessoa com permissão para ver o perfil completo, e posts 

diferentes no mural aparecem separados no "Feed de Notícias". 

O "Face", como é mais conhecido, possui também aplicativos, com os mais 

diversos assuntos, e eventos, onde a pessoa pode convidar todos seus amigos para 

um determinado evento. Existem versões diferentes do Facebook para telefones 

celulares e smartphones, que facilitam a visualização e acessibilidade dos usuários. 

Fonte: http://www.significados.com.br/facebook/ 

 

 

7.1 Encaminhamentos e acompanhamentos do diálogo no laboratório de 

informática e em sala de aula 

 

 No laboratório de informática da escola, trabalhar com os alunos a criação de 

http://www.significados.com.br/smartphone/
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conta de correio eletrônico. Orientar os alunos conforme a necessidade de 

cada um, também aos que já tem familiaridade com os recursos solicitar que 

contribuam com os colegas que ainda não tem. Promover a troca de 

mensagens de e-mail entre os alunos da turma, aproveitar para trabalhar uma 

breve apresentação pessoal e questionamentos ao outro em língua inglesa.  

 

Obs. Esta atividade pode ser realizada de forma diferente, cabe a cada 

professor adaptar às necessidades da turma em que vai desenvolvê-la. 

 

 Num segundo momento, também no laboratório de informática, trabalhar com 

os alunos as redes sociais, como criar uma conta, a elaboração do perfil, o 

preenchimento dos dados na sua página, os cuidados necessários no 

preenchimento dos dados e aceitação dos amigos, as políticas de uso e de 

privacidade da conta. Formar uma rede de amigos entre os alunos da turma e 

propiciar a troca de mensagens instantâneas entre eles. 

 É muito comum na região, haver a presença de intercambiários provenientes 

de países cujo Inglês é a língua oficial. O professor poderá promover uma 

visita de uma destas pessoas à turma para que os alunos a entrevistem. 

 Organizar com os alunos a entrevista a essa pessoa estrangeira, ao falante 

da língua inglesa. Para isso é preciso formular um questionário para que os 

alunos possam manter um diálogo/comunicação com o entrevistado. 

 

Sugestão de roteiro: 

 

                           ENTREVISTA COM PESSOAS DE OUTROS PAÍSES 

 

Se encontrarmos uma pessoa de outro país, e precisamos fazer uma 

entrevista com essa pessoa para saber informações sobre sua pessoa, quais seriam 

as perguntas em Inglês que faríamos? 

Vamos elaborar algumas questões que possam contribuir na entrevista: 

Possíveis perguntas: Possíveis Respostas: 

1)  What is your name? My name is... /I´m............ 
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2) Where do you come from?  

3) Could you tell about yourself?  

4)  Where are you live? I live in……….. 

5) How old are you I´m ……………………….. 

6) Where are you born?  I was born in…………………. 

7) What color do you prefer? Yellow, blue, red, black, white….. 

8) How many people have in your 

house? 

 

9) Do you have brothers and sisters?  

 

(yes) or (no) 

10)  What is  your profession?  

11) What is your favorite music style? E.G Rock(  )    pop(  )   classical ( )  

country (  ) 

12) What is your favorite food? (   )eggs  (   ) bens (   ) rice (   ) sandwich  

(   ) pizza (    ) pasta 

13) What do you do in your free time?  

14) What is your favorite school subject? (   ) English  (   ) Math  

(   ) Physical Educations 

15) What is your favorite soccer team?  

16) What kind of movie do you prefere?  

17) What kind of person arouses more 

interest to you? 

(   ) friends (   ) atletas  (   ) Cantores/ 

cantoras  (   ) atrizes/atores (   ) outros 

  

 

 Como os alunos tiveram contato direto/presencial com um falante de língua 

inglesa, podem agora manter contato virtual. Sugerir que eles troquem e-

mails com estrangeiros. Para essa atividade o professor pode repassar e-

mails de pessoas que residam em outros países falantes de língua inglesa, 

para que os alunos mantenham contato, ou ainda, que eles busquem estes 

contatos através da rede social Facebook (ou outra da qual ele tenha conta 

e costuma se utilizar). 
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 Nas trocas de e-mails ou conversas instantâneas on-line, os alunos podem 

se utilizar do roteiro acima para obter informações dos contatos e escrever 

uma biografia básica deste contato. Também, o aluno irá repassar suas 

informações o que estará reforçando a escrita de sua autobiografia. 

 

 

8 RELATÓRIO E SÍNTESE  DA AUTOBIOGRAFIA E DA BIOGRAFIA RELATADA  

 

8.1 Retomando os conhecimentos e informações 

 

 Na sala de aula, retomar com os alunos as perguntas realizadas e respostas 

obtidas durante a visita do falante de língua inglesa (o inglês instrumental). 

Registrar os dados acerca do que perguntar e como responder (informações 

básicas capazes de estabelecer comunicação com um falante de língua 

inglesa). 

 No Laboratório de informática, verificar os e-mails trocados entre os alunos e 

os contatos estrangeiros. Solicitar que anotem as informações condizentes 

com a biografia do contato e também as informações pessoais repassadas. 

 Retornar à sala de aula e realizar uma síntese dos e-mails enviados e 

recebidos, ou seja, redigir a Biografia do contato e reorganizar a sua 

AUTOBIOGRAFIA, agora utilizando-se da língua inglesa para o registro 

escrito. 

 Finalizar as atividades com a apresentação dos trabalhos dos alunos e um 

seminário de avaliação, em que os alunos terão um momento para relatar 

seus progressos e aprendizagens com relação à língua inglesa e a realização 

das atividades do Projeto de Intervenção Pedagógica desenvolvido na turma. 

 

 

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A produção deste material didático-pedagógico tem o intento de propiciar ao 

aluno da EJA a realização de atividades que lhe oportunizem identificar e apresentar 
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membros da família em inglês; possa fornecer informações pessoais fazendo uso da 

língua inglesa; consiga descrever o histórico de sua família e origem oralmente, faça 

o registro e converta este registro para a língua inglesa; compreenda a definição do 

gênero autobiografia; faça interação com o outro, utilizando-se dos conhecimentos 

de língua inglesa adquiridos; ouça e compreenda relatos em língua inglesa para, por 

fim, ter condições de construir pequenos textos na língua inglesa, autodescrevendo-

se, apresentando-se, descrevendo sua história, fazendo uso das pesquisas e relatos 

orais realizados durante as atividades. 

O material elaborado não quer servir de receita, é apenas um suporte que 

auxiliará o professor no trabalho em sala de aula, podendo ser acrescido ou 

modificado a qualquer momento. Além disso, este material didático-pedagógico não 

se destina apenas à aplicação em turmas de Educação de Jovens e Adultos, o 

mesmo pode ser implementado em outras turmas e níveis dos Ensinos Fundamental 

e Médio nas quais o professor usará de sua criatividade e conhecimento para 

adaptar e aplicar as atividades conforme a turma e nível de seu interesse. Também, 

importante ressaltar, que o mesmo destina-se apenas ao uso didático-pedagógico. 
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