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INTRODUÇÃO 
 

 

 

 As atividades apresentadas neste Material Didático têm como objetivo a 

apresentação de diferentes formas de motivação da Língua Estrangeira Moderna, com 

a finalidade de conduzir os alunos a perceberem que a Língua Inglesa tem um aspecto 

de grande importância na vida social, e que por meio da motivação se adquire 

melhores formas de conhecimento, informações e cultura e que os educandos passem 

a perceber que a importância de saber uma segunda língua é uma forma de assegurar 

melhores condições de trabalho para a vida futura. 

 Ao mesmo tempo que motivamos para o aprendizado da Língua Inglesa 

usaremos a interdisciplinaridade, interagindo com colegas de outras disciplinas, 

evitamos a evasão escolar que é muito comum em nosso estabelecimento de ensino 

nas séries finais do Ensino Médio. 

 O Projeto será aplicado na 4ª Série Formação de Docentes, no Colégio 

Estadual Prof. Júlio César – Ensino Fundamental, Médio e Normal de Rebouças, que 

pertence ao Núcleo Regional de Educação de Irati.  

Esta unidade está dividida em 32 aulas (geminadas) para que haja tempo 

suficiente para a aplicação das aulas preparadas, com atividades que conduzirão os 

alunos a um bom desempenho e entusiasmo, pois trabalharemos com músicas e 

temas polêmicos, segundo parecer e sugestão dos próprios alunos, num questionário 

aplicado pela professora substituta de Língua Inglesa a pedido da professora do PDE. 

Com a intencionalidade de fundamentar a implementação do Projeto, 

contaremos com o apoio da Direção da Escola, e do Colegiado, já que o tema 

“motivação” é polêmico e poderá ser abordado por todas as disciplinas do Colégio, no 

sentido de melhorar a frequência às aulas em geral, evitando a desistência. 

A melhor forma de assegurar o futuro dos alunos é motivá-los, tornando-os 

disseminadores da Língua Inglesa, parte integrante da aprendizagem que servirá 

como elemento de subsídio para construção do conhecimento. Dessa forma, 

avaliaremos o desempenho dos alunos em sala de aula, nas atividades e na  
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compreensão da leitura e escrita (ler, escrever e falar). Esta produção didática está 

dividida em 16 aulas, geminadas com duração de cem minutos cada. 

 

OBJETIVOS DA METODOLOGIA 

 

 O conteúdo programático das unidades didáticas de dezesseis lições cada, 

com apresentação em forma de textos, caracteriza-se por um estudo qualitativo, 

sendo um trabalho de pesquisa que estará fundamentado em referenciais baseados 

na prática pedagógica para elaboração das aulas. Compreender a importância de 

estudar uma segunda língua, melhorando e aperfeiçoando o conhecimento, 

conduzindo o aluno a tornar-se um produtor eficiente para o desenvolvimento do 

pensamento, autocrítica e da ação cidadã. Quanto mais os alunos estiverem bem 

motivados, dominando a Língua Estrangeira, mais nos aproximamos da eficácia 

comunicativa estabelecida como norma, para que seja garantido dentro de seu projeto 

de vida, um crescimento especial para sua formação cultural. (Diretrizes Curriculares 

da Educação Básica – Secretaria de Estado da Educação do Paraná). 
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OBJETIVOS GERAIS: 

O idioma Inglês está cada vez mais presente em nosso cotidiano e vem se 

mostrando como importante meio de comunicação no mundo globalizado em que 

vivemos. A intenção e a importância deste trabalho é fazer com que os alunos 

permaneçam na escola evitando a evasão através da motivação. Precisamos 

repassar aos nossos educandos pensamentos positivos e buscar uma força interior 

que só existe quando vencemos o medo que nos limita.  

Mostrar aos alunos os caminhos mais fáceis e alegres para aprender, vencendo 

os medos e aumentando sua autoconfiança, que com certeza as tarefas apresentadas 

neste caderno servirão de subsídio que lhes proporcionarão entusiasmo, sucesso 

pessoal e profissional, de forma interessante e motivadora, para que os mesmos 

encontrem seus objetivos e sintam-se preparados não só na Língua Inglesa, mas em 

todas as disciplinas que o Colégio oferece. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Levar o aluno a: 

- Conscientizar-se dos conhecimentos da Língua Estrangeira que já possui como        

participante de um mundo globalizado; 

- Reconhecer a presença do idioma de Língua Inglesa nas diversas regiões do 

mundo; 

- Praticar formas comunicativas básicas usando sempre a motivação como base em     

seus interesses; 

- Refletir sobre os temas transversais referentes aos assuntos trabalhados nos 

exercícios do projeto; 

- Expressar-se sobre ações futuras sempre estimulado para obter sucesso na sua vida 

pessoal e profissional. 
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www.coisasdocesdavida.com 

 

Analisaremos, também, o resultado final do nosso trabalho, observando a 

consciência e o posicionamento crítico dos alunos, com relação à Língua Estrangeira 

Moderna, levando-os à compreensão do universo sócio cultural, o reforço da 

autoestima dos educandos, para que despertem o interesse em continuar seus 

estudos, para o futuro de sua própria vida pessoal e coletiva. 

 

1. “Acredite em si próprio e chegará um dia em que os outros não terão outra 
escolha senão acreditar em você.” (Cynthia Kersey)  
https://es-la.facebook.com/CursoEnjoy/posts/492637250750450 

 

 

 

Fonte: 

http://3.bp.blogspot.com/_MqmZVbRvo_s/TNmUlGwXKvI/AAAAAAAABJ4/s23ZFQ0Cbns/s1600/oficin

a%2Brosinha%2B008%2BEnem.jpg 

 

 

 

http://pensador.uol.com.br/autor/cynthia_kersey/
http://3.bp.blogspot.com/_MqmZVbRvo_s/TNmUlGwXKvI/AAAAAAAABJ4/s23ZFQ0Cbns/s1600/oficina%2Brosinha%2B008%2BEnem.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_MqmZVbRvo_s/TNmUlGwXKvI/AAAAAAAABJ4/s23ZFQ0Cbns/s1600/oficina%2Brosinha%2B008%2BEnem.jpg
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Fonte: http://veja.abril.com.br/assets/images/2013/8/166436/sala-adolescentes-size-

620.jpg?1375905042 

BELIEVE IN YOU! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://veja.abril.com.br/assets/images/2013/8/166436/sala-adolescentes-size-620.jpg?1375905042
http://veja.abril.com.br/assets/images/2013/8/166436/sala-adolescentes-size-620.jpg?1375905042
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LESSON ONE 

O objetivo desta unidade didática é fazer com que os alunos reconheçam 

os verbos regulares e irregulares dentro da letra da música e se divirtam vendo 

o clip musical aprendendo a pronúncia. 

 

                                                             http://www.puhy.com/data/photos/944_1inxs.jpg 
BY MY SIDE / AO MEU LADO (INXS)  
 
Obs. Os alunos não receberão o texto com a tradução. 
 
In the dark of night, those small hours (1) 
Na escuridão da noite, naquela madrugada 
Uncertain and anxious, I need to call you 
Indeciso e ansioso, eu preciso telefonar para você 
Rooms full of strangers, some call me friend 
Salas cheias de estranhos, alguns me chamam de amigo 
But I wish you were (2) close to me 
Mas eu queria que você estivesse perto de mim 
In the dark of the night, those small hours 
Na escuridão da noite, naquela madrugada 
I drift away when I'm with you 
Eu vagueio para longe, quando estou com você 
In the dark of the night, by my side 
Na escuridão da noite, ao meu lado 
In the dark of the night, by my side 
Na escuridão da noite, ao meu lado 
I wish you were here, I wish you were here 
Eu queria que você estivesse aqui, eu queria que você estivesse aqui 
Here comes the clown, his face is (3) a wall 
Aí vem o palhaço, seu rosto é uma parede 
No window no air at all (4). In the dark of the night 
Sem janela, sem ar nenhum. Na escuridão da noite 
Those faces they haunt me, but I wish you were 
Aqueles rostos, eles me assombram, mas eu queria que você estivesse 
So close to me, in the dark of the night 
Tão perto de mim, na escuridão da noite, 
By my side, in the dark of the night 
Ao meu lado, na escuridão da noite, 
By my side Ao meu lado 
I wish you were, I wish you were 
Eu queria que você estivesse, eu queria que você estivesse 
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In the dark of the night Na escuridão da noite 
By my side Ao meu lado 
In the dark of the night Na escuridão da noite 
By my side Ao meu lado 
I wish you were, I wish you were 
Eu queria que você estivesse, eu queria que você 
In the dark of the night Na escuridão da noite 
Those faces they haunt me Aqueles rostos, eles me assombram. 
I wish you were so close to me 
Eu queria que você estivesse tão perto de mim. 
Yes I wish you were by my side 
Sim, eu queria que você estivesse ao meu lado 

 
GRAMÁTICA (Será explicada parte por parte a função dos verbos que serão apenas 
revisados, pois os alunos já conhecem, com exceção do Can e Can’t). 
(1) The small hours = a madrugada. 
Small = pequeno; hour = hora 
(2) Be / was (were) / been = ser, estar 
Tempo Simple Past (passado simples) do verbo to be. 
I / he / she / it WAS (eu estava, ele estava) 
We / you / they WERE (nós estávamos, você estava) 
I wish you were = eu gostaria que você estivesse. 
(3) IS. 
TO BE = ser, estar. I am (eu sou/estou); he/she/it/you is 
(ele/ela, você é, está) we/you/they are (nós somos/ estamos, vocês são/estão) 
(4) AT ALL é usado para reforçar frases negativas ou perguntas. 
I have no money at all. Não tenho nenhum dinheiro. 
O significado de at all é “de nenhuma forma”. Ou seja, não tenho dinheiro, nenhum mesmo e de 
nenhuma forma, seja cédula, moeda. 
Outros exemplos: 
Are you sleepy? No, not at all. Tá sonolento? Não, nenhum pouco. 
I’m not at all happy about it. Não estou nada feliz com isso. 
(5) CAN: poder, saber, ter capacidade ou aptidão 
para: forma única para todas as pessoas: 
I/You/He/We/They, etc. can fly. Não se usa To com 
Can  

 
VERBOS 
IRREGULARES 
Be / was / been = ser, estar 
Come / came / come = vir 

VERBOS REGULARES 
Call = chamar, telefonar 
Drift = ficar à deriva, vaguear 
Haunt = assombrar 
Need = precisar 
www.blogflaviopereira.com.br / www.cerebro10.com 

 
VOCABULÁRIO (Para a tradução da música, 
apresentarei o vocabulário com estas palavras). 
 
Anxious = ansioso 
Away = longe 
But = mas 
By = ao 

 
Fonte:  

http://as-

odiliaborges.blogspot.com.br/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

as-odiliaborges.blogspot.com 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fas-odiliaborges.blogspot.com%2F2011_04_01_archive.html&ei=tDlFVKTzBdC6ggSntIKADg&bvm=bv.77648437,d.eXY&psig=AFQjCNEIXDoJk8Cvu4Jm04TwZBjHZh56Tg&ust=1413909124754045
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Close = perto 
Clown = parede 
Dark = escuridão 
Friend = amigo 
Full = cheio 
His = seu 
Night = noite 
Room = quarto, sala 
Side = lado 
So = tão 
Some = alguns 
Stranger = estranho 
Those = aqueles, esses 
Uncertain = indeciso 
Wall = parede 
Window = janela 
Wisch = querer 

 

ATIVIDADES SOBRE A AULA COMO AVALIAÇÃO: 

Obs.: Os alunos verão o clip, assistindo sem a tradução, e após, ouvirão 

apenas a música, para se familiarizarem com a mesma. Após receberem a letra da 

música, faremos a leitura para o aprendizado da pronúncia e tentaremos cantar 

junto com o áudio, várias vezes. 

 

Fonte: http://i1.ytimg.com/vi/1cUmcA3wjVU/0.jpg 

 
    www.belasmensagens.com.br  

http://i1.ytimg.com/vi/1cUmcA3wjVU/0.jpg
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.belasmensagens.com.br%2Famizade&ei=QL54VLDKMbiIsQT9rIHwBg&bvm=bv.80642063,d.cWc&psig=AFQjCNEj27f1C-wADCAU9UtPYWxa9E87ug&ust=1417285505650865
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.belasmensagens.com.br%2Famizade&ei=QL54VLDKMbiIsQT9rIHwBg&bvm=bv.80642063,d.cWc&psig=AFQjCNEj27f1C-wADCAU9UtPYWxa9E87ug&ust=1417285505650865
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EXERCISES 

01.  Answer in English reading text: Após se familiarizarem com a música, 

forme um vocabulário com as palavras do texto que você conhece. 

 

__________________________________________________________ 

02. What are the keywords of the text?________________________ 

 

Fonte: http://www.idadecerta.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/04/namorados1.jpg 

 

03. Make English sentences as in the example. (Observe que não há 

mudança na forma básica do verbo: can + infinitivo (sem to) do verbo 

principal). 

Ex.: Eu posso nadar. I can swim. 

 

a) Você pode/ sabe dançar. (to dance)____________________________ 

b) Ele pode/ sabe cozinhar. (To cook)_____________________________ 

c) Ela pode/ sabe dirigir.      (To drive)_____________________________ 

d) Os pássaros podem/ sabem voar. (To fly)________________________ 

e) Os peixes podem/ sabem nadar. (To swim)_______________________ 

 
 
 
 
 

 

http://www.idadecerta.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/04/namorados1.jpg
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04. Fillin the blanks with the most appropriate form of the verb" to be" in 

the past. 

a) Jane___________helping her mother when I arrived there. (was, were) 

b) You__________the most important person at that time.(was, were) 

c) I__________speaking badly of you. (wasn't, weren't) 

d) We__________really worried about her. (was, were) 

e) I think it__________like I expected it to be. (wasn't, weren't) 

f) Jane believes they__________sleeping when it happened. (were, was) 

 

05. Write a short text referring to love and friendship. 

 

 

 

 

 
Fontes: 

http://anasofialopesgoncalves.blogspot.com.br/ 
http://mfcmamonas.no.comunidades.net/imagens/amizade2.jpg 

 
(Fonte da Letra da Música e das atividades: https://www.youtube.com/watch?v=XDwfRk2OcNs) 

http://mfcmamonas.no.comunidades.net/imagens/amizade2.jpg
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LESSON TWO 

 Objetivo: A intenção deste texto é conscientizar os alunos da 

importância de cuidar do meio ambiente para o bem estar de todos. 

1. Read the text below. (Leiam o texto a seguir).  

 

- What is climate change? 

 

“Climate change” means the increase in the Earth’s average temperature 

since the beginning of the 20th century and its impacts now and in the 

future. Since about 1900, the average near-surface temperature of the 

planet has increased by 0.75 degrees Celsius and the UK's sea level has 

risen by about 10 centimeters. Further global rises are expected, as well as 

more extreme weather events like flooding and drought. 

 

- The causes of climate change 

 

There is very strong evidence that recent global warming can't be explained 

by natural causes alone. Humans are changing the climate by their actions, 

especially through emissions of greenhouse gases, like carbon dioxide, 

which artificially warm the Earth's atmosphere.  

 

- The effects of climate change 

 

The effects of climate change include rising temperatures, higher sea levels 

and more frequent extreme weather events like storms and heat waves. 

These are expected to become more severe in coming decades. What 

people do now and in coming decades to reduce greenhouse gas 

emissions will determine the level of future impacts. 

 

2. Answer the questions below. (Respondam as perguntas a seguir). 

 

a. Has the temperature of the planet increased? Why? 

 

 

b. What are the causes of climate change? 

 

__________________________________________________________ 

 

3. Mark True or False. (Marque Verdadeiro ou Falso) 

 

a. Since about 1900, the average near-surface temperature of the planet  
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has increased by 0.75 degrees Celsius and the UK's sea level has risen by 

about 10 centimeters. (.....) 

b. The effects of climate change include rising temperatures, higher sea levels 

and more frequent extreme weather events like storms and heat waves. (.....) 

c. What people do now and in coming decades to reduce greenhouse gas 

emissions will determine the level of future impacts. (.....) 

d. The climate in Brazil will never change. (.....) 

 

4. Como se diz "aquecimento global" em inglês? 

 

__________________________________________________________ 

 

Bons estudos!    Fonte: www.direct.gov.uk 

 

 

It’s in Our Hands 

Fonte: http://cronicasdoprofessorferrao.blogs.sapo.pt/a-atualidade-da-doutrina-social-da-56159 

 

 
 
 

http://www.direct.gov.uk/
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5. Looking at the pictures what can be said about the relationship between 

mankind and environment? 

a) What can you see? Could you describe it? 

__________________________________________________________ 

b) “It’s in Our Hands”? Why? What does it 

mean?____________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

c) What is the relation between this image and the environment? 

                                             REGRET? 

 

          Fonte: http://flores.culturamix.com/dicas/quando-regar-as-plantas 

6. Please describe the image. (Descreva a imagem). 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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7. Production - In pairs produce five advices could you give for people to 

protect the environment. 

1.______________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________ 

4.______________________________________________________________ 

5.______________________________________________________________ 

   

8. Write a short text about the above illustration. 

 

Fonte:  

Fonte: www.ecoassist.com.br  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

http://www.ecoassist.com.br/
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LESSON TRHEE 

 Objetivo desta lição: Insistir para que os alunos tomem consciência que 

o bullying é um ato abusivo e tem penalidades perante a lei. 

Falando sobre bullying em inglês:  

Aquele que pratica o bullying, em geral, apresenta traços de insegurança e tende a 

ter fome de poder. É difícil acreditar que o bullying acontece no trabalho, já que é 

uma prática associada à escola. Mas o bullying pode acontecer em qualquer 

contexto em que exista interação entre pessoas. Tom está falando com Jane sobre 

o valentão (fonte do bullying) de seu trabalho.  

Bullying is abusive treatment, the use of force or coercion to affect others, 
particularly when habitual and involving an imbalance of power. It may involve verbal 
harassment, physical assault or coercion and may be directed persistently towards 
particular victims, perhaps on grounds of race, religion, sex or ability. 
The “imbalance of power” may be social power and/or physical power. The victim of 
bullying is sometimes referred to as a “target.” Bullying consists of three basic types 
of abuse –emotional, verbal and physical. It typically involves subtle methods of 
coercion such as intimidation. Bullying can be defined in many different ways. 
Although the UK currently has no legal definition of bullying, some US states have 
laws against it. 
                                                                       (Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Bullying) 

 

DIALOGUE 

Tom: "Jane, I don’t feel like going to work today!" (Jane, não quero ir trabalhar hoje!)  

Jane: "Why not? You will be fired if you don’t go to work." (Por que não? Você será 

demitido, se não for trabalhar.)  

Tom: "My Manager is a pain, he criticizes everything I do, even when I do well he 

tries to find fault." (Meu gerente é um saco, ele critica tudo que eu faço, e mesmo 

quando faço tudo direito, ele tenta achar defeito.)  

Jane: "He sounds like a bully, why don’t you try stand up to him?" (Ele parece um 

valentão. Por que não tenta enfrentá-lo?)  

Tom: "What, do you want to get me fired?" (Como, quer me fazer ser demitido?)  

Jane: "Not at all. As an employee you have rights, no one is allowed to bully you." 

(De forma nenhuma. Como funcionário, você tem direitos, ninguém pode intimidar 

você.)  

Tom: "What do you suggest I do? He fires people who disagree with him" (O que 

sugere que eu faça? Ele demite as pessoas que discordam dele.) 
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Jane: "Report him to the boss. No one is above the law." (Denuncie-o ao chefe. 

Ninguém está acima da lei.) 

Tom: "Thank you so much Jane, you have been of great help. I’m going to stand up 

for myself!" (Obrigado, Jane, você ajudou muito. Vou me defender!)  

(http://www.englishtown.com.br/community/channels/article.aspx?articleName=bully#sthash.ae

oZRDQ0.dpuf) 

 

Fonte: mulher.uol.com.br  

1. Traduzir o texto “bullying” para responder as questões abaixo: 

 

2. Responda em Inglês: 

a) Você já sofreu intimidação por meio de bullying?____________________ 

b) O que acha que o Tom devia fazer? _____________________________ 

3. Trabalhando com o texto em Português: 

a) Como você define bullying? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

b) Por que o termo foi utilizado em inglês? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

c) Segundo o texto, esse tipo de atitude precisa ser seriamente enfrentado. 

Qual sua opinião? _____________________________________________ 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fmulher.uol.com.br%2Fcomportamento%2Fnoticias%2Fredacao%2F2013%2F07%2F15%2Fveja-sete-erros-que-chefes-devem-evitar-ao-dar-uma-bronca.htm&ei=l-l5VLDBH4aVNtbpgrAN&bvm=bv.80642063,d.cWc&psig=AFQjCNEnJgzr0nmFbaqUvrZSeXEdbtB3nA&ust=1417362126949469
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fmulher.uol.com.br%2Fcomportamento%2Fnoticias%2Fredacao%2F2013%2F07%2F15%2Fveja-sete-erros-que-chefes-devem-evitar-ao-dar-uma-bronca.htm&ei=l-l5VLDBH4aVNtbpgrAN&bvm=bv.80642063,d.cWc&psig=AFQjCNEnJgzr0nmFbaqUvrZSeXEdbtB3nA&ust=1417362126949469
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___________________________________________________________ 

d) Você acredita que o bullying existe na escola apenas pelo fato de que as 

crianças são diferentes entre si? Explique. 

____________________________________________________________ 

   

 

e) Que soluções você apontaria para o problema? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

f) Em algum momento, na nossa escola, você se sente vítima de bullying? 

Justifique sua resposta. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

g) Você conhece ou já ouviu falar de alguém na nossa escola, vítima de 

bullying? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

4. Training the pronounced Text" bullying" and dialogue. 
 

                             
Bullying is no joke 

(http://diganaoaobullyingecyberbullying.blogspot.com.br/2012/12/bullying-direto-e-bullying-indireto.html 
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LESSON FOUR 
  

Objetivo: A importância desta produção didática é fazer com que os 
alunos tenham uma aula divertida, conhecendo o cinema mudo e a vida de 
Chaplin através do texto e assistindo o filme “Tempos modernos”. 

 
1. INTERPRETAÇÃO DE TEXTO - CHARLIE CHAPLIN 

CHARLIE CHAPLIN 

Charlie Chaplin was one of the famous stars in the history of the cinema. 
He was certainly the most famous comic actor of the cinema. His first films were 
in the age of silent movies. He wrote and directed nearly all of his films and 
composed the music of all his sound pictures. 

Charles Spencer Chaplin was born in 1889 in London. His family was poor 
and he had a hard childhood. In 1890 he left Britain for the USA, in 1914 he 
made his first film. In his films he created the character of a little man who 
always faced life with courage.  

Chaplin was married four times, he had four kids. In 1952 he left the USA 
with his family and lived in Switzerland until his death. 

(http://www.passeiweb.com/estudos/sala_de_aula/ingles/texto_charlie_chaplin) 

 

Fonte: http://graemesamuels.com/2014/09/28/love-yourself-charlie-chaplin/ 

"We have developed speed but we have shut ourselves inside." (Charles Chaplin) 
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2.  ATIVIDADES: 
 
Tradução por dedução (sem o uso do dicionário), pois o texto apresenta um 
vocabulário acessível. Assim os alunos conseguirão responder as questões 
propostas a seguir:  

INTERPRETAÇÃO DO TEXTO: 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Filme de Charles Chaplin “TEMPOS MODERNOS” 
(Será assistido pelos alunos) Veja o trailer do filme: 
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-1832/trailer-19541259/ 
 

4. Responda: 
 
a) De acordo com o filme, levantar questões sobre o descompasso entre a 

modernidade...humanidade...revolução industrial...tempos modernos. 
 

Responda em inglês: 

1. Who was Charlie Chaplin? 

2. What kind of actor was he? 

3. Did he write and direct all his films? 

4. Who composed the music of all his sound pictures? 

5. When was he born? 

6. Where was he born? 

7. Was Charlie Chaplins`s family rich? 

8. What was his childhood like? 

9. Did he leave England for the USA in 1914? 

10. How many times was he married? 

11. Did he have three kids? 

12. When did he leave the USA? 

13. Where did he die? 
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b) Durante sua jornada de trabalho, Carlitos (Charles Chaplin) teve um colapso 

nervoso. Pesquisar porque ele teve um colapso nervoso? 
 

c) Você já viu algum filme do Charles Chaplin? Qual? 
 

 
 

http://media.paprica.org/2011/10/poster.jpg 

 

 
Cena do filme. 

Fonte: www.flickr.com500 
 

 
 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAkQjB0&url=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Fdesconhecido%2F376327035%2F&ei=eOx5VMmPKK_HsQTE5ILIAQ&psig=AFQjCNFmg7te0UPHOqQpM4CY-17cNhwBiQ&ust=1417362936791470
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LESSON FIVE (Music) 
  

Objetivo: Para motivar os alunos que são adolescentes, a intenção é 
fazer com que reconheçam expressões dentro do texto musical e aprendam 
um bom vocabulário em Inglês sobre o amor. 

 
I'M NOT IN LOVE 
 
I'm not in love (1), so don't forget it (2) 

It's (3), just a silly phase I'm going through (4) 

And just because I call you up (5) 

Don't get me wrong (6), don't think (7) you've got it made(8) 

I'm not in love, no no, it's because... 

I like to see you, but then again, 

That doesn't mean (9) you mean that much to me 

So if I call (10 ) you, don't make a fuss (11 ) 

Don't tell (12 ) your friends about the two of us 

I'm not in love, no no, it's because... 

I keep your picture upon the wall 

It hides a nasty stain that's lying there (13) 

So don't you ask me to give it back (14) 

I know your love doesn't mean that much to me 

I'm not in love, no no, it's because... 

Oo, you’ll wait (15) a long time for me 

Oo, you’ll wait a long time… 

Oo, you’ll wait a long time for me 

 
Translation 

                                                                                                                          Ten CC -Fonte: www.rock-groups.ru 
EU NÃO ESTOU APAIXONADO 

Eu não estou apaixonado, então não se esqueça disso, 

É apenas uma fase tola (pela qual) estou passando 

E só porque eu telefono para você 

Não me entenda mal, não pense que você conseguiu 

Eu não estou apaixonado, não, não, é porque... 
Eu gosto de te encontrar, mas então novamente 
Isso não quer dizer (que) você significa muito para mim 
Então, se eu chamar você, não faça estardalhaço 
Não conte a seus amigos sobre nós dois 
Eu não estou apaixonado, não, não, é porque... 
Eu mantenho sua fotografia na parede 
Ela esconde uma mancha horrível que existe lá 
Então não me peça para devolvê-la 

 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.rock-groups.ru%2F10cc.htm&ei=ZbA9VNXWC9SPNpKAgrgL&bvm=bv.77412846,d.cWc&psig=AFQjCNEXoOfJ-caCZ8sfEKj-PQ70M4swBg&ust=1413415284836840
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Eu sei que seu amor não 
significa muito para mim 
Eu não estou apaixonado, 
não, não, é porque... 
Você vai esperar (esperará) 
um longo tempo por mim 
Você vai esperar muito 
tempo... 

(http://www.blogflaviopereira.com.br/aprenda-ingles/musica-letra-traducao/) 

EXPRESSÕES 
 
(4) To go through = passar por algo; 
through = através de ; to go = ir 
(5) To call up = telefonar (USA); 
recrutar 
alguém (GB); call = chamar 
Jim, your mom is calling you. 
Jim, sua mãe está chamando você. 
(6) To get wrong = interpretar mal 
(14) To give back = devolver; give = 
dar; 
back = de volta 
Be quiet! Cale-se! Quiet = calado; to 
be 
= ser, estar 

 
VERBOS REGULARES 
 
Ask = perguntar, pedir algo 
Call = chamar 
Cry = chorar 
Like = gostar 
Stay = ficar 
Want = querer 
Wait = esperar 
Wrong = enganar-se, dar-se mal 

 
VERBOS IRREGULARES 
 
Be / was (were) / been = ser, estar 
Do / did / done = fazer 
Go / went / gone = ir; ir-se embora 
Forget / forgot / forgotten = esquecer 
Hide / hid / hidden = esconder-se 
Keep / kept / kept = manter 
Make / made / made = fazer, 
conseguir,etc. 
Mean / meant / meant = significar, 
querer dizer 
See / saw / seen = ver, encontrar 
Tell / told / told = dizer, contra 
Think / thought / thought = pensar 
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VOCABULÁRIO 
 
About = sobre 
Again = novamente 
Back = de volta 
Because = porque 
Big = grande 
Boy = menino 
Friends = amigos 
Fuss = alvoroço, estardalhaço 
Hasty = feio, horrível 
How = como, que 
If = se 
Just = apenas, só, somente 
Love = amor 
Nice = agradável 
Much = muito 
Phase = fase, etapa 
Picture = fotografia 
Silly = tolo (a) 
So = então 
Stain = mancha 
That = isso, que, aquele(a) 
There = ali, lá, aí 
Upon = on = na, em , sobre 
Wall = parece 
Wrong = mal 
Your = seu, sua 
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GRAMÁTICA 
 
(1) I’M NOT = I AM NOT = eu não estou 
To be in love = estar apaixonado 
TO BE = ser, estar. I am (eu sou/estou); he/she/it/you is (ele/ela, você 
é/está) we/you/they are (nós somos/estamos, vocês são/estão, eles são/estão). 
(2) DON’T FORGET = don’t = do not = não. Do é verbo auxiliar do verbo 
principal to forget (esquecer). Do não se traduz, apenas indica o tempo 
verbal. She did not (didn’t) go to Paris. Ela não foi a Paris. Did é verbo 
auxiliar, não se traduz. Did é passado de do. 
Do / did / done 
(3) It’s = it is = é 
(7) don't think = do not think = não pense 
(8) YOU’VE GOT = you have got = você tem. YOU’VE GOT IT MADE = 
você tem conseguido = você conseguiu. 
Make / made / made = fazer, conseguir, etc. 
I’ve got = I have got = eu tenho. Got é particípio de get. 
É comum usar got depois de have.  
Got não é traduzido, serve apenas para dar ênfase. 
(9) doesn't = does not = não. DOESN'T MEAN = não quer dizer 
Does é verbo auxiliar; mean é o verbo principal. 
(10) call = chamar. Jim, your mom is calling you. Jim, sua mãe está chamando 
você. 
(11) don't make = não faça. TO MAKE X TO DO 
MAKE = fazer, tem sentido de criar algo. 
She’s making a cake. Ela está fazendo um bolo. 
DO = fazer, tem sentido de realizar uma ação. 
She’s doing her homework = ela está fazendo os deveres de casa. 
Existem muitas exceções a esta regra, em especial com make. Ex.: to make 
a bed = arrumar a cama; don’t make any sudden movements = não faça 
nehum movimento repentino. 
(12) Don't tell = não conte. TO TELL X TO SAY 
TELL = é seguido por pronome, nome próprio ou substantivo. Usado para 
ordens ou conselhos. Usado quando contamos com quem falamos. 
I told them to hurry up. Eu disse a eles que se apressassem. 
Paul told me everything about his last trip.Paul contou-me tudo sobre sua última 
viagem. 
SAY = não é seguido por pronome, nome próprio. Usado para contar o que 
disseram. He said that he would leave at nine. Ele disse que ia sair às nove. 
(13) That's lying there = que existe lá. 
To lie (lay, lain, lying) tem vários significados, dentre eles permanecer, existir, 
estar. 
(15 ) YOU’ll WAIT = You will wait = você esperará; wait = esperar 

O verbo auxiliar modal will coloca o verbo principal wait no futuro. 
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EXERCISES 
 

01.  Será apresentado o clip da música “I’m not in love”, com a legenda em 
Português, para que os alunos tenham noção da mensagem da música. 

 
02. O vocabulário será estudado juntamente com os alunos para que a tradução 

fique mais acessível. 
 

03. Os alunos conhecerão as expressões que a música apresenta, através da 
leitura aprendendo a pronúncia. 
 

04. Os verbos regulares e irregulares serão estudados e revisados, pois os 
alunos já os conhecem. 
 

GRAMÁTICA 
 

A Gramática apresentada na música será aplicada aos alunos em forma de 
leituras com ensino da pronúncia e explicações sobre cada expressão. 

 
EXERCISES 

 
a) Numere corretamente as frases da música: 

 
( 1 ) I’m not in love so don’t forget it  
( 2 ) It’s, just a silly phase I’m going through 
( 3 ) And just because I call you up 

( 4 )  Don’t get me wrong, don’t think you’ve got it made 
( 5 ) I’m not in love, no no, it’s because 
( 6 ) I like to see you, but then again, 
( 7 ) That doesn’t mean you mean that much to me 
( 8 ) So if I call you, don’t make a fuss 
( 9 ) Don’t tell your friends about the two of us 
(10) I’m not in love, no no, it’s because 
(11) I keep your picture upon the wall 
(12) It hides a nasty stain that’s lying there 
(13) So don’t you ask me to give it back 
(14) I know your love doesn’t mean that much to me 
(15) I’m not in love, no no, it’s because 
(16) Oo, you’ll wait a long time for me 
(17) Oo, you’ll wait a long time 

 
(   ) E só porque eu telefono para você 
(   ) Eu não estou apaixonado, não, não, é porque 
(   ) Isso não quer dizer (que) você significa muito para mim 
(   ) Não me entenda mal, não pense que você conseguiu 
(   ) É apenas uma fase tola (pela qual) estou passando 
(   ) Eu gosto de te encontrar, mas então novamente 
(   ) Ela esconde uma mancha horrível que existe lá 
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(   ) Eu não estou apaixonado, não, não, é porque 
(   ) Eu mantenho sua fotografia na parede 
(   ) Então, se eu chamar você, não faça estardalhaço 
(   ) Eu gosto de te encontrar, mas então novamente 
(   ) Então não me peça para devolvê-la 
(   ) Você vai esperar muito tempo 
(   ) Eu sei que seu amor não significa muito para mim 
(   ) Você vai esperar (esperará) um longo tempo por mim 
(   ) Não conte a seus amigos sobre nós dois 
(   ) Eu não estou apaixonado, então não se esqueça disso 
 
 
b) Forme frases com os seguintes vocábulos: 

1. About___________________________________________________ 
2. Love____________________________________________________ 
3. Stain____________________________________________________ 
4. Wrong___________________________________________________ 
5. Nice_____________________________________________________ 
 

Os alunos receberão a letra da música, ouvirão o áudio e já familiarizados com 
o texto musical, ensaiarão a música com playback.  

 

 
Fonte: http://tencc.web.fc2.com/Ten-cc-logo.gif 

 
 
 
 
 

 

http://tencc.web.fc2.com/Ten-cc-logo.gif
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LESSON SIX 
 

 O objetivo desta lição é usar a Língua Estrangeira em situações de 
comunicação oral e escrita, vivenciar o seu dia a dia nesta aula prazerosa e 
as formas de participação que lhe possibilitem estabelecer relações entre 
ações individuais e coletivas e produzir um novo texto contando seu dia a dia.   

 

Leia o texto e faça as atividades: A Day in the life of a Brazilian student My 

day stars very early?  

A Day in the life of a Brazilian student  

My day stars very early. I get up at six o’clock in the morning. I have breakfast at 

half past six. After breakfast, I go to school, but I don’t take a bus. I walk to school, 

because we live near it. I start school at seven o’clock. I stay there until noon.  

After school, I go home and have lunch. After lunch I study and I do my homework. 

At about five o’clock I take a shower. At seven o’clock all my family is at home and 

we have dinner together. We talk about our day. After dinner, we watch TV or 

listen to good music. I don’t go to bed very late. I go to bed before ten o’clock. 

Fonte: (Basic English – Graded Exercises and Texts) Amadeu Marques, 1998  

 

Fonte: mdemulher.abril.com.br 

1. Os alunos farão a tradução e leitura do texto com ou sem o uso do 

dicionário, pois o vocabulário do texto é acessível. 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fmdemulher.abril.com.br%2Ffamilia%2Freportagem%2Fcomportamento%2Fcomo-ensinar-boas-maneiras-aos-filhos-632520.shtml&ei=VL5DVNWEPM-RgwSj6IK4Cw&psig=AFQjCNHksQpZqUYf_52fgqJkqMRtCYg0vw&ust=1413812137408444
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2. Dê o significado correto das seguintes expressões do texto:  

01. cedo: ( ) early ( ) late  

02. começa: ( ) ends ( ) starts  

03. eu me levanto: ( ) I get up ( ) I go to bed                         

04. de manhã: ( ) in the morning ( ) in the evening  

05. café da manhã: ( ) breakfast ( ) lunch  

06. seis e meia; ( ) six o’clock ( ) half past six  

07. depois de: ( ) before ( ) after  

08. eu tomo, eu pego: ( ) I go ( ) I take                                      

09. nós moramos: ( ) we walk ( ) we live  

10. eu fico lá: ( ) I stay there ( ) I stay here  

11. até o meio dia: ( ) near noon ( ) until noon  

12. eu vou para casa: ( ) I go home ( ) I go to work  

13. eu almoço: ( ) I have lunch ( ) I have dinner  

14. mais ou menos às cinco horas: ( ) at five o’clock ( ) at about five o’clock  

15. eu tomo banho: ( ) I take a shower ( ) I take a bus  

16. nós jantamos ( ) we have lunch ( ) we have dinner  

17. juntos: ( ) all ( ) together  

18. nós conversamos ( ) we watch TV ( ) we talk  

19. sobre, a respeito de ( ) about ( ) or  

20. muito tarde ( ) very early ( ) very lat  

 

 

 
www.jornalfiquesabe

ndo.com.br1024  
Figura 1 

 
Figura 2 

 

 
www.leiaja.com 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.jornalfiquesabendo.com.br%2F2010_12_12_archive.html&ei=He55VLaIJsWWNuG2gZgB&psig=AFQjCNG1W5GixEepwuAWOHk4t7pUVQBgcQ&ust=1417363317492127
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.jornalfiquesabendo.com.br%2F2010_12_12_archive.html&ei=He55VLaIJsWWNuG2gZgB&psig=AFQjCNG1W5GixEepwuAWOHk4t7pUVQBgcQ&ust=1417363317492127
https://www.google.com.br/search?q=jovem+estudando&hl=pt-BR&biw=1366&bih=628&tbm=isch&tbs=simg:CAQSZAn-4Wv-ExECShpQCxCo1NgEGgIIFwwLELCMpwgaPAo6CAISFMgetyKeIuIXqSK4JuwdyR7kJdkeGiBbQm10ZN87tM2VTQrh7lYBbvYpvrm9DIpCMhnNzaT56AwhqbjWQ5ZZMu0
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.leiaja.com%2Fcarreiras%2F2014%2F07%2F21%2Fcasa-do-estudante-oferece-20-vagas%2F&ei=OsV3VNu_D4qdNuKdgLAH&psig=AFQjCNH_vVYvsBdvPT42PjjFXVx5QUXEhw&ust=1417221599503322
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3) Complete o texto usando os verbos na 3ª pessoa do singular.  

(Na terceira pessoa do singular He, She e It, em vez de Do no início da pergunta 
usa-se Does sem tradução neste caso, ficando o verbo principal na sua forma 
básica).         

A Day in the life of Paulo, a Brazilian student. 

His day stars very early. He gets up (to get up) at six o’clock in the morning. He 

____________(to have) breakfast at half past six. After breakfast, he _____(to go) 

to school, but he ___________(to take – forma negativa) a bus. He 

______________(to walk) to school, because his family live near it. He 

____________(to start) school at seven o’clock. He _______________(to stay) 

there until noon.  After school, he __________ (to go) home and ________(to 

have) lunch. After lunch he _________ (to study) and he ___________ (to do) his 

homework. At about five o’clock he ___________(to take) a shower. At seven 

o’clock all his family is at home and they have dinner together. They talk about 

their day. After dinner, they watch TV or listen to good music. He _______ ( to go 

– forma negativa) to bed very late. He ________(to go) to bed before ten o’clock.  

4) Responda as perguntas e conte como é o seu dia típico. Use o texto como 

modelo. Observe os exemplos:       Does your day start early? Yes, it does. 

Does it start late? No, it doesn’t. 

What time do you get up? I get up at six o’clock in the morning. 

a)What time do you have breakfast?________________________________ 

b)What do you do after breakfast?__________________________________ 

c)Do you take a bus?_____________________________________________ 

d)How do you go to school?_______________________________________ 

e)Why do you walk to school?______________________________________ 

f)What time do you start school?___________________________________ 

 



Produção Didático-Pedagógica – PDE 2014 
 

a) Until what time do you stay at school?______________________________ 

b) What do you do after school?_____________________________________ 

c) What do you do after lunch?______________________________________ 

d) When do you take a shower?_____________________________________ 

e) Do you have dinner together?____________________________________ 

f) Do you talk about your day?______________________________________ 

g) What do you do after dinner?_____________________________________ 

h) Do you stud after dinner?________________________________________ 

i) Do you go to bed late?__________________________________________ 

j) What time do you go to bed?____________________________________ 

 

                 1       2         3   4 

 

      5         6                                        7                                    8 
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4. Note each of the photos above and number according to the order. 

 

a) After school, I go home and have lunch (   ) 

b) I don’t go to bed very late. I go to bed before tem o’clock (   ) 

c) After dinner, we watch TV or listen to music (   ) 

d) I stay at school until noon (   ) 

e) I get up at six o’clock in the morning (   ) 

f) At about five o’clock I take a shower (   ) 

g) I have breakfast at half past six (   ) 

h) I walk to school, because we live near it (   ) 

          (Amadeu Marques, Basic English – 1998, Editora Ática) 

 

 

 

Fonte: http://alegretetudo.com.br/wp-content/uploads/2014/07/LEITURA-E-BERGAMOTA-NO-

PATIO-DA-ESCOLA-2.jpg 

 

 

 

 

 

http://alegretetudo.com.br/wp-content/uploads/2014/07/LEITURA-E-BERGAMOTA-NO-PATIO-DA-ESCOLA-2.jpg
http://alegretetudo.com.br/wp-content/uploads/2014/07/LEITURA-E-BERGAMOTA-NO-PATIO-DA-ESCOLA-2.jpg
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LESSON SEVEN 

 Objetivo: O texto é um pretexto para um debate sobre como nossos 

idosos são tratados hoje em nossas famílias, no Brasil e no mundo. 

Shocking News.  

Grandma was ninety - two years old when she two million dollars on the 

lottery. Our family was extremely worried about her heart and nobody wantedy to 

tell her the news. We thought that it might come as a shock to her. "We must m't 

forget that she has a weak heart. I think we should call in Dr. Jones to tell her the 

news" suggested my father. The doctor soon arrived and we explained the situation 

to him. "You don't have to worry about anything", said the doctor. "I can tell her the 

news gently. Everything will be all right if you leave it to me". The doctor went in to 

see the old Lady and gradually brought the conversation around to money. "The 

me", "said the doctor", what would you do if you won a fortune on the lottery-say, 

two million dollars? "I would give hall of it to you, naturally",ansuvered Grandma. 

The doctor fell down dead with shock. 

(Amadeu Marques, Basic English – 1998, Editora Ática) 

 

Fonte: fgrurbanismo.blogspot.com 

 

1. Atividades do texto: 

a) Os alunos receberão o texto e procurarão acompanhar a leitura feita primeiro 

pela Professora, para aprender a pronúncia, e após, todos farão a leitura 

juntos. 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Ffgrurbanismo.blogspot.com%2F2012%2F05%2Ftem-algum-idoso-na-sua-familia-com.html&ei=83NAVMyxKI_ygwSq1YLQDQ&bvm=bv.77648437,d.cWc&psig=AFQjCNGZ9BBk5uxdzWv4QcfTfesiQqn0Xg&ust=1413596444664843
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b) Traduza as seguintes palavras: 

1. Worried__________________________ 

2. Grandma_________________________ 

3. Anything__________________________ 

4. Would____________________________ 

5. Right_____________________________ 

6. Half______________________________ 

7. Father____________________________ 

8. Forget____________________________ 

9. Dead_____________________________ 

10. Tell me____________________________ 

Fonte da foto:filhounicocuidadorpaisidosos.blogspot.com 

c) Leia e complete o texto com os verbos dados no simple past: 

SHOCKING  NEWS  
 

Grandma (1.TO BE)......................................... ninety years old when she (2. TO 

WIN) ………………… two million dollars on the lottery. Our family was extremely 

worried about her heart and nobody ( 3. TO WANT) ……………………………… 

to  tell her the news. 

“ I think we can call in Dr. Jones to tell her the news” , suggested my father. The 

doctor soon (4. TO ARRIVE) ……………………..  and we ( 5. TO EXPLAIN) 

………………………………….. the situation to him. “You don´t have to worry 

about anything”, said Dr. Jones. The doctor (6. TO GO) 

……………………………….. in to see the old lady and gradually started the 

conversation about the money. “Tell me: What would you do if you won a fortune 

on the lottery – say two million dollars?” “I would give half of it to you, naturally”, 

answered grandma. The doctor (7. TO FALL)………………………….. down dead 

with shock.   
                         (Amadeu Marques, Basic English – 1998, Editora Ática) 

 

d) Responda as perguntas sobre o texto em Inglês: 

1. How much grandma win on the lottery?__________________________ 

2. How old was grandma then?__________________________________ 

3. What was the family worried about?_____________________________ 
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4. Did anybody want to tell her the news?__________________________ 

5. What did they think might happen?______________________________ 

6. What did father say they should do?_____________________________ 

7. That question did the doctor ask the old lady about the 

lottery?___________________________________________________ 

8. What was grandma’s answer?_________________________________ 

9. What happened then?_______________________________________ 

10. Did the doctor accept the responsabilty?_________________________ 

 

e) Agora responda em Português as seguintes perguntas: 

1. O médico chamado já era conhecido da família?___________________ 

2. Porque a senhora disse que daria a metade do prêmio ao 

médico?__________________________________________________ 

3. A julgar pelo desfecho, qual seria a condição cardíaca do 

médico?__________________________________________________ 

4. Após uma pesquisa, os alunos farão um debate de como o idoso é tratado 

nas famílias, nos asilos, pelas atendentes, enfermeiras e nas casas de 

repouso de idosos.  

5. Existe a necessidade de todos nós, nos prepararmos para uma velhice 

saudável. Como conseguir isso? 

 

Fonte: britoseuamigo.blogspot.com 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fbritoseuamigo.blogspot.com%2F2012%2F05%2Fcuidados-gerais-com-os-idosos.html&ei=V3ZAVL6tGMLLggTi6IDADQ&bvm=bv.77648437,d.cWc&psig=AFQjCNGZ9BBk5uxdzWv4QcfTfesiQqn0Xg&ust=1413596444664843
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LESSON EIGHT (Aula de Karaokê) 
  
 Esta lição tem como objetivo apresentar um aula animada motivando 

os alunos a cantarem em Inglês canções aprendidas na escola e outras já 

conhecidas, buscando treinar a pronuncia, aprender novas palavras e cantar 

junto, tanto para crianças como para adolescentes, pois são alunos do 

magistério, que trabalharão também com crianças. 

 

Fonte: http://www.ccaa.com.br/canalccaa/musica/top-10-as-melhores-musicas-de-karaoke/ 

A primeira música será "Good Morning, Good Afternoon". 

(http://www.celeleeamigos.com.br/midia.html) 

 

Good morning, good afternoon! 

I have just got here 

Hello, hello, how are you my dear? 

So give me a hug and a handshake to start 

We are best friends and that's from the heart 

We'll have a great day of fun and harmony 

Singing and learning, happily. 

 

Good morning, good afternoon! 

 

 

 
http://i.ytimg.com/vi/HscfPMC4RLs/0.jpg 

http://www.ccaa.com.br/canalccaa/musica/top-10-as-melhores-musicas-de-karaoke/
http://www.celeleeamigos.com.br/midia.html
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I have just got here 

Hello, hello, how are you my dear? 

So give me a hug and a handshake to start 

We are best friends and that's from the heart 

We'll have a great day of fun and harmony 

Singing and learning, happily. 

Good morning, good afternoon! 

I have just got here. 

 

TRADUCTION: 

 
“Bom Dia, Boa Tarde”,  
 
Bom dia, bom dia! Acabei de chegar. 
 
Olá, olá! Como você está? 
 
Me dê um abraço E um aperto de mão, 
 
Nós somos amigos Do coração. 
 
Teremos um dia De muita harmonia, 
 
Cantando e aprendendo Com toda 
 
 alegria. 
 
Boa tarde, boa tarde! Acabei de chegar. 
 
Olá, olá! Como você está? 
 
Bom dia, boa tarde, Acabei de chegar... 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
http://forum.televisao.uol.com.br/bom-

dia-boa-tarde-boa-
noite_t_1928196?page=71 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://forum.televisao.uol.com.br/bom-dia-boa-tarde-boa-noite_t_1928196?page=71&ei=2cxDVISwE8_GgwTqwIDwCg&psig=AFQjCNFJGM0RcGRMtKdcI6o7owNuPCio9A&ust=1413815749749589
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EXERCISES 
 

1. Students will hear the audio and see the clip of the song, the teacher    will 

work with the pronunciation, then to hear the students sing. 

2. What is the message that music brings to children? 

3. Form a small vocabulary of words you know. 
 

4. Do you know any songs in English? Sing a verse for the class to hear. 
 

5. Look at the chart below that the words are the music and give the 

translation. 

 

 
                                                  Fonte: g1.globo.com 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fmato-grosso-do-sul%2Fnoticia%2F2012%2F05%2Fapos-agressao-e-coma-jovem-volta-estudar-em-campo-grande.html&ei=XPF5VP2KLcGrgwSN-YKQAQ&psig=AFQjCNG1W5GixEepwuAWOHk4t7pUVQBgcQ&ust=1417363317492127
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LESSON NINE 
 

 Objetivo da lição: O aprendizado de uma Língua Estrangeira através de 
uma música, proporcionando uma consciência sobre o que ela seja e a 
potencialidade desse conhecimento na interação humana, como é importante 
ter amigos verdadeiros. 

 
True Friend (Hannah Montana) 

(Verse 1) 
We sign our cards and letters bff 
You've got a million ways to make me 
laugh 
You're lookin' out for me; you've got my 
back 
It's so good to have you around 
 
You know the secrets i could never tell 
And when I'm quiet you break through my 
shell 
Don't feel the need to do a rebel yell 
Cause you keep my feet on the ground 
 
(Chorus 1) 
You're a true friend 
You're here till the end 
You pull me aside 
When something ain't right 
Talk with me now and into the night 
'til it's alright again 
You're a true friend 
 
(Verse 2) 
You don't get angry when i change the 
plans 
Somehow you're never out of second 
chances 
Won't say "I told you" when I'm wrong 
again 
I'm so lucky that i've found 
 
A true friend 
You're here till the end 
You pull me aside 
When something ain't right 
Talk with me now and into the night 
'til it's alright again 
 
(Bridge) 
True friends will go to the ends of the earth 
Till they find the thing you need 
Friends hang on through the ups and the 
downs 
Cause they've got someone to believe in 
 
 

Amiga Verdadeira 
(verso 1) 
Nós assinamos nossos cartões com as letras 
BFF 
Você tem milhões de maneiras de me fazer rir 
Você olha pra mim e eu volto 
É muito bom ter você por perto 
 
Você sabe os segredos que eu nunca iria 
contar 
Quando eu estou quieta você jeito de quebrar 
o silêncio 
Não sinto a necessidade de dar um grito 
Por que você põe os meus pés no chão 
 
(REFRÃO) 
Você é uma amiga verdadeira 
Você vai estar aqui até o fim 
Você me põe em cima 
Quando algo não está certo 
Fala comigo até o varar da noite 
Até tudo ficar bem de novo 
Você é uma amiga verdadeira 
 
(verso 2) 
Você não fica brava quando eu mudo os 
planos 
Você sempre me dá uma segunda chance, 
Nunca diz "Eu avisei!" quando eu erro outra 
vez 
Eu sou sortuda por ter encontrado você 
 
Você é uma amiga verdadeira 
Você vai estar aqui até o fim 
Você me põe em cima 
Quando algo não está certo 
Fala comigo até o varar da noite 
Até tudo ficar bem de novo 
Você é uma amiga verdadeira 
 
 
Amigos de verdade vão juntos até o fim do 
mundo 
Até lá, eles encontram tudo o que precisam 
Amigos dão as mãos, atravessam os altos e 
baixos 
Por que eles têm alguém em quem acreditar 
 
(REFRÃO) 
Você é uma amiga verdadeira 
Você vai estar aqui o fim 
Você me põe em cima 
Quando algo não está certo 
Fala comigo até o varar da noite 
E eu não preciso retribuir 
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A true friend 
You're here till the end 
You pull me aside 
When something ain't right 
Talk with me now and into the night 
No need to pretend 

You're a true friend 
You're here till the end 
Pull me aside 
When something ain't right 
Talk with me now and into the nigh 
'til it's alright again 
You're a true friend (3x) 

http://letras.mus.br/hannah-montana/975429/ 

 

Fonte: http://pt.best-wallpaper.net/Alyson-Michalka-and-Ashley-Tisdale_1920x1200.html 

 

ACTIVITIES 

 

1. Os alunos assistirão o clip da música pela primeira vez sem a letra. O 

professor faz um questionamento a respeito da cantora, se a conhecem, o 

que sabem a respeito dela, etc. Depois o professor distribui a letra com as 

estrofes embaralhadas e os alunos ouvem novamente (2 vezes ou quantas  

 
Você é uma amiga de verdade 
Você vai estar aqui o fim 
Você me põe em cima 
Quando algo não está certo 
Fala comigo até o varar da noite 
Até tudo ficar bem de novo 
Você é uma amiga verdadeira (3x) 

http://letras.mus.br/hannah-montana/975429/
http://pt.best-wallpaper.net/Alyson-Michalka-and-Ashley-Tisdale_1920x1200.html
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forem necessárias para a realização da atividade). Depois em grupos eles 

tentam montar a letra. (Obs.: Os alunos não receberão a tradução da 

música). A tradução será feita pelos alunos com a ajuda se necessário, do 

dicionário. 

 

2. Answer the questions: 
 

a)  Do you like music? 
 

b)  What kind of music do you prefer? 
 

c)  Based on the title of the music, what do you think it is about? 
  

d)  What sensations / emotions does this song provoke on you? 
 

e)  What is this song about? 
 

f) Is it possible to have a true friendship? 

g) Do you have a true friend? 

 

3. Talk with colleagues: 
 
- Cite quais características uma pessoa deve ter para que você considere 

um amigo verdadeiro; cite também quais características seu colega acha 

importantes: 

My opinion                         classmate's opinion 
 
--------------------------             ------------------------- 
--------------------------   ------------------------- 
--------------------------   ------------------------- 

 
         Fonte: diaryofareality.tumblr.com 
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LESSON TEN 

 Objetivo: O texto “Halloween” tem por objetivo apresentar aos alunos 

que ainda não conhecem, esta festa que surgiu nos Estados Unidos e hoje é 

comemorada no mundo todo e até no Brasil. Trabalhar o vocabulário 

destacado no texto, para melhor entendimento e aprendizagem. 

 

HALLOWEEN 

 

Halloween is a holiday in some English-speaking countries which is 

celebrated on the night of October 31st. In the USA, as well as in other countries, 

children wear costumes and go to people's homes saying "Trick or treat!" to ask for 

candy, which is called sweets in the United Kingdom; that way people traditionally 

give it to them. This practice originally involved a threat. A threat is when someone 

says that they will do something bad to you if they do not get what they want. In this 

case, the threat could be explained as: "Give me a treat or I will play a trick on you." 

Children today usually do not play tricks if they do not get treats. However, some 

children still get up to mischief (pranks or things to make fun of people; like putting 

toilet paper in trees; writing on windows with soap or throwing eggs at people's 

houses). People sometimes dress up as ghosts, witches, goblins and other scary 

things for Halloween. In Brazil, this day is often celebrated in schools or tv programs 

for children. – Fonte: (www.wikipedia.com) 

 

TRANSLATION (A tradução será feita pelos alunos). 

 

DIA DAS BRUXAS 

 

Halloween é um feriado em alguns países de língua Inglesa, que é 

comemorado na noite de 31 de outubro. Nos EUA, assim como em outros países, 

as crianças usam fantasias e vão às casas das pessoas dizendo "Trick or treat!" 

para pedir doces, que é chamado de doces no Reino Unido;  forma, as pessoas 

tradicionalmente dão a eles. Esta prática inicialmente envolvia uma ameaça. A 

ameaça é quando alguém diz que vai fazer algo de ruim para você, se eles não  
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conseguem o que querem. Neste caso, a ameaça pode ser explicada como: "Dê-

me um deleite ou eu vou pregar uma peça em você." As crianças de hoje não 

costumam pregar peças, se eles não recebem guloseimas. No entanto, algumas 

crianças ainda levam para o mal (travessuras ou coisas para fazer o divertimento 

de pessoas,como a colocação de papel higiênico em árvores; escreverem janelas 

com sabão ou jogando ovos nas casas das pessoas). 

 

Fonte: www.lyonsholidayparks.co.uk 

 

 

Fonte: puramaniakids.com.br 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.lyonsholidayparks.co.uk%2F%23!It%E2%80%99s-going-to-be-a-Spooktacular-Halloween-at-Lyons-this-October-Half-Term%2Fck7p%2F4C80A332-A85E-42FD-8A2A-2D432D4FFD76&ei=xV94VPnlJcqoNpC4hMAJ&bvm=bv.80642063,d.cWc&psig=AFQjCNE_8RJe5ss7ZFiLDyFGgY4zGOAlzQ&ust=1417261306198771
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As pessoas às vezes se vestem como fantasmas, bruxas, duendes e outras 

coisas assustadoras para o Halloween. No Brasil, este dia é comemorado 

frequentemente em escolas ou programas de TV para crianças. -Wikipedia 

Adaptado. 

 

Fonte: www.brunswickme.org 

 

EXERCISES 

a) Answer the questions below 

1. What is Halloween? 

......................................................................... 

2. What happens during Halloween? 

........................................................................ 

b) Mark True or False 

1. Children wear costumes and go to people's homes saying "Trick or threat!" 

(.....) 

2. "Candy" is an American word and "sweets" is a British word. (.....) 

3. Halloween is never celebrated in Brazil. (.....) 

4. Halloween is a special day for children. (.....) 

 

c) Translate the words below. 

1. When:..................... 

2. Give:....................... 

3. However:................ 

4.Often:......................   

 

 
Fonte:www.tourismnewwestminster.com 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.brunswickme.org%2Fdepartments%2Fparks-recreation%2Fspecial-events%2Fhalloween-activies%2F&ei=bLJGVJOMKcPKgwSK_4CACg&bvm=bv.77880786,d.cWc&psig=AFQjCNEh_WaG2kThH9FqjlPnyYU2TlUAHQ&ust=1414005283748580
http://www.tourismnewwestminster.com/
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SUGESTÕES DE ATIVIDADES: 

 

d) Organize um concurso de fantasias seguido de dança ou uma festa de 

confraternização entre amigos. 

e) Promova uma campanha de doação de alimentos para instituições 

filantrópicas. 

f) Organize um chá num asilo ou uma visita a uma creche planejando 

decoração muita música e alegria. 

 

 

Fonte: www.dasmariasblog.com 

 

g) Procure e circule no emaranhado de letras as palavras sublinhadas no 

texto “Halloween” 

Fonte: www.mundinhodacrianca.net 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.dasmariasblog.com%2Ftag%2Ffesta%2Bde%2Bhalloween&ei=Z7dGVK74LIXMggSioIKQDw&psig=AFQjCNGLtKxJc1ONDLeo6B6pbMKEOCC0vA&ust=1414006981107519
http://www.google.com.br/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAkQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.mundinhodacrianca.net%2F2011%2F10%2Fdesenhos-para-colorir-sobre-halloween.html&ei=EL9KVIO9B7S1sQSDloGwDQ&psig=AFQjCNELVjY6jpCbTrVI3lbikkh-WnjQJg&ust=1414271120183057
http://www.google.com.br/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAoQjRw&url=http://www.mundinhodacrianca.net/2011/10/desenhos-para-colorir-sobre-halloween.html&ei=EL9KVIO9B7S1sQSDloGwDQ&psig=AFQjCNELVjY6jpCbTrVI3lbikkh-WnjQJg&ust=1414271120183057
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Fonte: http://saofilipe.pt/ano-letivo/eventos-comemorativos/halloween/ 
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LESSON ELEVEN 

  

Objetivo: Conscientizar os alunos da importância do alimento que 

temos em nossa casa, agradecer a Deus pelas pessoas que plantam e 

produzem o nosso sustento. Trabalhar a oralidade e a produção de um novo 

texto baseando-se em nossa realidade agrícola. 

 

 

Fonte: http://www.timeanddate.com/holidays/us/thanksgiving-day 

 

1. Leia o texto a seguir. / Read the text below. 

 

THANKSGIVING DAY IN UNITED STATES 

 

Thanksgiving Day is a holiday celebrated primarily in the United States and 

Canada; on the second Monday of October in Canada and on the fourth Thursday 

of November in the United States. The Pilgrims had the first Thanksgiving, because 

they wanted to give thanks to Squanto and the Native Americans for  

http://www.timeanddate.com/holidays/us/thanksgiving-day
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teaching them how to do things and live life in different ways, not just the 

ways the Pilgrims used to live like. Thanksgiving Day in the United States is 

traditionally a holiday to give thanks for the food collected at the end of the harvest. 

It is a time when families and friends get together for a special meal which often 

includes a turkey, stuffing, potatoes, cranberry sauce, gravy, pumpkin pie, and 

vegetables. 

This is a part of the North American culture and tradition and has been an annual 

holiday in the United States since 1863. 

Fonte: Livro “Windows on the USA, McGraw Hill, 1982) 

 

TRADUCTION 

 

Dia de Ação de Graças é um feriado comemorado principalmente nos 

Estados Unidos e Canadá; na segunda-feira de outubro no Canadá e na quarta 

quinta-feira de novembro nos Estados Unidos. Os peregrinos tiveram a primeira 

Ação de Graças, porque queriam dar graças a Squanto e os nativos americanos 

paraensiná-los a fazer as coisas e viver a vida de diferentes maneiras, e não apenas 

as maneiras com as quais os peregrinos costumavam viver. Dia de Ação de Graças 

nos Estados Unidos é tradicionalmente um  feriado para dar graças pelo alimento 

recolhidono final da colheita. Éum momento em que as famílias e amigos se reúnem 

para uma refeição especial que muitas vezes inclui um peru, recheio, batatas, 

molho de cranberry, molho, torta de abóbora e legumes. 

Esta é uma parte da cultura norte-americana e tradição e tem sido um feriado anual 

nos Estados Unidos desde 1863. 

 

Obs.: A Professora fará uma explanação detalhada do texto acima, com mais 

acontecimentos sobre o Dia de Ação de Graças que nos dias de hoje já está sendo 

comemorado também em nosso país. Existem várias versões sobre o tema, que 

será discutido em sala de aula. 
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Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6e/The_First_Thanksgiving_cph.3g04961.jpg 

ATIVIDADES 

01.  Complete em Inglês a palavra cruzada: 

 

 

Fonte: http://pipinglesmontecarmelo.blogspot.com.br/2012/11/thanksgiving-day.html 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6e/The_First_Thanksgiving_cph.3g04961.jpg
http://pipinglesmontecarmelo.blogspot.com.br/2012/11/thanksgiving-day.html
http://2.bp.blogspot.com/-MVLGc9z_Ju4/UKz7gz9c30I/AAAAAAAAA04/evL-iks5js8/s1600/crossword.jpg
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Palavras: 

(Obs.: O resultado não será apresentado aos alunos). As palavras não 

contidas no texto serão passadas embaralhadas no quadro. 

 

Fonte: http://pipinglesmontecarmelo.blogspot.com.br/2012/11/thanksgiving-day.html 

 

 

 

                                              Fonte: jucoolimages.com 

 

http://pipinglesmontecarmelo.blogspot.com.br/2012/11/thanksgiving-day.html
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02 .Traduza para o Português as seguintes palavras: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.123Greetings.com 

 

 

 

Fonte: www.naiade.com.br 

Zucchini_________________________________ 

Artichoke 

Lettuce 

Garlic 

Leek 

Asparagus 

Potato 

Eggplant 

Beet 

Broccoli 

Onion 

Carrot 

Mushroom 

Cauliflower 

Endive 

green peãs 

Spinach 

black  

chickpeas / garbanzos 

Yam 

Lentils 

Manioc 

Basil 

Corn 

Turnips 

Cucumber 

Radish 

Cabbage 

Celery 

Soybeans 

Tomato 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fnaiade.com.br%2F%3Fp%3D4718&ei=2SBQVJ7fNsaWNua-gOgM&psig=AFQjCNFIH4bc0UgVi7KlBv8CaNED5cWK2Q&ust=1414623818127497
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02. Circule as palavras no diagrama abaixo: 

 

 
Fonte: www.mayfieldews.com 

 

03. Organizar grupos de 5 em 5 para uma coleta de alimentos não perecíveis       

para serem doados a instituições de caridade (os alunos escolherão a quem 

fazer as doações) Fonte da ilustração: http://www.cursoacesso.com.br/wp-content/uploads/Alimentos-

M.Celso_.jpg 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.mayfieldews.com%2Findex.php%2Fcommunity%2Fkid-zone%2Fholiday-celebrations%2F98-kid-zone%2Fholiday-celebrations%2F380-gobbler-games&ei=A6xLVKT6LMbzgwTkuoKoCw&psig=AFQjCNGSXdPSUhFVSvENyi69llRSQVwprQ&ust=1414331553119758
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04. Montar uma árvore de Natal na sala de aula, onde cada aluno fará um 

agradecimento em Inglês pelo ano estudado (saúde, amor, família, amigos, 

emprego e outros). 

 

Fonte: www.cartooes.com 

 
05.  Confeccionar um painel em grupos de cinco em cinco para expor no mural da 

escola com mensagens de agradecimentos, de Natal e Ano Novo aos colegas 

da escola, professores e funcionários. 

06.  No término deste trabalho os alunos farão um lanche comunitário para celebrar 

a data de Ação de Graças pela Formatura (4º Ano Formação de Docentes). 

 

 

Fonte: http://www.unoinews.com.mx/thanksgiving-day/ 

            

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.cartooes.com%2Fcartoes.php%3Fc%3Dfeliz_natal&ei=Hs1LVOirH9SXgwTO44HYBw&psig=AFQjCNGxOMh0UKmc7YM1L5GjRFfOsUy06A&ust=1414340046403223
http://www.unoinews.com.mx/thanksgiving-day/
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LESSON TWELVE 

 O objetivo desta lição é motivar os alunos para cantarem desinibindo-

os, tornando a aula atrativa e alegre, treinando a pronúncia e aprendendo  

palavras novas. 

OH MY DARLING CLEMENTINE 

 

In a cavern in a canyon excavatin' for a mine 

Dwelt a miner fortyniner and his daughter Clementine 

 

(Chorus) Oh my darling oh my darling oh my darling Clementine 

You are lost and gone forever dreadful sorry Clementine 

Soft she was and like a fairy and her shoes were number nine 

Herring boxes without topses were the shoes for Clementine 

 

Oh my darling oh my darling... 

She drove ducklings to the water every morning just at nine 

Hit her foot against a splinter fell into the foaming brine 

 

Oh my darling oh my darling... 

Ruby lips above the water blowing bubbles soft and fine 

Alas for me he was no swimmer so he lost my Clementine 

Oh my darling oh my darling... 

Fonte: http://letras.mus.br/connie-francis/765461/traducao.html 

                                

                                       Fonte: museum.walterfilm.com 

 

http://letras.mus.br/connie-francis/765461/traducao.html
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fmuseum.walterfilm.com%2Fdisplayimage-22-2182.html&ei=ENNLVOOeL8iRgwT9lIKgCA&bvm=bv.77880786,d.eXY&psig=AFQjCNHfWfXGc8_QCsKSfuROqMTN8XHqsg&ust=1414341434524803


   Produção Didático-Pedagógica – PDE 2014 
 

 

TRADUCTION: 

OH MINHA QUERIDA CLEMENTINA 
 

Em uma caverna, em um desfiladeiro, escavando uma mina 

Habitou um mineiro dos anos 49 e sua filha Clementina 

(Refrão) Oh querida, oh querida, oh querida Clementina 

 

Estavas perdida e partiu que pena Clementina 

 

Era suave como uma fada e calçava sapatos número nove 

Embalagem reforçada e sem cadarços eram para os sapatos de Clementina 

 

Oh querida, oh querida ... 

 

Ela dirigia patinetes pela água toda manhã até as nove. 

Bateu o pé contra um espinho e caiu na água salgada espumante 

 

Oh querida, oh querida ... 

 

Lábios de ruby acima da água, soprando bolhas de sabão finas e leves 

Infelizmente para mim ele não era nadador então ele perdeu minha Clementina 

 

Oh querida, oh querida ... 

 

(Obs.:) Os alunos ouvirão a música com a letra em Inglês, sem a tradução. 

Cantarão várias vezes treinando bem a pronúncia para futuramente trabalharem 

com seus alunos, já que é uma turma de Formação de Docentes. A tradução será 

por dedução. Para ilustrar ainda mais a aula, os alunos assistirão o filme “My Darling 

Clementine”, fazendo comentários em Inglês sobre a história do filme, podendo 

modificar o final da história, escrevendo em Inglês a sua versão. 
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Cenas do filme: 

    

Fonte das Fotos: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/d/dd/My_Darling_Clementine.jpg 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/d/dd/My_Darling_Clementine.jpg
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LESSON THIRTEEN 

 

 Objetivo: Trabalhar o dom musical dos alunos que se propuserem a 

cantar as músicas apresentadas, aprendendo novas palavras, treinando a 

pronúncia, fazendo com que a aula torne-se mais atrativa e motivadora para 

novas leituras. 

APRENDENDO INGLÊS COM KARAOKÊ 

 

 

Fonte: http://ego.globo.com/Gente/foto/0,,51823274-EXH,00.jpg 

 

Conhecemos muitos alunos que melhoraram muito seu Inglês cantando com 

músicas de karaokê. Eles aperfeiçoam a pronúncia, aprendem o vocabulário, e a 

aula torna-se divertida. As músicas serão projetadas num telão e serão utilizados 

microfones para uma melhor apresentação.  

 

 

http://ego.globo.com/Gente/foto/0,,51823274-EXH,00.jpg
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ATIVIDADES 

 

1. Será apresentada uma lista de músicas em Inglês para que os alunos escolham 

as suas preferidas para cantar. Os alunos podem escolher outras canções em 

Inglês de sua preferência, que a professora levará posteriormente. 

 

Exemplo de lista das canções: 

 

a) A Thousand Years - Christina Perri 

b)  Adele - Someone Like You Karaoke 

c)  Miley Cyrus - Wrecking Ball 

d)  Hotel California – Eagles 

e) "Let it Go" - Frozen 

f) Blacked Eyed Peas - I gotta feeling 

g) Total Eclipse Of The Heart - Bonnie Tyler 

h) Whitney Houston - I Will Always Love You 

i) John Lennon – Imagine 

j) Katy Perry – Firework 

(Fonte de pesquisa: www.youtube.com/results?search_query=karaok%C3%AA 

 

 

Fonte: www.groupon.com.br 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.groupon.com.br%2Fdescontos%2Fbrasilia%2Fingressos%2Fcultura%2Fkaraoke&ei=_uBLVPaSONXEggTE54DoDQ&bvm=bv.77880786,d.eXY&psig=AFQjCNEsRPZwhv3y59ASwgiZ0lrnGYlcAA&ust=1414345292085536
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Fonte: www.fecortez.com.br/2013/08/karaoke-in-rio 

 

 

Fonte: www.cengage.com.br 

 

 

Fonte: daianesoares.webnode.com.br 

 

 

http://www.fecortez.com.br/2013/08/karaoke-in-rio
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.cengage.com.br%2Fcantar-melhora-aprendizado-de-idiomas-estrangeiros-aponta-estudo%2F&ei=32x4VOz1LoGcgwT4qYS4BA&bvm=bv.80642063,d.cWc&psig=AFQjCNF6t5Of70646n6inU4b1Qr39jJEXQ&ust=1417264695031370
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fdaianesoares.webnode.com.br%2Fproducts%2Fjovens-e-a-arte-uma-historia-que-vem-de-longe-%2F&ei=Qm14VL_5A8miNrCqg6AC&bvm=bv.80642063,d.cWc&psig=AFQjCNF6t5Of70646n6inU4b1Qr39jJEXQ&ust=1417264695031370


              Produção Didático-Pedagógica – PDE 2014 
 

 

LESSON FOURTEEN 

  

Objetivo: Este texto será trabalhado usando a interdisciplinaridade, já 

que é um texto histórico. Ele será complementado pela professora da 

disciplina de História usando alguns minutos da aula de Inglês para contar a 

história dos índios Norte Americanos e Brasileiros. Os alunos farão um 

pequeno diálogo em duplas para compreender a importância e o legado 

deixado para nós e que até hoje ainda é cultuado. 

 

SIMPLE PAST WITH QUESTION WORDS 

THEY LIVED IN PEACE 

 

North American Indians lived in the “New World” a long time before Europeans 

arrived there. Many centuries before Columbus, Indians hunted, fished and planted corn 

in America. They killed the buffalo for food. They fished for salmon in the rivers of 

Canada and they farmed the land in Arizona. Before the white men arrived, the Indians 

lived in peace. They were the masters of the North American continent. 

 

TRADUÇÃO: 

ELES VIVIAM EM PAZ 

 

Os índios norte-americanos viviam no “Novo Mundo” muito tempo antes dos 

europeus chegarem lá. Muito tempo antes de Cristóvão Colombo, os índios 

caçavam, pescavam e plantavam milho na América. Eles matavam búfalo para 

comer. Eles pescavam salmão nos rios do Canadá e cultivavam a terra no Arizona. 

Antes dos homens brancos chegarem, os índios viviam em paz. Eles eram os 

senhores do continente norte-americano.  

(Amadeu Marques, Basic English1998). 
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Fonte: www.flordeprimaveraablog.blogspot.com 

              
EXERCISES 

 

01. Sublinhe o correspondente em Inglês destas palavras ou expressões: 

 

01 Muito tempo antes a) a long time before b) a long time after 

02 Chegaram  a) lived   b) arrived 

03 Muitos séculos  a) many years  b) many centuries 

04 Caçavam   a) hunted   b) fished 

05 Pescavam  a) fished   b) planted 

06 Milho   a) corn   b) popcorn 

07 Matavam   a) died   b) killed 

08 Para comer  a) for food   b) for bread 

09 Rios   a) ships   b) rivers 

10 Cultivam a terra  a) planted corn  b) farmed the land 

11 Paz   a) war    b) peace 

12 Senhores, donos a) masters   b) centuries 

 

 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fflordeprimaveraablog.blogspot.com%2F2011%2F04%2Falfredo-rodriquez.html&ei=bt1MVOjbEovHggTCqIGIDg&bvm=bv.77880786,d.eXY&psig=AFQjCNG9_StoyDgOLe4r3h8oH8da9C0GIQ&ust=1414409869182825
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02. Responda às seguintes perguntas sobre o texto “They lived in peace”: 

 

01 Where did North American Indians live?__________________________ 

02 Did the Europeans arrtive there before the Indians?_________________ 

03 What did Indians do in America before Columbus?_________________ 

04 What did they kill for food?____________________________________ 

05 What did Indians do in the rivers of Canada?______________________ 

06 Where did they farm the land?_________________________________ 

07 When did Columbus arrive in the “New World”?____________________ 

08 Who were the masters of America then?_________________________ 

09 How did the Indians live?_____________________________________ 

 

  Fonte: exploradordosertao.blogspot.com 

03 Formule algumas perguntas sobre o mesmo assunto, seguido de     

exemplo:     (Where/the Indians live) -  Where did the Indians live? 

01. When/the Europeans arrive___________________________________ 

02. What/the Indians hunt________________________________________ 

03. What/they fish______________________________________________ 

04. What/the Indians plant_______________________________________ 

05. Why/they kill the buffalo______________________________________ 

06. Where/they fisah for salmon___________________________________ 

07. Where/they farm the land_____________________________________ 

08. Where/the white men arrive___________________________________ 

09. What/the white men discover__________________________________ 

10. How/the Indians live_________________________________________ 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAkQjB0&url=http%3A%2F%2Fexploradordosertao.blogspot.com%2F2010%2F05%2Findios-americanos-estados-unidos.html&ei=Dvd5VKaJCI3hsATuyoKYBw&psig=AFQjCNHG9UVCvt-hARHqjCDZm72PWU93AQ&ust=1417365646217527
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Fonte: www.silenciosquefalam.blogspot.com 

“Try to know for yourself. Do not allow others to make your path for you. 

(Code of Ethics of the North American Indians)” 

 

03. Numere adequadamente os vocábulos do texto: 

(01) Peace    (    ) matavam 

(02) Before   (    ) caçavam 

(03) Hunted   (    ) terra   

(04) Killed    (    ) fazenda 

(05) Food    (    ) comida 

(06) White    (    ) paz 

(07) Corn    (     ) milho 

(08) Farmed   (     ) antes 

(09) Land    (     ) século 

(10) Masters   (     ) mestres 

(11) Many    (     ) pescavam 

(12) Centuries   (     ) mundo 

(13) Fished   (     ) branco 
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(14) Time    (     ) tempo 

(15) World    (     ) muito 

 

 

Fonte: www.comunidadeoriente.blogspot.com  

 

04. Elabore um pequeno texto a respeito do que você vê na ilustração 

abaixo: (Faça uma leitura do quadro). 

 

Fonte: www.guerreirossioux.blogspot.com 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fcomunidadeoriente.blogspot.com%2F2013%2F05%2Ffrases-dos-indios-norte-americanos.html&ei=OuxMVOejH4fAggTIvYHoBQ&bvm=bv.77880786,d.eXY&psig=AFQjCNHIQbx-bHgJEPvD42JsmmAMryoxCw&ust=1414413514253735
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fcomunidadeoriente.blogspot.com%2F2013%2F05%2Ffrases-dos-indios-norte-americanos.html&ei=OuxMVOejH4fAggTIvYHoBQ&bvm=bv.77880786,d.eXY&psig=AFQjCNHIQbx-bHgJEPvD42JsmmAMryoxCw&ust=1414413514253735
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fguerreirossioux.blogspot.com%2F2012%2F08%2Fpalavras-dos-indios-norte-americanos.html&ei=4O9MVL_7KJaPNrX9gOAB&psig=AFQjCNEqjmPu7lSQr9aQBJ0FUY71T84-9w&ust=1414414563214801
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

Fonte: toplowridersites.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Ftoplowridersites.com%2Ffemale-xingu-indians%2F&ei=tat4VK2DFYGYgwSdloGABA&psig=AFQjCNGRKxu6FiyRYS7uvtovJq60VX44IA&ust=1417280753822790
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LESSON FIFTEEN 

 Objetivo: Vivenciando a globalização, a finalidade desta aula de Língua 

Estrangeira será de leitura (treino da pronúncia) e escrita, com termos que 

possibilitem conhecer palavras bastante usadas em vários momentos, 

passiveis de transformação e usados na prática social do dia a dia. 

 

300 PALAVRAS QUE JÁ CONHECEMOS COMO PRODUTO DA 
GLOBALIZAÇÃO 

 

Alimentos e bebidas: cheeseburger, cookies, diet, fast food, ketchup, light, milk-

shake, pizza, sandwich, self-serve, snack, soda, sundae, sweet, whisky. 

 

Entretenimento, lazer e jogos: baseball, basketball, bike, camping, cinema, 

doping, drive-in, film, fitness, game, golf, handball, handicap, happy end, HP, jeep, 

jogging, karting, knockout, match, motocross, mountain-bike, park, poker, pub, 

show, skat, story, strip-tease, surf, tennis, topless, trailer, videotape, volleyball, 

windsurf, video-game, walkie-talkie. 

 

Diversos: flat, king-size, kitchen, WC, blackout, checkup, diesel, happening, ice, 

kit, laser, mix, premium, spray, standart, step, master, city, house, park, place, rush, 

street, flash, freezer, tape, telephone, planet, star, universal. 

 

Informática: output, input, backbone, backup, batch, bit, byte, CD-ROM, chip, 

connection, data, sheet, database, e-mail, enter, fax, modem, graphic, hardware, 

HD, hard drive, homepage, internet, intranet, keyboard, media, media player, 

monitor, mouse, multimedia, net, off-line, on-line, print, printer, processor, scanner, 

software, speaker, update, upgrade, shift, enter, escape, delete. 

 

Música: black music, blues, CD, compact disc, concert, country music, dance 

music, DJ, disc-jockey, flashback, funk, gospel, heavy metal, jazz, LP, new age, rap, 

rock, spiritual, stereo, swing, techno, twist. 
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Negócios: air mail, bank, best seller, boutique, business, bypass, cash, charter, 

club, container, credit, credit-card, delivery, express, feedback, flat, folder, follow-

up, envelope, franchising, free, gold, hangar, hit, holding, hotel, lobby, Made in 

magazine, management, manager, market, marketing, MBA, megastore, 

merchandising, news, offset, outdoor, paper, Ph.D. press, rent a car, report, royalty, 

sale, service, shopping center, slide, slogan, speaker, speech, duty-free, taxi, ticket, 

trademark, trainee, valet-park, van, design, drive-thru, export, home banking, 

import, money, office, motel. 

 

Sociedade e comportamento: boyfriend, friend, girlfriend, lady, mister black, black 

power, gay, GLS, high society, king, President, Queen, serial killer, full-time, part-

time, happy, love, relax, sex appeal, sexy, stress, baby-sitter, barman, cowboy, 

doctor, freelance, model, movie star, office-boy, topmodel. 

 

Vestuário, acessórios e moda: baby doll, black tie, blazer, casual, cotton, lycra, 

fashion, jeans, stretch, shorts, tennis shoes. 

Fonte:http://www.mundovestibular.com.br/articles/5045/1/300-palavras-em-Ingles-que-

conhecemos-por-causa-da-Globalizacao/Paacutegina1.html 

ATIVIDADES REFERENTES AO TEXTO 

1. O texto será distribuído aos alunos para que acompanhem a pronúncia 

feita pela professora várias vezes para se familiarizem com as palavras. 

2. Leitura pelos alunos dos vocábulos em grupos e individual. 

3. Enumere as palavras de acordo com sua classificação: 

(1) Sociedade e comportamento 

(2) Informática 

(3) Música 

(4) Entretenimento 

(5) Negócios 
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(6) Diversos 

(7) Vestuário e Acessórios 

(8) Alimentos e Bebidas 

(    ) merchandising    (    ) scanner   (    ) place   (    ) barman   (    ) pub 

(    ) black tie   (    ) fast food   (    ) knockout   (    ) standart   (    ) freezer 

(    ) happening   (    ) backbone   (    ) speaker   (    ) speaker   (    ) gospel 

(    ) business   (    ) charter   (    ) holding   (    ) royalty   (    ) delivery 

(    ) cowboy   (    ) tennis shoes   (    ) sweet   (    ) walkie-talkie (    ) blazer 

(    ) processor   (    ) database   (    ) spiritual   (    ) techno   (    ) swing 

(    ) home banking   (    ) trade mark   (    ) freelance   (    ) hangar   

 

Fonte: www.google.com.br/images 

http://www.google.com.br/images


        Produção Didático-Pedagógica – PDE 2014 
 

4. Procure no texto alguns vocábulos que você desconhece e encontre o 

significado no dicionário. Ex.: handicap = deficiência. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5. Forme um pequeno texto escolhendo um dos grupos acima, usados na 

globalização, complementando com termos que você já conhece. 

Ex.: Jogos: I love to play handball. In physical education classes, my teacher 

teaches the techniques of the game, so maybe in the future I will be a great 

handball player. I also like volleyball, but simply do not have much time to 

this game. Anyway, I'm number one sports fan. 

 

Fonte: http://kaplaninternational.com/blog/por/files/2012/07/esportes-em-ingl%C3%AAs1.jpg 

 

http://kaplaninternational.com/blog/por/files/2012/07/esportes-em-ingl%C3%AAs1.jpg
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LESSON SIXTEEN 

 Objetivo da aula: Para encerrar nossa Produção Didática, identifiquei 

nesta música o tema certo para dizer aos alunos que eles são os campeões, 

que batalharam e venceram. Proporemos formar um coral onde todos  

cantem “We are the champions”. 

 

WE ARE THE CHAMPIONS  (Nós somos os campeões) – Queen (Música de 

motivação para os alunos cantarem e traduzirem) 

 

I've paid my dues 

Time after time 

I've done my sentence 

But committed no crime 

And bad mistakes 

I've made a few 

I've had my share of sand 

Kicked in my face 

But I've come through 

 

We are the champions, my friends 

And we'll keep on fighting 

Till the end 

We are the champions 

We are the champions 

No time for losers 

Cause we are the champions of 

the world 

 

I've taken my bows 

And my curtain calls 

You brought me fame and fortune 

And everything that goes with it 

I thank you all 

But it's been no bed of roses 

No pleasure cruise 

I consider it a challenge before 

The whole human race 

Eu paguei minhas dívidas 

Vez por vez 

Eu completei minha sentença 

Mas não cometi nenhum crime 

E erros sérios 

Fiz poucos 

Eu tive meu pouco de areia 

Chutado na minha cara 

Mas eu sobrevivi 

 

 

Nós somos os campeões - meus 

amigos 

E nós continuaremos lutando 

Até o fim 

Nós somos os campeões 

Nós somos os campeões 

Não tem vez pra perdedores 

Pois nós somos os campeões do 

mundo 

 

Eu tenho feito minhas reverências 

E atendido as chamadas do palco 

Vocês me trouxeram fama e fortuna 

E tudo que vem com isso 

Eu agradeço à todos vocês 

Mas isto não tem sido nenhum 

canteiro de rosas 

Nenhuma viagem de prazeres 

Eu considero isso um desafio 

Diante de toda raça humana 
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And we'll keep on fighting 

 

Till the end 

 

We are the champions  

No time for losers 

Cause we are the champions of the 

world 

 

We are the champions, my friends 

 

And we'll keep on fighting 

Till the end 

We are the champions 

We are the champions 

No time for losers 

Cause we are the champions 
 

Fonte: http://www.vagalume.com.br/queen/we-are-the-champions-traducao.html 

 

 

Fonte: www.ios.org.br 

 
 

 

E nós continuaremos lutando 

 

Até o fim 

 

Nós somos os campeões 

Não tem vez pra perdedores 

Pois nós somos os campeões do 

mundo 

 

 

Nós somos os campeões - meus 

amigos 

E nós continuaremos lutando 

Até o fim 

Nós somos os campeões  

Nós somos os campeões 

Não tem vez pra perdedores 

Pois nós somos os campeões 
 

 

http://www.vagalume.com.br/queen/we-are-the-champions-traducao.html
http://www.ios.org.br/
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ATIVIDADES 

01. Será apresentado o clipe da música “We are the champions”. A 

professora pedirá que os alunos prestem atenção na letra, pois é uma 

motivação para todos. Os alunos receberão a letra da música em inglês, 

procurando cantar junto com o áudio para treinar a pronúncia. Após 

esse trabalho, eles traduzirão a música para um melhor entendimento. 

 

Fonte: http://donignacio.com/art/queenpic.jpg 

 

02.  Interpretação de texto - Responda em Inglês: 

 

a) Quem era o vocalista do Grupo Queen?_________________________ 

b) Este grupo ainda está fazendo sucesso?_________________________ 

c) Qual a mensagem que a música traz?___________________________ 

d) Você se considera um campeão?_______________________________ 

 

03. Procure no emaranhado de letras as seguintes palavras:     COMMITED 

– SHARE – FIGHTING – SAND – LOSERS – BROUGHT 

PLEASURE – WHOLE – KEEP – CHALENGE – CAUSE – WORLD 

CHAMPIONS – FRIENDS – MISTAKES 

http://donignacio.com/art/queenpic.jpg
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04. Complete as frases de acordo com a música: 

a) We are the ___________________________. 

b) No __________________________for losers. 

c) And my__________________________calls. 

d) And bad ____________________________. 

e) ___________________________in my face. 
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05.  Faça um pequeno texto com o tema: “Who are you? 

 

 

06. Procure se identificar respondendo estas perguntas: 

a) Are you famous?____________________________________________ 

b) Are you Brazilian?___________________________________________ 

c) Are you from New York?______________________________________ 

d) Where are you from?________________________________________ 

e) What’s your name?__________________________________________ 

f) Who is your favorite singer?___________________________________ 

g) What’s your favorite music?___________________________________ 

Fonte: Amadeu Marques, Basic English – 1998 

 

 

Fonte: https://unibhcienciascontabeis.files.wordpress.com/2014/06/photo1.jpg 

 

Encerramento das Atividades: Será convidado um industrial da comunidade que 

fala fluente a Língua Inglesa, para conversar com os alunos a importância de saber 

uma segunda Língua. Será formado um coral com os alunos do 4º Ano do 

Magistério e a música “We are the champions em playback, juntamente com a 

professora, para apresentar para os demais alunos do Colégio, como motivação e 

incentivo que foi o objetivo deste trabalho. 

https://unibhcienciascontabeis.files.wordpress.com/2014/06/photo1.jpg
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MÚSICAS (Autores e Links) 

 

By my side (Andrew Farriss / Jesse Belvin / Kirk Pengilly)   

www.vagalume.com.br › Rock › I › INXS › By My Side 

 

Goof Morning, Good Afternoon (Celise Melo (Celelê), versão em Inglês de Fatima 

Melo Moore) http://www.youtube.com/watch?v=CDHdISzVBiw 

 

I’m not in love (Eric Stewart e Graham Gouldman) 

www.blogflaviopereira.com.br/aprenda-ingles/musica-letra-traducao/ 

 

Oh my Darling Clementine (Percy Montrose)  

http://letras.mus.br/connie-francis/765461/traducao.html 

 

True friend (Miley Cyrus)  

http://letras.mus.br/hannah-montana/975429/traducao.html 

 

We are the champions (Freddie Mercury) 

http://www.vagalume.com.br/queen/we-are-the-champions.html 

 

 

 

 

http://www.vagalume.com.br/browse/style/rock.html
http://www.vagalume.com.br/browse/i.html
http://www.vagalume.com.br/inxs/
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCwQ6QUoAzAB&url=http%3A%2F%2Fwww.vagalume.com.br%2Finxs%2Fby-my-side.html&ei=qsR4VPHaEqaCsQTVo4GQBQ&usg=AFQjCNFjHSCrtOvy8TQfkLz35YVHlLK-gg
http://letras.mus.br/connie-francis/765461/traducao.html
http://letras.mus.br/hannah-montana/975429/traducao.html
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LINKS DE TEXTOS USADOS NESTA PRODUÇÃO: 

 

https://es-la.facebook.com/CursoEnjoy/posts/492637250750450 
 
www.blogflaviopereira.com.br 
 
www.cerebro10.com 
 

www.youtube.com/watch?v=XDwfRk2OcNs) 
 
www.direct.gov.uk 
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Bullying 
 

www.trocanoproject.com 

 

http://www.englishtown.com.br/community/channels/article.aspx?articleName=bully#sthash.ae

oZRDQ0.dpuf 

www.passeiweb.com/estudos/sala_de_aula/ingles/texto_charlie_chaplin 

 

www.adorocinema.com/filmes/filme-1832/trailer-19541259/ 
 
www.blogflaviopereira.com.br/aprenda-ingles/musica-letra-traducao/ 

 
http://www.celeleeamigos.com.br/midia.html 

 
http://letras.mus.br/hannah-montana/975429/ 

  
www.wikipedia.com 
 
http://letras.mus.br/connie-francis/765461/traducao.html 
 
www.youtube.com/results?search_query=karaok%C3%AA 

 
http://www.mundovestibular.com.br/articles/5045/1/300-palavras-em-Ingles-que-conhecemos-por-

causa-da-Globalizacao/Paacutegina1.html 
 

http://www.vagalume.com.br/queen/we-are-the-champions-traducao.html 

 

LINKS DE FOTOS E ILUSTRAÇÕES: 

 
www.coisasdocesdavida.com 

http://3.bp.blogspot.com/_MqmZVbRvo_s/TNmUlGwXKvI/AAAAAAAABJ4/s23ZFQ0Cbns/s1600/oficin

a%2Brosinha%2B008%2BEnem.jpg 

http://veja.abril.com.br/assets/images/2013/8/166436/sala-adolescentes-size-620.jpg?1375905042 
 
http://www.puhy.com/data/photos/944_1inxs.jpg 
 

https://es-la.facebook.com/CursoEnjoy/posts/492637250750450
http://www.blogflaviopereira.com.br/
file:///C:/Users/Vera/Documents/www.cerebro10.com
file:///C:/Users/Vera/Documents/www.youtube.com/watch%3fv=XDwfRk2OcNs)
http://www.direct.gov.uk/
http://www.direct.gov.uk/
http://en.wikipedia.org/wiki/Bullying
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=xL0dH9nJU1BSOM&tbnid=iKTmbQck-LSQWM:&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.trocanoproject.com%2Fmeio-ambiente%2Fplantando-uma-muda-de-arvore%2F&ei=yZ0yVOvJM4_wgwSPyYCoCg&bvm=bv.76802529,d.eXY&psig=AFQjCNEXKshCZgR2IqjFyy6n6Scai0I87A&ust=1412689630367185
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=xL0dH9nJU1BSOM&tbnid=iKTmbQck-LSQWM:&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.trocanoproject.com%2Fmeio-ambiente%2Fplantando-uma-muda-de-arvore%2F&ei=yZ0yVOvJM4_wgwSPyYCoCg&bvm=bv.76802529,d.eXY&psig=AFQjCNEXKshCZgR2IqjFyy6n6Scai0I87A&ust=1412689630367185
http://www.englishtown.com.br/community/channels/article.aspx?articleName=bully%23sthash.aeoZRDQ0.dpuf
http://www.englishtown.com.br/community/channels/article.aspx?articleName=bully%23sthash.aeoZRDQ0.dpuf
file:///C:/Users/Vera/Documents/www.passeiweb.com/estudos/sala_de_aula/ingles/texto_charlie_chaplin
file:///C:/Users/Vera/Documents/www.adorocinema.com/filmes/filme-1832/trailer-19541259/
file:///C:/Users/Vera/Documents/www.blogflaviopereira.com.br/aprenda-ingles/musica-letra-traducao/
http://www.celeleeamigos.com.br/midia.html
http://www.celeleeamigos.com.br/midia.html
http://letras.mus.br/hannah-montana/975429/
http://letras.mus.br/hannah-montana/975429/
file:///C:/Users/Vera/Documents/www.wikipedia.com
http://letras.mus.br/connie-francis/765461/traducao.html
http://letras.mus.br/connie-francis/765461/traducao.html
file:///C:/Users/Vera/Documents/www.youtube.com/results%3fsearch_query=karaok%25C3%25AA
http://www.mundovestibular.com.br/articles/5045/1/300-palavras-em-Ingles-que-conhecemos-por-causa-da-Globalizacao/Paacutegina1.html
http://www.mundovestibular.com.br/articles/5045/1/300-palavras-em-Ingles-que-conhecemos-por-causa-da-Globalizacao/Paacutegina1.html
http://www.vagalume.com.br/queen/we-are-the-champions-traducao.html
http://www.vagalume.com.br/queen/we-are-the-champions-traducao.html
http://www.coisasdocesdavida.com/
http://3.bp.blogspot.com/_MqmZVbRvo_s/TNmUlGwXKvI/AAAAAAAABJ4/s23ZFQ0Cbns/s1600/oficina%2Brosinha%2B008%2BEnem.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_MqmZVbRvo_s/TNmUlGwXKvI/AAAAAAAABJ4/s23ZFQ0Cbns/s1600/oficina%2Brosinha%2B008%2BEnem.jpg
http://veja.abril.com.br/assets/images/2013/8/166436/sala-adolescentes-size-620.jpg?1375905042
http://www.puhy.com/data/photos/944_1inxs.jpg
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http://as-odiliaborges.blogspot.com.br/ 
 
www.belasmensagens.com.br 
 
http://i1.ytimg.com/vi/1cUmcA3wjVU/0.jpg 

http://www.idadecerta.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/04/namorados1.jpg 

http://anasofialopesgoncalves.blogspot.com.br/ 
 

http://mfcmamonas.no.comunidades.net/imagens/amizade2.jpg 
 
http://cronicasdoprofessorferrao.blogs.sapo.pt/a-atualidade-da-doutrina-social-da-56159 
 
http://flores.culturamix.com/dicas/quando-regar-as-plantas 
 
www.ecoassist.com.br 
 
mulher.uol.com.br 

http://diganaoaobullyingecyberbullying.blogspot.com.br/2012/12/bullying-direto-e-bullying-indireto.html 
 

http://graemesamuels.com/2014/09/28/love-yourself-charlie-chaplin/ 
 
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-1832/trailer-19541259/ 
 
http://media.paprica.org/2011/10/poster.jpg 
 
www.flickr.com500 
 
www.rock-groups.ru 
 
http://tencc.web.fc2.com/Ten-cc-logo.gif 
 
mdemulher.abril.com.br 
 
www.leiaja.com 

 
www.jornalfiquesabendo.com.br 
 
www.fotosearch.com 
 
http://alegretetudo.com.br/wp-content/uploads/2014/07/LEITURA-E-BERGAMOTA-NO-PATIO-DA-
ESCOLA-2.jpg 
 
fgrurbanismo.blogspot.com 
 
www.filhounicocuidadorpaisidosos.blogspot.com 

britoseuamigo.blogspot.com 

http://www.ccaa.com.br/canalccaa/musica/top-10-as-melhores-musicas-de-karaoke/ 
http://i.ytimg.com/vi/HscfPMC4RLs/0.jpg 
 
http://forum.televisao.uol.com.br/bom-dia-boa-tarde-boa-noite_t_1928196?page=71 
 
g1.globo.com 

http://as-odiliaborges.blogspot.com.br/
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.belasmensagens.com.br%2Famizade&ei=QL54VLDKMbiIsQT9rIHwBg&bvm=bv.80642063,d.cWc&psig=AFQjCNEj27f1C-wADCAU9UtPYWxa9E87ug&ust=1417285505650865
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.belasmensagens.com.br%2Famizade&ei=QL54VLDKMbiIsQT9rIHwBg&bvm=bv.80642063,d.cWc&psig=AFQjCNEj27f1C-wADCAU9UtPYWxa9E87ug&ust=1417285505650865
http://i1.ytimg.com/vi/1cUmcA3wjVU/0.jpg
http://www.idadecerta.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/04/namorados1.jpg
http://anasofialopesgoncalves.blogspot.com.br/
http://mfcmamonas.no.comunidades.net/imagens/amizade2.jpg
http://cronicasdoprofessorferrao.blogs.sapo.pt/a-atualidade-da-doutrina-social-da-56159
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Cu4G3JOTd_TpVM&tbnid=ku48nf8K_VetLM:&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fcronicasdoprofessorferrao.blogs.sapo.pt%2Fa-atualidade-da-doutrina-social-da-56159&ei=C40yVNGNGdPHgwS-jYDwBA&bvm=bv.76802529,d.eXY&psig=AFQjCNGCOMl96L6vlrTQkIjLSTYbCfztMQ&ust=1412685344521564
http://www.ecoassist.com.br/
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fmulher.uol.com.br%2Fcomportamento%2Fnoticias%2Fredacao%2F2013%2F07%2F15%2Fveja-sete-erros-que-chefes-devem-evitar-ao-dar-uma-bronca.htm&ei=l-l5VLDBH4aVNtbpgrAN&bvm=bv.80642063,d.cWc&psig=AFQjCNEnJgzr0nmFbaqUvrZSeXEdbtB3nA&ust=1417362126949469
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fmulher.uol.com.br%2Fcomportamento%2Fnoticias%2Fredacao%2F2013%2F07%2F15%2Fveja-sete-erros-que-chefes-devem-evitar-ao-dar-uma-bronca.htm&ei=l-l5VLDBH4aVNtbpgrAN&bvm=bv.80642063,d.cWc&psig=AFQjCNEnJgzr0nmFbaqUvrZSeXEdbtB3nA&ust=1417362126949469
http://diganaoaobullyingecyberbullying.blogspot.com.br/2012/12/bullying-direto-e-bullying-indireto.html
http://graemesamuels.com/2014/09/28/love-yourself-charlie-chaplin/
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-1832/trailer-19541259/
http://media.paprica.org/2011/10/poster.jpg
http://www.google.com.br/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAkQjB0&url=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Fdesconhecido%2F376327035%2F&ei=eOx5VMmPKK_HsQTE5ILIAQ&psig=AFQjCNFmg7te0UPHOqQpM4CY-17cNhwBiQ&ust=1417362936791470
http://www.google.com.br/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAkQjB0&url=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Fdesconhecido%2F376327035%2F&ei=eOx5VMmPKK_HsQTE5ILIAQ&psig=AFQjCNFmg7te0UPHOqQpM4CY-17cNhwBiQ&ust=1417362936791470
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.rock-groups.ru%2F10cc.htm&ei=ZbA9VNXWC9SPNpKAgrgL&bvm=bv.77412846,d.cWc&psig=AFQjCNEXoOfJ-caCZ8sfEKj-PQ70M4swBg&ust=1413415284836840
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.rock-groups.ru%2F10cc.htm&ei=ZbA9VNXWC9SPNpKAgrgL&bvm=bv.77412846,d.cWc&psig=AFQjCNEXoOfJ-caCZ8sfEKj-PQ70M4swBg&ust=1413415284836840
http://tencc.web.fc2.com/Ten-cc-logo.gif
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fmdemulher.abril.com.br%2Ffamilia%2Freportagem%2Fcomportamento%2Fcomo-ensinar-boas-maneiras-aos-filhos-632520.shtml&ei=VL5DVNWEPM-RgwSj6IK4Cw&psig=AFQjCNHksQpZqUYf_52fgqJkqMRtCYg0vw&ust=1413812137408444
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http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.leiaja.com%2Fcarreiras%2F2014%2F07%2F21%2Fcasa-do-estudante-oferece-20-vagas%2F&ei=OsV3VNu_D4qdNuKdgLAH&psig=AFQjCNH_vVYvsBdvPT42PjjFXVx5QUXEhw&ust=1417221599503322
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