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INTRODUÇÃO 

 

 

Nos tempos atuais, em meio a todas as mudanças tecnológicas que vêm ocorrendo, 

somos convidados a repensar nosso papel de professor(a), as mudanças tecnológicas estão 

aumentando os desafios da realidade escolar, forçando a aparecer um novo formato de 

educação, onde apenas o giz, a lousa e o livro didático não são mais suficientes, é necessário 

buscar a melhor maneira de trabalhar com as tecnologias disponíveis, de forma que se consiga 

explorar todas as potencialidades a favor do processo de ensino aprendizagem.  

Moran, afirma que muitas maneiras de ensinar hoje já não fazem mais sentido. 

“Perdemos tempo demais, aprendendo muito pouco, nos desmotivamos continuamente. Tanto 

professores, como alunos temos a clara sensação de que muitas aulas convencionais estão 

ultrapassadas. (MORAN, 1999, p.1).  

 Para Lévy (2013), estamos vivendo o início de uma mudança cultural, em que a forma 

de construir conhecimento é colaborativa, para ele os educadores precisam imergir na cultura 

digital para compreender o universo dos alunos. Além disso, ele destaca que os professores 

devem usar ferramentas virtuais em benefício da educação, explorando suas particularidades e 

dando mais espaço para que os alunos participem mais ativamente do processo de ensino-

aprendizagem. Lévy (2013) não vê obstáculos para o uso das ferramentas digitais em sala de 

aula. 

 

Todos os estudantes têm uma habilidade extraordinária para usar esse tipo de 

ferramenta. Agora os professores têm que conhecer tão bem quanto às crianças. 

Sobretudo, se capacitar, porque ele só pode ensinar aquilo que domina. Eu não 

acredito na formação do professor apenas para usar as redes sociais. O professor 

também tem que se esforçar. Utilizar isso para si próprio. É uma questão de entrar 

nessa cultura. E de implementar o know-how pedagógico utilizando essas 

ferramentas. (Lévy, 2013, online) 

 

 Para Sabadin (2003, p. 57), com essa nova realidade “abrem-se as possibilidades de 

um redimensionamento e uma dinamização do processo ensino-aprendizagem como uma 

profunda alteração na pedagogia tradicional”, esse novo redimensionamento e dinamização 

não implicam em esquecer o que já tínhamos e, sim de juntar o “velho” e o “novo” 

selecionando aquilo que cada uma apresenta de melhor, a escola tem que repensar seus 

métodos curriculares para que seja possível a utilização das tecnologias dentro da sala de aula. 



“Não é que a escola de hoje deixará de existir. É uma camada que completa outra. 

Logo, temos que educar visando esse novo comportamento através de uma pedagogia de 

aprendizagem coletiva permanente.” (LÉVY, 2013, online). 

Dentre essas tecnologias destaca-se a tecnologia móvel, em especial o celular, 

nenhuma outra tecnologia tem causado tanta mudança em tão pouco tempo como o celular. 

 

 

[...] sempre foi comum a falta de recursos tecnológicos nas escolas,                                     

principalmente nas públicas. Com o telefone celular passamos a ter muitos desses 

recursos disponíveis não apenas pela escola, mas também pelos alunos! Isso deveria 

ser comemorado, mesmo que não concordemos que os alunos prefiram ganhar 

celulares dos seus pais do que enciclopédias, pois com os celulares eles também 

ganham diversas possibilidades de aprendizagem que antes não tinha, porque a 

própria escola não dispunha desses recuso. (ANTONIO, 2010, online). 

 

Adotar as tecnologias digitais na educação é um caminho sem volta, e traz a 

necessidade da elaboração de atividades que incluam as tecnologias que os alunos trazem para 

a sala de aula, o que vai ao encontro as Diretrizes Curriculares Estaduais do Paraná e a 

Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação para o Ensino Médio.  “As propostas 

curriculares e os métodos de ensino são instigados a atender às expectativas e demandas 

sociais contemporâneas e a propiciar a aprendizagem dos conhecimentos historicamente 

produzidos às novas gerações” (PARANÁ, 2008, p. 8), para isso o “projeto político-

pedagógico das unidades escolares que ofertam o Ensino Médio deve considerar: VII – 

utilização de diferentes mídias como processo de aprendizagem e construção de novos 

saberes.” (BRASIL, 2011, cap. VIII). 

Muitos professores ficam apreensivos e com medo de serem substituídos pelas 

tecnologias, mas elas não substituem o professor, apenas modificam algumas de suas funções. 

“O papel do professor se amplia significativamente. Do informador, que dita conteúdo, se 

transforma em orientador de aprendizagem, em gerenciador de pesquisa e comunicação, 

dentro e fora da sala de aula”. (MORAN, 1999, p.60). 

O celular é uma tecnologia que está presente durante as aulas e traz recursos 

riquíssimos de informação e mídia, ela permite aos alunos pesquisar na internet, criar textos, 

gravar vídeos, tirar fotos, armazenar dados e compartilhar todo material nas redes sociais e 

blogs, e que se bem utilizado no ambiente escolar, pode se tornar um grande aliado para 

desenvolver novas práticas pedagógicas. As polêmicas e proibições a cerca do celular, não 

impedem que os alunos façam uso desse aparelho dentro da sala de aula, então em vez de 



proibir o uso do celular deveria conscientizar os alunos para o bom uso dele, e essa 

conscientização tem que começar no ensino infantil. 

 

[...] em certo momento da aula eu digo: “pronto, agora vocês podem olhar o celular”. 

E todos olham. E também passo um exercício. Eles podem “tuitar” alguma coisa ou 

eles têm que buscar alguma coisa no Google, no Wikipédia. Depois eu digo que 

acabou e é hora de desligar o computador e desligar o telefone. A gente precisa 

aprender quando ligar e desligar o aparelho, utilizando conscientemente. É um 

domínio de si próprio, uma disciplina. E essa disciplina já tem que ser ensinada 

desde a escola primária (LÉVY, 2013, online). 

 

A produção didático-pedagógica tem por objetivo buscar mudanças na prática 

pedagógica do ensino em Língua Inglesa, por meio do uso do celular, já que esses aparelhos 

são verdadeiros computadores portáteis ligados à internet, que filmam, tiram fotos, produzem 

montagens, gravam o áudio que seu usuário quiser e vários aplicativos que podem ser 

baixados como: dicionários, livros, sites de aprendizagem de inglês dentre outras 

possibilidades. 

 

Não se trata de dar receitas, porque as situações são muito diversificadas. (...) Cada 

docente pode encontrar sua forma mais adequada de integrar as várias tecnologias e 

procedimentos metodológicos. É importante diversificar as formas de dar aula, de 

realizar as atividades, de avaliar. (MORAN, 1999, p.58) 

 

 É necessário que os professores ajustem suas metodologias, para poderem modificar 

mais facilmente a forma de ensinar e aprender, propiciando assim aos alunos práticas 

educativas inovadoras, ou então, a escola se tornará cada dia menos atrativa e distante dos 

alunos. 

 Nesta Unidade Didática os alunos trabalharão a leitura, a produção de texto e a 

gramática dentro do gênero textual “Diário”. As aulas e as atividades a serem realizadas pelos 

alunos serão em Língua Inglesa, e a língua materna entrará como apoio quando não houver 

clareza de entendimento em língua estrangeira. Far-se-á uso de atividades escritas, vídeos e de 

pesquisas na internet, através dos telefones celulares. 

   

 

 

 

 

 



 

 

WELCOME! 
 

 Esta unidade didática tem por objetivo apresentar situações de ensino aprendizagem 

que possibilitem o uso do aparelho celular em sala de aula. 

 

Caro estudante: 

 Nesse mundo em movimento e transformação em que vivemos, cada vez mais as 

tecnologias fazem parte de nossas vidas, diante disso quero apresentar para você esta 

sequência didática, com a qual iremos trabalhar. Nela encontraremos inúmeras situações de 

aprendizagem por meio de: filmes, vídeos, pesquisas, atividades de leitura e escrita, entre 

outras em que abordaremos o ensino de Língua Inglesa aliado aos recursos tecnológicos 

móveis.  

As atividades e pesquisas realizadas serão socializadas por meio de um grupo fechado 

do Facebook que será criado com a turma. Espero contribuir em sua formação de uma forma 

dinâmica e prazerosa. 

 

Bom trabalho! 

 

Teacher Ivone de Oliveira Moura Fanhani 

Professora PDE 2014/2015 

   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   SMS 

  

BLUETOOTH 

SMARTPHONE 

WHATSAPP 

    SELFIE 

1. PRE READING 

Look at the balloons below. Do you know these words and 

symbols? Do you use these words or symbols??  

\O/       ;)    =)           

=(      :p      <3 

 

SNAPCHAT 

ANDROID 

   APP 



 

 

 

 

 

Este vídeo mostra em poucos minutos a revolução do celular desde a sua invenção. 

 

Evolução do celular: https://www.youtube.com/watch?v=edw7Mu8cc1Y 

 

 

 

 

 

3. SEARCH 

Colabore respondendo as perguntas: 

1. Idade:__________ 

2. Você tem celular?   (   ) sim          (   ) não 

3. Você está com seu celular neste momento?   (   ) sim        (   ) não 

4. Seu celular possui cartão de memória?   (   ) sim        (   ) não 

5. Você tem acesso à internet pelo celular?   (   ) sim        (   ) não 

6. Quais as funções do seu celular você mais usa e com que frequência? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

7. O que o celular representa para você? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

8. Com que frequência você acessa o Facebook?    (   ) diariamente      (   ) semanalmente                                                                                                                                                                                

(   ) esporadicamente     

2. Let’s watch a video about the Evolution of the Cell phone 

Fazer uma discussão sobre a evolução do 

celular. Como era e como é. Seria interessante 

se os alunos trouxessem celulares que já não 

usam mais para fazer uma comparação entre os 

modelos que já não usam e o que eles possuem. 

https://www.youtube.com/watch?v=edw7Mu8cc1Y


9. Que ferramentas você usa no Facebook?   (   ) grupos     (   ) fotos      

(   ) jogo      (   ) bate-papo     (   ) mensagens inbox      (   ) eventos               (   ) vídeos    

(   ) aplicativos          (   ) outros 

10. Qual o tempo médio diário que você acessa as redes sociais? 

___________________________________________________________________ 

11. Com que finalidade você utiliza as redes sociais?   (   ) para comunicar             (   ) 

para se informar     (   ) para interagir com a tecnologia     (   ) para aprender     (   ) 

para buscar matérias publicadas     (   ) para buscar novas amizades    (   ) para 

trabalhar     (   ) para jogar     (   ) ter noticias dos amigos                    (   ) outros 

12. Em sua opinião o celular poderia ser usado nas aulas de inglês?  

  (   ) sim     (   ) não 

13. Se a sua resposta foi positiva na questão anterior de que maneira você acha que o 

celular poderia ajudar nas aulas de inglês? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

  

4. Let’s watch a report about the legislation that prohibits cell phone use in 

classroom. 

Uso do celular em sala de aula. https://www.youtube.com/watch?v=Jn0a7CTFDgw 

Meu querido celular: https://www.youtube.com/watch?v=e9OR2nOqvYU 

 

 

 

 

 

 

 

 

O professor poderá 

escolher um dos vídeos 

ou passar os dois 

https://www.youtube.com/watch?v=Jn0a7CTFDgw
https://www.youtube.com/watch?v=e9OR2nOqvYU


 

 

 

 

1. What’s your opinion about the legislation that prohibits cellphone use in the classrooms? 

2. Do you think through this legislation the students won’t use the cellphones in the 

classrooms? 

3. How would be the responsible use of cellphone inside and outside of the classroom? 

4. Have you had or do you know anyone that already had problems with the use of the 

cellphone in a wrong way?  

5. What are the moral and ethical limits of the cellphone use?  

6. When do you think the cellphone disturb?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. SEARCH 

Search like Brazil and others countries get alone with cellphone use in school. 

5. Talking 

7. Together we will create the rules for the cellphone use in our English 

classes.          

A sala pode ser divida 

em seis grupos de 

pesquisa 



 

 

 

 

 

 

“Freedoom writers” - Escritores da Liberdade 

 Baseado em fatos reais, o filme retrata o desafiante drama de uma professora do 1º ano 

do ensino médio, que leciona as disciplinas de Inglês e Literatura numa escola da periferia de 

Los Angeles/EUA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            8. How about we watch a movie? 

9. Let’s create a Facebook 

Group!!!! 

 

Fazer uma votação 

para a escolha do 

nome do grupo 



 

 

 

In the watched film, the teacher encourages students to write about them and to read a book 

called “The Diary of Anne Frank”. Then, encourage students to answer these questions: 

 

1. What’s a personal diary?  

2. Who has the habit of take notes the day by day happenings? 

3. Do you think that write a diary is out of fashion? Why? 

4. Have you ever heard about Anne Frank and holocaust?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Who was Anne Frank?  

6. When and where has she lived? 

7. In what conditions Anne Frank wrote her diary, that later became a book, translated into 

several languages?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search and socialize in our Facebook 

Group. 

As socializações serão 

avaliadas. Assim como 

os comentários. 

10. After watching the film... 

A leitura integral do livro de Anne Frank pode ser 

obtida no link: 

http://www.baixedetudo.net/download-livro-o-

diario-de-anne-frank 

 

http://www.baixedetudo.net/download-livro-o-diario-de-anne-frank
http://www.baixedetudo.net/download-livro-o-diario-de-anne-frank


11. Genre analyis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto.disponívellem:http://4.bp.blogspot.com/_UA8XLoRk428/S9a8qK1HzKI/AAAAAAAACm4/UO2A-

mSbTPw/s1600/pag1.jpg 

 

 

 

 

 

SEPTEMBER 

Tuesday 

First of all, let me get something, straight: This is a JOURNAL, 

not a diary. I know what it says on the cover, but when Mom went 

out to buy this thing I SPECIFICALLY told her to get one that 

didn’t say “diary” on it.  

Great. All I need is for same jerk to catch me carrying this book 

around a get the wrong idea 

The other thing I want to clear up right away is that this was 

Mom’s idea, not mine. 

But if she thinks I’m going to write down my “feelings” in here or 
whatever, she’s crazy. So just 

Read the texts 

http://4.bp.blogspot.com/_UA8XLoRk428/S9a8qK1HzKI/AAAAAAAACm4/UO2A-mSbTPw/s1600/pag1.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_UA8XLoRk428/S9a8qK1HzKI/AAAAAAAACm4/UO2A-mSbTPw/s1600/pag1.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: http://www.wikihow.com/Sample/Diary-Entries 

 

 

 

 

 

 

 

 

March 6, 2012 

 

Dear Diary, 

Sorry I didn’t get to write last night! It was such a busy day, and I was 

too tired to write anything... 

I was right about Sarah not being okay. Yesterday, she barely spoke to 

me, and anything she did say was a “yes” or “no” answer.  I tried so 

hard to get her to cheer up, but of course she just kept saying, “I’m 

fine, I’m fine.” Hugh! I wish she would just be honest with me! I’m 

always honest with her! It’s not fair! 

Jane also seemed mad all day because she could tell that Sarah was 

being fake nice to her. I hate being in the middle of all of this. What 

am I supposed to do? Sarah’s been my friend since forever, and Jane 

is my new friend, and I don’t want to hurt anyone’s feelings! But I 

think that Jane is right about Sarah. I think Sarah sometimes gets too 

dramatic about things. She’s being kind of a brat about all of this, but I 

don’t want to tell her that to her face, she’d never forgive me. 

I wish things were simple like they were in elementary school.  :( :( :( 

<3, 

Kate 

 

Você pode pesquisar os 

vocabulários que não 

conhece no seu celular. 

http://www.wikihow.com/Sample/Diary-Entries


Read this part of the book  The Diary of Anne Frank in Portuguese 

Domingo, 14 de junho de 1942. 

 

Vou começar a partir do momento em que ganhei você, quando o vi na mesa, no meio dos 

meus outros presentes de aniversário. (Eu estava junto quando você foi comprado, e com isso 

eu não contava.). 

Na sexta-feira, 12 de junho, acordei às seis horas, o que não é de espantar; afinal, era meu 

aniversário. Mas não me deixam levantar a essa hora; por isso, tive de controlar minha 

curiosidade até quinze para as sete. Quando não dava mais para esperar, fui até a sala de 

jantar, onde Moortje (a gata) me deu as boas-vindas, esfregando-se.em.minhas.pernas. 

Pouco depois das sete horas, fui ver papai e mamãe e, depois, fui à sala abrir meus presentes, 

e você foi o primeiro que vi, talvez um dos meus melhores presentes. Depois, em cima da 

mesa, havia um buquê de rosas, algumas peônias e um vaso de planta. De papai e mamãe 

ganhei uma blusa azul, um jogo, uma garrafa de suco de uva, que, na minha cabeça, deve ter 

gosto parecido com o do vinho (afinal de contas, o vinho é feito de uvas), um quebra-cabeça, 

um pote de creme para o corpo, 2,50 florins e um vale para dois livros. Também ganhei outro 

livro, Câmera obscura (mas Margot já tem, por isso troquei o meu por outro), um prato de 

biscoitos caseiros (feitos por mim, claro, já que me tornei especialista em biscoitos), montes 

de doces e uma torta de morangos, de mamãe. E uma carta da vó, que chegou na hora certa, 

mas, claro, isso foi só uma coincidência. (...) 
 

Disponível em: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=23711 

 

 

 

 

Os textos acima são trechos de diários: 

1. Qual é o papel desse gênero? 

2. A quem é destinado este tipo de texto? 

3. Onde esse gênero circula? 

4. A princípio, para que serve um diário? 

5. Quais as características que podem ser observadas nos textos acima? 

6. Quais tempos verbais foram mais usados nos textos? 

7. Por qual motivo o diário acaba se tornando um amigo a quem o escritor confidencia 

experiências? 

8. Pesquise quais são os tipos de diários existentes. 

9. Há muitos diários famosos atualmente, alguns reais como O diário de Anne Frank, e outros 

fictícios como O diário de um banana. Faça uma pesquisa (por meio de seu celular) sobre 

outros diários famosos e leia suas resenhas. Se você fosse ler um deles, qual escolheria? Por 

quê? (Atividade para ser publicada no Grupo do Facebook) 

12. After Reading 

../../../../../Downloads/Disponível%20em:%20http:/www.wikihow.com/Sample/Diary-Entries
../../../../../Downloads/Disponível%20em:%20http:/www.wikihow.com/Sample/Diary-Entries


 

 

 

 

 

O diário é um gênero textual que registra acontecimentos e impressões das pessoas 

sobre fatos ou situações que despertaram interesse na vida delas. Geralmente, os diários são 

escritos com a intenção de captar, na escrita, momentos da vida que merecem ser registrados. 

Nem sempre tais momentos são os mais importantes para as outras pessoas, mas isso não 

importa, porque tais momentos devem ser importantes para quem os registra. O diário é, 

portanto, uma espécie de “lembrança viva” de nossas experiências. Quando quisermos 

rememorá-las, basta abri-lo para que retorne uma vasta gama de nós mesmos.  

 É pela lembrança dos fatos e pelo registro que se tem deles, que entramos em contato 

com o outro ser humano. É por meio desse contato que descobrimos o quanto de nós há nos 

outros, e vice-versa. Na maioria das vezes, quem escreve um diário, escreve apenas para si. É 

por isso que há, inclusive, alguns diários com chave, simbolizando o quão secreto são esses 

registros. No entanto, como já vimos, alguns diários se tornam públicos (ou são escritos para 

o público). Nesse caso, tais textos têm a intenção de preservar para os leitores do presente e 

do futuro, registros de experiências vividas no passado. 

Sendo um gênero textual presente em todos os tempos e nas mais variadas culturas, é 

importante não só construirmos o nosso, no qual colocaremos o registro de nossas 

experiências, mas lermos os de outras pessoas para aprendermos com as experiências delas e 

assim, nos tornarmos mais integrados com o universo do outro.                                                  

 

 

 

 

 

 

 

“Sarah sometimes gets too dramatic about things” 

 

“Jane is my new friend” 

 

“I don’t want to hurt anyone’s feelings” 

 

“I know what it says on the cover” 

   13. Diary 

14. GRAMMAR IN USE 



 

Observe the verbs in bold above. What verbs tense they belong to? 

 

 

 

 

 

 

 

2. After the search copy the rule in your notebook to check whenever necessary. 

 

 

 

 

 

 

 

“Sorry I didn’t get writing last night” 

 

“It was such a busy day, and I was too tired to write anything” 

 

“…when Mom went out to buy this thing I SPECIFICALLY told her to get one that didn’t 

say “diary” on it” 

 

Observe the verbs in bold above. What is the verb tense?  

 

 

 

 

 

 

5. After the search copy the rule in your notebook to check whenever necessary. 

 

 

 

 

 

1. Search in the internet this verb tense and its rule. 

4. Search in the internet this verb tense and its rule. 

6. Write and socialize in our Facebook Group three sentences about 

happenings of yesterday that happened to you. 

3. Write and socialize in our Facebook Group three sentences about you. 

Use the simple present. 

 



 

 

 

 

 

 

 

14. Simple past verbs 

 

      

1 
    

    

2             

      

  
    

      

  
    

      

  
    

   

3           
  

   

  
       

   

  
  

4       
 

5       
       

   

  
       

     

6 
 

7 
   

     

  
 

  
 

8 
 

     

  
 

  
 

  
 

     

  
 

  
 

  
 

    

9           
 

 

Across – 2. think     3. want    4. know     5. go    9. need 

Down – 1.buy    3.write    6. speak    7. hate    8. say 

 

As frases socializadas no 

Facebook serão corrigidas e 

trazidas para a sala para 

esclarecer eventuais dúvidas 

sobre os tempos verbais. 

Use your cellphone to record 

the phrases that you posted 

on Facebook. 



 

16. Write sentences using the verbs above in the simple past tense. Don’t forget to make 

sentences using the affirmative, negative and interrogative forms. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

I get up early in the morning, take a shower, have a breakfast, and go to work.  

In the afternoon, I study English, listen to music or read a book.  

I like to use the computer on weekends, but I don’t go to bed late at night. 

EX.: Does Alison get up early or late? 

She gets up early. 

 

a) Does Alison go to school or work in the morning? 

________________________________________________________ 

b) Does Alison study Portuguese or Spanish? 

___________________________________________________________ 

c) Does Alison listen to music in the afternoon or in the evening? 

__________________________________________________________ 

d) Does Alison go to bed early or late? 

___________________________________________________________ 

 

17. Read and answer the questions 

 



 

18. Read 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Understand that eventually the 

diary will become your best friend, 

silent confessor, or witness. You 

will eventually trust your diary with 

anything, even your biggest 

secrets.

 

2. Put the date or some sequence 

information in the diary, maybe at the 

top of the page. (Example: 12-11-2014) 

Other ways might be 12:11:14, day # 123 

of my life, or you can put the year at the 

corner of the page to show that it all takes 

place in the year. If all else fails, just write 

12:11. 

 

3. If you are writing a diary for the first time, always start 

with a small one. For the first few days you may love writing 

in the big dairy, but after weeks the thought of writing may 

daunt you. If you have already written a diary and are totally 

into it, then buy a fatter one. Try to buy diaries with locks 

because they are safer, but do not lose the key! 

 

http://www.wikihow.com/Image:Write-a-Diary-Step-01.jpg
http://www.wikihow.com/Image:Write-a-Diary-Step-02.jpg
http://www.wikihow.com/Image:Write-a-Diary-Step-04.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: http://www.wikihow.com/Write-a-Diary 

 

 

 

4. Try to write your diary at night 

because in that way, you can describe 

the entire day and schedule. There is 

no point writing a diary when you wake 

up because only thing you can write 

about is your dreams. 

 

5. Doodle and stick tickets, photos 

and even sweet wrappers in. That way 

when you look back at it in so many 

years it will bring back more memories. 

 

 

 

6. Each day write the date, the time, 

where you are, who you’re with, etc.  

 

7. Start writing! Write about how you 

feel and why you feel that way. You can 

write about any celebration or disaster 

that happened that day. Or you can write 

freely.Put your pen to the page and write 

whatever is on mind. Write cool facts, 

important information, advice, tips, 

ideas, crafts, recipes, you want to keep 

secret…the list goes on and on. 

 

http://www.wikihow.com/Write-a-Diary
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19. Let’s have a little fun!!!!! 

 

 

 

 

 

 

Q S P Z W K P L O J G C V C X N E I H M   

C H W G A O O G S T S R M Y M C L V U R   

Z H M G C S O M D N K T N F J S U X U X   

O R A Z E G M P V S M A E R D D D T W M   

K V T Z T H P Z P E H R I J P X E G V U   

U H N O I T A M R O F N I L T F H I Z E   

M J U R I K V Q G R X M C J I L C B O E   

N S A R D W T H T D S T U V V L S Y Q L   

Q F D G U V J M Z E W T Z S N R K U A H   

J S K Q D D E S L S F J G I O Y T Q W L   

H E D V Y E P I T C S G M E M O R I E S   

Y Y O Y O G M Q W R L F B J X Q L Q Z C   

A M R L U T S C L I J E Z C Z T I B Z D   

Y Y U E O H Y R T B P C Z F D L T K W L   

J X Y I W O O H L E Y D T V O T V B O W   

K F D C P U M X T N V V A I O J C G Y S   

R Z Q T K G V N F W M R Q I B T N J S V   

G P J E R H Y I Z B S H F L R M F S I W   

V C N I K T Y Z V Z E X D G R Y D S X N   

M O B Z A B P U Q Y H O I F P F W E P T   

H Q L B D R I M Q H P L E J U S F N J N   

N O Y Z R Q Y F V H E F X M Y M K T R O   

A K L A A Z D Y X C A U X Y S Q X I M V   

C N K Q S Z R A Z S L H F K Z C A W F W   

P Q F R W Y A Q F D Y J F H J Q D D V Y   
 

DAIRY 

DAUNT 

DESCRIBE 

DREAMS 

INFORMATION 

LOSE 

MEMORIES 

SAFE 

SCHEDULE 

THOUGHT 

TRY 

WITNESS 
 

 

 

Find the definitions of the words above.  

a) A person who sees an event, typically a crime or accident, take place._________________ 

b) An idea or opinion produced by thinking or occurring suddenly in the mind.____________ 

c) Make (someone) feel intimidated or apprehensive.____________________ 

d) Protected from or not exposed to danger or risk; not likely to be harmed or lost._________ 

e) Become unable to find (something or someone)._________________ 

f) A plan for carrying out a process or procedure, giving lists of intended events and times. 

____________________ 



g) A series of thoughts, images, and sensations occurring in a person’s mind during 

sleep.___________________   

h).The.faculty.by.which.the.mind.stores.and.remembers.information._____________ 

i) Give an account in words of (someone are something) including all the relevant 

characteristics, qualities, or events._______________________                      

j) Make an attempt or effort to do something.___________________ 

k).A.book.in.which.on.keeps.a.daily.record.of.events.and.experiences.____________ 

l) Facts provided or learned about something or someone.___________________ 

 

20. After reading the text, underline the verbs in the Simple Past and circle the verbs in 

the Simple Present in text. 

 

March 3, 2012 

Dear Diary, 

I’m so upset!! I don’t even know where to begin!   

To start off, I think I completely failed my geometry quiz, which I know I should’ve 

studied more for...my dad’s not gonna be happy about that. :( Then, we had a pop quiz in 

history on the reading homework from last night, and I completely forgot most of what I read, 

which made me even more upset because I actually did the reading! But what really made me 

mad was the note that Sarah slipped into my locker during passing period. She said she was 

sad that I’ve been hanging out with Jane more lately and thinks that I don’t want to be her 

friend anymore. I can’t believe she thinks that, especially after talking with her on the phone 

for hours and hours last month while she was going through her breakup with Nick! Just 

because I’ve been hanging out with Jane a little more than usual doesn’t mean I’m not her 

friend anymore. She completely blew me off at lunch, and when I told Jane, she thought that 

Sarah was being a “drama queen.” 

This is just what I need! My parents are getting on my case about doing more 

extracurricular activities, I have a huge paper due for AP English soon, and I can’t understand 

a thing in advanced Spanish! The last thing I need is for my best friend to think I hate her and 

barely text me back anymore.   

Uggh! I can’t concentrate on anything right now because of it. I hope she gets over 

it!!! 

Love, Kate 

Disponível em: http://www.wikihow.com/Sample/Diary-Entries 

http://www.wikihow.com/Sample/Diary-Entries


 

 

 

 

 

Now is your time to write your own diary. After the production and text review, the text will 

be posted on the Facebook group. 

 

 

Procedimentos didáticos 

 

 Apresentar o projeto de implementação para os pais e alunos explicando qual o 

objetivo do projeto e sobre o uso do celular nas aulas. 

 Os alunos poderão confeccionar cartazes com figuras de celulares antigos para que a 

escola também veja a evolução do celular. E os celulares que os alunos trouxerem 

poderão ser expostos na hora do intervalo. 

 Após a assistir ao vídeo “Meu querido celular” fazer uma discussão sobre a lei que 

proíbe o uso do celular nas salas de aula do Estado do Paraná. Aproveitar para 

conversar sobre ética e o uso responsável do celular e das redes sociais. 

 É muito importante a construção junto com os alunos das normas para o uso do celular 

durante o projeto. 

 Propor atividades em duplas ou até mesmo coletivas para que os alunos que possuam 

celulares com poucos recursos/sem acesso a internet possam também participar, pois 

estas atividades coletivas ou em duplas além de proporcionar uma discussão com 

opiniões diversificadas, prepara os alunos para o trabalho em equipe sabendo respeitar 

as opiniões diferentes. 

 Professor é o mediador no grupo do Facebook e tem o papel de orientar os alunos, 

lembrar que o Facebook não pode ser a única maneira para as atividades serem 

avaliadas. 

 Após assistir ao filme se os alunos se interessarem podem ser indicados outros filmes 

para assistirem em casa: “O menino do pijama listrado” (2008); “Olga” (2004); “A 

vida é bela” (1997); “A lista de Schindler” (1993); “Bent” (1997).  

 Convidar um professor de história para falar sobre a 2ª Guerra Mundial. 

 O professor de língua portuguesa pode fazer parte do projeto, pedindo aos alunos para 

lerem o livro “O Diário de Anne Frank”. 

21. Writing 



 No Grupo do Facebook o professor pode indicar links, compartilhar materiais 

multimídias, notícias de jornais e revistas, vídeos, músicas, trechos de filme, etc, que 

envolvam assuntos e atividades trabalhados em sala, de maneira complementar. 

 Os tempos verbais podem ser pesquisados pelos alunos na internet, pois os alunos já 

tiveram contato com os esses tempos verbais no ensino fundamental. 
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