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Resumo:

A presente produção didático-pedagógica tem
como propósito utilizar a música e novas
tecnologias no ensino de língua estrangeira na
Educação de Jovens e Adultos por serem ótimos
recursos na aquisição de uma segunda língua.
Com embasamento teórico fornecido por diversos
autores nas áreas de ensino de língua
estrangeira, de novas tecnologias e de educação
de jovens e adultos, buscou-se ressaltar a
importância da música e das novas tecnologias
na EJA, bem como estratégias que possam
contribuir no desenvolvimento e aprendizado do
aluno. Levando em consideração os diversos
pontos de vista pesquisados nesse estudo,
observou-se a necessidade de metodologias que

motivem os alunos da EJA e que possam ajudar
desenvolver neles as habilidades de leitura,
escrita, compreensão oral e auditiva, além de
envolvê-los e levá-los a refletir e aprender sobre
questões da vida real e suas transformações.
Para isso, utilizou-se letras de músicas e
videoclipes, tendo em vista que a música contagia
as pessoas e o uso de recursos tecnológicos
enriquece e possibilita aulas ainda mais atrativas
e motivadoras. Dessa forma, acredita-se que
esse trabalho possa contribuir para com a prática
do professor de língua estrangeira, oferecendolhe atividades para auxiliar os educandos na
aquisição de uma segunda língua e tornar a aula
de língua estrangeira mais significativa e que
integre professores e alunos, visando transformar
as aulas num espaço de interesse, de discussão
e de aprendizado.

Palavras-chave:

Música; Tecnologia; Motivação; Língua
Estrangeira; EJA

Formato do Material Didático:

Caderno Pedagógico

Público alvo:

Alunos do Ensino Médio da Educação de Jovens
e Adultos

APRESENTAÇÃO

As atividades propostas neste caderno pedagógico têm como finalidade o
desenvolvimento das habilidades de leitura, escrita, compreensão auditiva e expressão
oral, por meio da música e de recursos tecnológicos que servirão como apoio no processo
de ensino-aprendizagem da língua estrangeira, pois estes recursos promovem o acesso à
informação e o contato com a língua alvo por meio de materiais autênticos que
contribuem com a prática pedagógica.
As habilidades de leitura, escrita, compreensão auditiva e expressão oral são muito
importantes no processo de aprendizagem de uma língua estrangeira e têm sido um
desafio para os alunos da escola pública: eles apresentam muita dificuldade para ler,
compreender, interpretar e produzir textos em outra língua, e, muitas vezes, eles veem o
ensino de inglês como fora da realidade deles. Esses são fatores que desmotivam e
acabam causando desinteresse em querer aprender.
Diante desse contexto, a presente proposta pedagógica tem como objetivo criar
estratégias de ensino que motive, estimule e desperte o interesse desses alunos e, assim,
desenvolver neles meios mais próximos da realidade dos alunos utilizando diferentes
gêneros textuais e musicais que estão no seu dia a dia, para motivar os alunos a
participar mais da aula e aprender de maneira prazerosa, atingindo objetivos linguísticos e
pedagógicos propostos.
Esse caderno pedagógico se destina aos alunos do ensino médio da Educação de
Jovens e Adultos e está organizada em cinco unidades. Na primeira unidade, serão
propostas atividades sobre a importância da música, gêneros musicais variados, bandas e
cantores nacionais e internacionais e instrumentos musicais. Na segunda unidade, serão
propostas atividades,

utilizando a música “Happy”, promovendo diálogos sobre

sentimentos (feelings), exercícios gramaticais e lexicais on-line, leitura e interpretação da
tela “O grito” e produção de áudio utilizando o aplicativo Whatsapp. Na terceira unidade,
serão propostas atividades, utilizando a música “Where is the love”, do gênero hip-hop,
vídeo sobre grafite, intertextualidade com outra letra de música, leitura e interpretação da
tela “Guernica”, exercícios gramaticais e lexicais e produção de um pequeno vídeo What’s
wrong with the world?, utilizando a câmera do celular. Na quarta unidade, serão propostas
atividades para conhecer a vida de Elvis Presley, utilizando três músicas que o cantor
interpretou: “Blue Christmas”, “You've Lost That Loving Feeling” e “If I can dream” e,

assim, promover diálogos sobre temas: um Natal triste, sonhos e um amor que chegou
ao fim, exercícios gramaticais e lexicais e produção de uma imagem: Pencil vs Camera,
utilizando a câmera do celular . Na quinta unidade, serão propostas atividades com os
temas saudade e amor, utilizando as músicas “I Don't Wanna A Thing”, “Misunderstood” e
“Here Without You”, promovendo diálogos sobre esses temas, exercícios gramaticais e
lexicais e produção de um videoclipe, em que os alunos deverão fazer parte.
Enfim, essa produção didático pedagógica buscou ressaltar a importância da
música e das novas tecnologias no ensino de língua estrangeira e assim tornar as aulas
de língua estrangeira um espaço de interesse, de discussão e de aprendizado, com maior
participação dos alunos, em função do uso de letras de músicas, videoclipes e novas
tecnologias de maneira significativa e motivadora.

Unidade 1 - Conversando sobre os temas: Música e novas tecnologias
no ensino de língua estrangeira

Objetivos:






Reconhecer nos vídeos os diferentes gêneros musicais;
Reconhecer nas imagens cantores e bandas diversas;
Promover um diálogo sobre a importância da música na vida das pessoas;
Discutir sobre os diferentes sentimentos que a música pode proporcionar no nosso
dia a dia;
Refletir sobre momentos em que a música teve importância na sua vida.

Caro Professor: Antes de iniciar as atividades com música, você encontrará no
anexo desta produção, um questionário sobre novas tecnologias, que tem
como objetivo verificar quantos alunos possuem e quantos não possuem
habilidades com essas tecnologias, e assim dar uma atenção especial para
esses que talvez possam ter mais dificuldade. Distribua uma cópia para cada
aluno, você poderá promover um diálogo com os alunos sobre o assunto,
enquanto eles preenchem o questionário.

Activity 1: Responda o questionário sobre novas tecnologias.

Caro Professor: Depois dessa atividade, sugiro que seja feita uma lista com
os números dos celulares dos alunos e os nomes dos alunos para que seja
criado um grupo da turma no Whatsapp e outro no Facebook, porque
algumas atividades desta unidade serão feitas nessas redes sociais.
Aproveite e peça para os alunos baixarem em seus celulares aplicativos de
tradução, como exemplo: Tradukka, Dictionary, Linguee, EN-PT, etc., pois
eles utilizarão nas próximas atividades.

Caro Professor: Antes de iniciar as atividades a seguir, apresente vários
trechos de videoclipes de gêneros musicais variados, tais como: pop music,
country music, rock’n’roll, gospel, bossa nova, reggae, classical music, etc.,
para reconhecimento. Em seguida, promova um diálogo, perguntando aos
alunos se eles gostam de música, sobre a importância que a música tem na
vida deles e quais os diferentes sentimentos que ela pode proporcionar.
Divida a turma em pequenos grupos para fazer a atividade abaixo.

Activity 2: Relate para seus colegas do grupo uma música que marcou a sua vida e
explique sua escolha.

Do you like music?

Objetivos:






Conhecer algumas bandas e cantores da música internacional e nacional;
Ler e encontrar informações num texto de enciclopédia;
Reconhecer instrumentos musicais;
Utilizar de forma didática o celular em sala de aula;
Reconhecer e utilizar verb Simple Past.

Caro Professor: Utilize o Data Show para apresentar aos alunos imagens de
diferentes cantores(as) e bandas nacionais e internacionais para que eles
tentem identificá-los. Abaixo você encontra uma sugestão, é uma montagem
que fiz com fotos de bandas e cantores, em cima: Rolling Stones, Katy Perry
e U2; embaixo: Marron 5, Michael Jackson e NX Zero, que foram encontradas
no site https://pt.wikipedia.org/, mas você poderá escolher outras fotos e
apresentá-las individualmente se preferir.

Activity 3: Answer the questions below:

a) Do you have a favorite singer or band? Who is it? Which one?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
b) Can you play any musical instruments? What instrument?
__________________________________________________________________
c) What kind of music do you like?
__________________________________________________________________

Activity 4: Match the kinds of music with their definitions:
( a ) samba

( b ) bossa nova

( c ) jazz

( d ) pop music

( e ) tango

( f ) classical music

( g ) country music

( h ) rap

( i ) reggae

( j ) rock’n’roll

( l ) blues

(m) gospel

( ) an energetic dance from South America for two people, or the music for this dance.
( ) a form of music developed from a European tradition mainly in the 18th and 19th
centuries.

( ) popular music that is based on a type of traditional music from the western and
southern US.
( ) a type of popular music with a strong rhythm in which the words are spoken, not sung.
( ) a type of slow, sad music, originally from the southern US, in which the singer typically
sings about their difficult life or bad luck in love.
( ) a type of modern music originally developed by African-Americans, with a rhythm in
which the strong notes often come before the beat.
( ) a type of Brazilian popular music, or a dance to this music
( ) a type of popular music from Jamaica, with a strong second and fourth beat.
( ) a type of popular music with a strong, loud beat that is usually played with electric
guitars and drums.
( ) usually with a strong beat, created with electrical or electronic equipment, and easy to
listen to and remember.
( ) an energetic dance originally from Brazil, or music for dancing this dance.
( ) any of the four books of the Bible that contain details of the life of Jesus Christ.

Activity 5: Match the vocalists with their bands.

Chris Martin

Dinho Ouro Preto

Rogério Flausino

Billie Joe Armstrong

Adam Levine

Mick Jagger

Amy Lee

Robert Plant

Bono Vox

Freddie Mercury

Chester Bennington

Di Ferrero

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

____________________________ is the vocalist of the U2 band.
____________________________ was the vocalist of the Queen band.
____________________________ is the vocalist of The Rolling Stones.
____________________________ is the vocalist of the Maroon 5 band.
____________________________ is the vocalist of the Linkin’Park band.
____________________________ is the vocalist of the Jota Quest band.
____________________________ is the vocalist of the Coldplay band.
____________________________ was the vocalist of the Led Zeppelin band.
____________________________ is the vocalist of the Evanescence band
____________________________ is the vocalist of theCapital Inicial band.
____________________________ is the vocalist of the Green Day band.
____________________________ is the vocalist of the NX Zero band.

Caro Professor: Na atividade 6, você enviará para o grupo, que você criou no
Whatsapp, os emoticons: resposta de adivinhar bandas nacionais e
internacionais, para que eles descubram que banda é, que está disponível em:
http://www.putsgrilo.com.br/curiosidades/whatsapp-resposta-de-adivinhabandas-nacionais-e-internacionais/ e os alunos responderão no aplicativo.

Activity 6) Você receberá no grupo do Whatsapp uma mensagem. Descubra por meio dos
emoticons que banda é, responda no aplicativo.

Caro Professor: Antes de iniciar a próxima atividade revise o uso do Simple Past
e pergunte se os alunos sabem o que é uma biografia. Faça perguntas para
levá-los a descobrir as características desse gênero textual, por exemplo: Com
que intenção esse texto foi escrito? Em qual tempo verbal ele foi escrito? Em
qual pessoa ele foi escrito?

Activity 7: Do you know the band Queen? Read the text.

Queen are a British rock band that formed in London in 1970. Their classic line-up
was Freddie Mercury (lead vocals, piano), Brian May (lead guitar, vocals), Roger Taylor

(drums, vocals), and John Deacon (bass guitar). Queen's earliest works were influenced
by progressive rock, hard rock and heavy metal, but the band gradually ventured into more
conventional and radio-friendly works by incorporating further styles, such as arena rock
and pop rock, into their music.
Before forming Queen, Brian May and Roger Taylor had played together in a band
named Smile. Freddie Mercury (then known by his birth name of Farrokh "Freddie"
Bulsara) was a fan of Smile and encouraged them to experiment with more elaborate
stage and recording techniques. Mercury joined the band in 1970, suggested "Queen" as a
new band name, and adopted his familiar stage name. John Deacon was recruited before
the band recorded their eponymous debut album in 1973. Queen first charted in the UK
with their second album, Queen II, in 1974, but it was the release of Sheer Heart Attack
later that year and A Night at the Opera in 1975 which brought them international success.
The latter featured "Bohemian Rhapsody", which stayed at number one in the UK for nine
weeks and popularised the music video.
The band's 1977 album News of the World contained "We Will Rock You" and "We Are the
Champions", which have become anthems at sporting events. By the early 1980s, Queen
were one of the biggest stadium rock bands in the world. Released in 1980, "Another One
Bites the Dust" is their best selling single, while their 1981 compilation album Greatest Hits
is the best-selling album in the UK and is certified eight times platinum in the US. Their
performance at the 1985 Live Aid concert has been ranked among the greatest in rock
history by various music publications, and the best in a 2005 industry poll. In 1991,
Mercury died of bronchopneumonia, a complication of AIDS, and Deacon retired in 1997.
Since then, May and Taylor have occasionally performed together.
The band have released a total of 18 number-one albums, 18 number-one singles, and 10
number-one DVDs. Estimates of their record sales generally range from 150 million to 300
million records, making them one of the world's best-selling music artists. Queen received
the Outstanding Contribution to British Music Award from the British Phonographic
Industry in 1990. They were inducted into the Rock and Roll Hall of Fame in 2001.1

A) Write (T) for true or (F) for false.
(
1

) Queen is from England.

https://en.wikipedia.org/wiki/Queen_(band)

(
(
(
(

) Queen doesn’t exist anymore.
) Queen had Axl Rose as its lead vocalist.
) Freddie Mercury and Deacon died in 1991.
) Queen weren’t inducted into the Rock and Roll Hall of Fame .

B) Answer the questions about the text.
1) Where are they from?
__________________________________________________________________
2) When did they start playing together?
__________________________________________________________________
3) What songs made most success?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
4) Who created the name of the band?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
5) How many studio albums did the band release?
__________________________________________________________________

Activity 8 – Crossword.2

Caro Professor: A próxima atividade será realizada no laboratório de informática.
Não esqueça de reservar o laboratório.

Activity 9 – Pesquisar a banda ou cantor(a) que você mais gosta. Faça uma pesquisa e
elabore uma curta biografia no editor de texto. Lembre-se de colocar o nome, onde e
quando nasceu, nacionalidade, curiosidades e outras informações importantes. Em
seguida apresentar para a turma.
2

Criação minha: https://worksheets.theteacherscorner.net/make-your-own/crossword/

Unidade 2 – Are you happy?

Objetivos:





Ler e interpretar uma letra de música;
Desenvolver o trabalho com dicionários e pesquisas com a língua inglesa;
Utilizar de forma didática o celular em sala de aula;
Reconhecer e usar adjetivos para descrever sentimentos (feelings) de maneira
contextualizada;
 Reconhecer e utilizar o verb to be e o how de forma contextualizada;
 Interpretar uma pintura.

Caro Professor: Utilize o Data Show para mostrar aos alunos várias imagens
que expressem sentimentos de pessoas, abaixo estão apenas algumas
sugestões que estão disponíveis em: https://pixabay.com. Pergunte a eles o
que essas imagens transmitem e promova um diálogo levando-os a refletir
sobre sentimentos. Em seguida apresentar o videoclipe da música Happy, do
cantor
Pharrell
Williams,
disponível
em:
https://www.youtube.com/watch?v=y6Sxv-sUYtM, sem o áudio para que,
depois de ouvirem, eles levantem hipóteses sobre o tema da música.

Activity 1: Dividir a turma em grupos para pesquisar a biografia do cantor Pharrell
Williams, sua vida pessoal, carreira, curiosidades sobre a música e sobre o cantor.
Activity 2: Apresentação das pesquisas feitas pelos grupos para os demais colegas da
turma.

Caro Professor: Antes de iniciar a atividade, explicar para os alunos o que são
fellings and emotions e verificar se os alunos baixaram em seus celulares
aplicativos de tradução, como exemplo: Tradukka, Dictionary, Linguee, EN-PT,
etc. E na atividade 4 levá-los ao laboratório de informática para fazer uma
atividade on-line disponível em: http://www.agendaweb.org/vocabulary/feelingsemotions-exercises.html e, se possível, pedir para que os alunos levem fone de
ouvido para treinar a pronúnica.

Activity 3: Write the meaning in Portuguese of feelings listed below:
a) happy d) scared g) upset j) tired m) homesick p) frustrated s) great v) annoyed

b) angry e) surprised h) bored k) fine n) embarrassed q) stressed t) relaxed w) disappointed -

c) excited f) worried i) sad l) awful o) anxious r) frightened u) calm -

Activity 4: Treinando a pronúnica, exercício 5 on-line disponível
http://www.agendaweb.org/vocabulary/feelings-emotions-exercises.html

Caro professor: Imprima a atividade 5, que contém a letra da música,
disponível em: https://www.vagalume.com.br/pharrell-williams/happy.html e a
atividade 6, uma cópia para cada aluno, para que eles possam colocar as
estrofes na ordem correta, coloque o áudio umas três vezes, depois disso faça
a correção. Em seguida, divida a turma e dê uma estrofe para cada grupo para
trabalhar a tradução usando os aplicativos que eles já baixaram.

em:

Activity 5: Listen to the music and list the verses in the correct order in each estanza:
Happy
Pharrell Williams
(
(
(
(

) I'm a hot air balloon that could go to space
) With the air, like I don't care baby by the way
) It might seem crazy what I'm about to say
) Sunshine she's here, you can take a break

( 1 ) Because I'm happy
( ) Clap along if you feel like that's what you wanna do
( 3 ) Because I'm happy
( ) Clap along if you know what happiness is to you
( 5 ) Because I'm happy
( ) Clap along if you know what happiness is the truth
( 6 ) Because I'm happy
( ) Clap along if you feel like a room without a roof

(
(
(
(
(

) Yeah, well, gimme all you got and don't hold back
) Yeah, well I should probably warn you I'll be just fine
) Yeah, no offense to you don't waste your time
) Here's why
) Here come bad news talking this and that

Because I'm happy
Clap along if you feel like a room without a roof
Because I'm happy
Clap along if you feel like happiness is the truth
Because I'm happy
Clap along if you know what happiness is to you
Because I'm happy
Clap along if you feel like that's what you wanna do
(Happy) bring me down
Can't nothing (happy) bring me down
My level's too high (happy) to bring me down
Can't nothing (happy) bring me down
I said
(Happy, happy, happy) bring me down
Can't nothing bring me down
My level's too high (happy) to bring me down
Can't nothing bring me down
I said

Because I'm happy
Clap along if you feel like a room without a roof
Because I'm happy
Clap along if you feel like happiness is the truth
Because I'm happy
Clap along if you know what happiness is to you
Because I'm happy
Clap along if you feel like that's what you wanna do
Because I'm happy
Clap along if you feel like a room without a roof
Because I'm happy
Clap along if you feel like happiness is the truth
Because I'm happy
Clap along if you know what happiness is to you
Because I'm happy
Clap along if you feel like that's what you wanna do
(Happy) bring me down
Can't nothing (happy) bring me down
My level's too high (happy) to bring me down
Can't nothing (happy) bring me down
I said
Because I'm happy
Clap along if you feel like a room without a roof
Because I'm happy
Clap along if you feel like happiness is the truth
Because I'm happy
Clap along if you know what happiness is to you
Because I'm happy
Clap along if you feel like that's what you wanna do
Because I'm happy
Clap along if you feel like a room without a roof
Because I'm happy
Clap along if you feel like happiness is the truth
Because I'm happy
Clap along if you know what happiness is to you
Because I'm happy
Clap along if you feel like that's what you wanna do
C'mon

Activity 6: Read the lyric and answer the questions.
a) Is the person in the song happy?
_________________________________________________________________________________

b) Choose four verses from the song to justify your answer to question “a”.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Activity 7: Cada grupo ficará com uma estrofe para traduzir e depois compartilhar com a
turma.

Caro professor: Apresente a pintura O grito, de Edvard Munch (seria
interessante fazer um breve comentário sobre o pintor e a pintura
expressionista) e faça uma leitura visual da obra, instigando os alunos a
perceber que essa obra representa o desespero diante da realidade. Peça que
tentem relacionar a obra com fatos desesperadores de nossa realidade.
Abaixo tem um pequeno texto que você pode imprimir e entregar para os
alunos para que eles tentem responder em inglês. Em seguida você pode
promover um diálogo com as seguintes questões: O que essa imagem
representa? Porque será que ele está dando esse grito? Que grito é esse? E
você? Pelo que você grita?

Caro Professor: Na descrição abaixo, vale a pena chamar a atenção dos
alunos sobre o uso da forma ‘their’ referindo-se a UMA pessoa: fazemos isso
no inglês contemporâneo para não usar as formas masculinas (his) como
genêrico; desta maneira nos referimos a ambos os sexos/gêneros.

“The scream” was painted at the end of the
19th century. Note the space portrayed, the
colors used and the person who covers their
ears with their hands and their eyes and
mouths wide open. What impressions does the
character and the masterpiece as a whole
transmit to you?

Caro Professor: Antes da próxima atividade, explique para os alunos que
releitura é uma nova interpretação de uma obra de arte, que pode ser sobre
uma pintura, escultura, peça teatral, etc feita com estilo próprio, mas sem fugir
ao tema original da obra e que cada pessoa tem um modo próprio de ver e
interpretar a realidade. Depois apresente algumas imagens de releituras de
obras de arte, que você pode encontrar na internet.

Activity 8: Criar uma releitura da obra O grito.

Caro Professor: Revisar o uso do verb To Be e do How, para que os alunos
possam realizar a próxima atividade. Seria interessante você passar pelas duplas
para auxiliá-los tanto na elaboração do diálogo quanto na gravação do áudio.

Activity 9: Em duplas, vocês irão utilizar o áudio do aplicativo Whatsapp. Devem criar um
diálogo em inglês com as seguintes perguntas: Como você está se sentindo hoje? e Por
quê?, que devem ser respondidas em inglês também. Em seguida, cada um enviará as
mensagens de voz para o colega utilizando o aplicativo, fazendo uma pergunta de cada
vez para que ele responda.

Unidade 3 – Where is the love?

Objetivos:







Ler e interpretar uma letra de música do gênero hip-hop;
Desenvolver o trabalho com dicionários e pesquisas com a língua inglesa;
Utilizar de forma didática o celular em sala de aula;
Reconhecer e utilizar o Present Continuous;
Interpretar uma pintura;
Produzir um pequeno vídeo.

Caro Professor: Apresentar o videoclipe da música Where is the love, da
banda
Black
Eyed
Peas
(vídeo
disponível
em:
https://www.youtube.com/watch?v=WpYeekQkAdc) e pergunte aos alunos se
eles sabem dizer qual é o gênero musical da música, o que sentiram ao ouvir e
ver o videoclipe, se conseguiram perceber sobre o que fala a música e se eles
gostam de hip-hop.

Activity 1: Em grupo. Faça uma pesquisa e defina o que é hip-hop.

Activity 2: Leia o texto abaixo e responda as questões em português:

a) O movimento hip-hop é formado por quais elementos?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________
b) Quando e de onde surgiu o hip-hop?
__________________________________________________________________
________________________________________________________________
c) Como os cantores aparecem em seus videoclipes?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________
d) Quais as preocupações que os cantores de rap brasileiros trazem em suas
músicas?
__________________________________________________________________
________________________________________________________________

Caro Professor: Você poderá mostrar o vídeo “Grafite” disponível em:
http://www.ejamundodotrabalho.sp.gov.br/Conteudo.aspx?MateriaID=17&tip
o=Videos. É um vídeo muito interessante que mostra como o grafite está
mudando a estética das grandes cidades e transformando espaços antes
esquecidos em lugares únicos. Fala das relações do grafite com um passado
distante: as pinturas nas paredes das cavernas. E destaca as diversas
vertentes dos grafiteiros contemporâneos, influenciados pela Arte, pelo uso
do grafite como protesto ou ainda pelo movimento hip hop. Mostra também
depoimentos de pioneiros do grafite e artistas da nova geração, que fazem
da cidade suas telas.

Caro Professor: Antes da próxima atividade, faça um breve comentário sobre
a banda e sobre a música, logo abaixo segue uma sugestão. Em seguida
distribua cópias da letra da música e coloque apenas o áudio da música para
que os alunos ouçam e completem os espaços em branco, toque pelo menos
três vezes. Suprimi alguns verbos no Present Continuous e algumas palavras
relacionadas ao tema da música. Faça a correção no quadro, colocando as
palavras para que eles façam a correção. Aproveite para fazer uma revisão
do Present Continuous.

Activity 3: Let’s listen to the music and fill in the blanks.

Where Is The Love?
Black Eyed Peas

What's wrong with the world, mama
People livin' like they ain't got no mamas
I think the whole world addicted to the drama
Only attracted to things that'll bring you trauma
Overseas, yeah, we try to stop terrorism
But we still got terrorists here livin'
In the USA, the big CIA
The Bloods and The Crips and the KKK
But if you only have love for your own race
Then you only leave space to discriminate
And to discriminate only generates hate
And when you hate then you're bound to get irate, yeah
Badness is what you demonstrate
And that's exactly how anger works and operates
Nigga, you gotta have love just to set it straight
Take control of your mind and meditate
Let your soul gravitate to the love, y'all, y'all

People killing, people dying
Children hurt and you hear them crying
Can you practice what you preach?
And would you turn the other cheek

Father, Father, Father help us
send us some guidance from above
'Cause people got me, got me questioning
Where is the love (Love)

Where is the love (The love)

Where is the love (The love)
Where is the love
The love, the love

It just ain't the same, always unchanged
New days are strange, is the world insane
If love and peace is so strong
Why are there pieces of love that don't belong
Nations droppin' bombs
Chemical gasses fillin' lungs of little ones
With the ongoing suffering as the youth die young
So ask yourself is the loving really gone
So I could ask myself really
what is going wrong
In this world that we livin' in
people keep on giving in
Making wrong decisions, only visions of them dividends
Not respecting each other, deny thy brother
A war is going on but the reason's undercover
The truth is kept secret,
it's swept under the rug
If you never know truth
then you never know love
Where's the love, y'all, come on (I don't know)
Where's the truth, y'all, come on (I don't know)
Where's the love, y'all

People killing, people dying
Children hurt and you hear them crying
would you practice what you preach
or would you turn the other cheek

Father, Father, Father help us

send us some guidance from above
'Cause people got me, got me questioning
Where is the love (Love)

Where is the love (The love)
Where is the love (The love)
Where is the love
The love, the love

I feel the weight of the world on my shoulder
As I'm getting older, y'all, people get colder
Most of us only care about money making
Selfishness got us followin' in the wrong direction
Wrong information always shown by the media
Negative images is the main criteria
Infecting the young minds faster than bacteria
Kids act like what they see in the cinema
Yo', whatever happened
to the values of humanity
Whatever happened
to the fairness in equality
Instead of spreading love we’re spreading animosity
Lack of understanding,
leading lives away from unity
That's the reason why sometimes I'm feeling under
That's the reason why sometimes I'm feeling down
There's no wonder why sometimes I'm feeling under
Gotta keep my faith alive till love is found

People killin', people dyin'
Children hurt and you hear them cryin'
would you practice what you preach
or would you turn the other cheek

Father, Father, Father help us
send us some guidance from above
'Cause people got me, got me questionin'
Where is the love (Love)

Where is the love (The love)
Where is the love (The love)
Where is the love (The love)

Where is the love (The love)
Where is the love (The love)
Where is the love (The love)

Caro Professor: Nesta atividade os alunos poderão utilizar os dicionários
baixados nos seus celulares. Dividir a turma em grupos de no máximo quatro
pessoas e cada grupo ficará com uma estrofe para procurar as palavras ou
expressões positivas e negativas. Em seguida cada grupo irá compartilhar com
a turma explicando o significado das palavras ou expressões encontradas.

Activity 4: In groups, complete the chart below with positive and negative words or
expressions about the song.

Positive

Negative

Caro Professor: Depois da verificação do vocabulário, apresente este outro
vídeo
da
música
Where
is
the
love
disponível
em:
https://www.youtube.com/watch?v=9VdNwGUZDhk, é um vídeo com imagens
relacionadas ao tema da música, diferente do vídeo apresentado no início da
unidade. Aproveite e pergunte para a turma o que eles sentiram ao ver esse
vídeo, se eles tiveram o mesmo sentimento que no primeiro vídeo da unidade?
Por último cantar a música junto com a turma.

Activity 5: Leia o trecho o trecho da música Monte Castelo.

Monte Castelo3
(Legião Urbana)

Ainda que eu falasse a língua dos homens
e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria.

3

Disponível em: (https://www.vagalume.com.br/legiao-urbana/monte-castelo.html)

É só o amor, é só o amor;
Que conhece o que é verdade;
O amor é bom, não quer o mal;
Não sente inveja ou se envaidece.
(...)

Observe os dois primeiros versos da segunda estrofe e compare com os versos da
música Where is the love: If you never know truth/ then you never know love - Se você
não conhece a verdade/ então você não conhece o amor. Você consegue relacionar os
dois trechos das canções? Justifique.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Caro Professor: Faça um breve comentário sobre a pintura cubista e o pintor
Pablo Picasso e em seguida faça uma leitura visual da imagem com os alunos,
destacando aspectos importantes da obra, o horror que a guerra causa nas
pessoas, a expressão de dor, desespero. Sugestão de site sobre essa obra
https://www.significados.com.br/quadro-guernica-de-pablo-picasso/

Activity 6: Answer the questions about the painting:
a) What does this masterpiece reveal?
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
b) Why were black and white the colors chosen by the painter?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
c) The horse and the bull are two feature elements of the painting, being very popular
elements in the Spanish culture. What do they mean?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
d) What does the broken sword mean?
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
e) In the lyrics of the song Where is the love, you find a verse that talks about "People
killing, people dying". Can you see these people in the painting Guernica? Explain
using elements of the masterpiece.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Activity 7: Match the words with their meaning definitions.
( a ) Respect
( b ) Prejudice
( c ) Tolerance
( d ) Racism
( e ) Discrimination

( ) admiration felt or shown for someone or something that you believe has good ideas or
qualities.
( ) an unfair and unreasonable opinion or feeling, especially when formed without enough
thought or knowledge.

( ) willingness to accept behaviour and beliefs that are different from your own, although
you might not agree with or approve of them.
( ) the belief that people's qualities are influenced by their race and that the members of
other races are not as good as the members of your own, or the resulting unfair treatment
of members of other races.
( ) treating a person or particular group of people differently, especially in a worse way
from the way in which you treat other people, because of their skin colour, sex, sexuality,
etc.

Activity 8: Crie uma imagem à partir dos versos da música e do que discutimos até agora,
levando em conta os sentimentos e as emoções que elas representam em você. Em
seguida, fotografe e poste seu trabalho no grupo do Facebook. Não esqueça de colocar
um título em inglês.

Caro Professor: Na próxima atividade os alunos utilizarão a câmera do celular para
gravação de um pequeno vídeo, que deverá ser simples e que não precisará de
edição. O alunos poderão responder com apenas uma palavra ou uma frase.

Activity 9: Em duplas, discutam sobre os problemas do mundo presentes na letra da
música e reflitam sobre a seguinte

questão presente no primeiro verso da letra da

música: What’s wrong with the world? Em seguida, vocês deverão produzir um
pequeno vídeo em inglês que responda essa questão.

Unidade 4 – Who is the King of Rock’n’Roll?

Objetivos:







Conhecer a vida e a obra de Elvis Presley;
Ler e interpretar letras de músicas;
Desenvolver o trabalho com dicionários e pesquisas com a língua inglesa;
Utilizar de forma didática o celular em sala de aula;
Reconhecer o Simple Present;
Reconhecer e utilizar o Future Simple – Will.

Caro Professor: Para iniciar a unidade pergunte aos alunos se eles
conhecem Elvis Presley, se conhecem alguma música dele, se ele foi só
cantor. Depois, use o Data Show para apresentar algumas imagens do
cantor, do mapa dos EUA mostrando cidade de Memphis, de Graceland a
sua casa em Memphis, das vestimentas e pertences, dele jovem e no fim de
sua vida. Abaixo coloquei apenas uma imagem como exemplo, as imagens
podem ser encontradas na internet. Em seguida apresente um vídeo com
várias
músicas
dele,
disponível
em:
https://www.youtube.com/watch?v=KpwjGfzDvdM

Elvis Aaron Presley nasceu em 8 de janeiro de 1935, na
cidade de East Tupelo (Mississipi – Estados Unidos). Foi
um dos mais populares cantores de Rock’n and Roll de
todos os tempos. É considerado por muitos o pai deste
ritmo musical.
Quando era jovem, Elvis assistia cultos da Igreja
Pentecostal de sua cidade. Gostava muito das canções
gospel que eram cantadas na igreja. Durante a
juventude, também entrou em contato com a música
country e com o blues (típico da região sul dos Estados
Unidos). Estes ritmos musicais marcaram a formação
musical
de
Elvis
Presley.
(http://www.suapesquisa.com/biografias/elvis_presley.htm)

Caro Professor: Divida a turma em grupos para que eles façam uma pesquisa
sobre a vida de Elvis. Distribua um tema para cada grupo. A socialização da
pesquisa será feita oralmente na sala de aula.

Activity 1: Pesquise sobre a vida de Elvis Presley, sobre a carreira, curiosidades, grandes
sucessos, músicas, filmes, vida do rei do rock, morte.

Caro Professor: Na próxima atividade, coloque só o áudio para que eles
apenas ouçam e pergunte o que eles sentiram ao ouvir a música. Distribua
uma cópia da letra da música com os exercícios 2 e 3 para cada aluno,
para que eles façam a atividade 1. Depois, coloque o vídeo Elvis Presley,
Martina
McBride
Blue
Christmas
disponível
em:
https://www.youtube.com/watch?v=3KK6sMo8NBY e explique que Elvis
morreu em 1977, sua filha Lisa Marie nasceu em 1966, com a tecnologia de
hoje, foi feita essa montagem, a impressão que você tem é eles estão
juntos mesmo. Ele gravou em 1968 e ela em 2008. Em seguida revise o
Future Simple – Will para que eles possam resolver o exercício 2. E
aproveite para explicar o uso do will na letra da música.

Activity 2 - Answer the questions about the song below:
Blue Christmas
Elvis Presley
(written by Billy Hayes and Jay W. Johnson)

I'll have a Blue Christmas without you
I'll be so blue just thinking about you
Decorations of red on a green Christmas tree
Won't be the same dear, if you're not here with me
And when those blue snowflakes start falling
That's when those blue memories start calling
You'll be doin' all right with your Christmas of white
But I'll have a blue, blue, blue Christmas
You'll be doin' all right, with your Christmas of white,
But I'll have a blue, blue blue Christmas

a) Do you know the meaning of the word blue? What does it mean?
__________________________________________________________________
b) And in the lyrics of the song, what is the meaning of the word blue?
__________________________________________________________________
c) Have you heard the expression "all blue" here in Brazil? what does it mean?
__________________________________________________________________
d) Why will the person in the song have a sad Christmas?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
e) What colors appear in the song? How many times does the word blue appear?
What was the person's intention in repeating this word several times?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
f) And about you? What was your Christmas like last year?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
g) What do you expect your Christmas to be like next year?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Activity 3 - Put the verbs into the correct form (Future I Simple). Use will.4
Jim asked a fortune teller about his future. Here is what she told him:
a) You (earn) ___________________ a lot of money.
b) You (travel) ____________________ around the world.
c) You (meet) ____________________ lots of interesting people.
d) Everybody (adore) ______________________ you.
e) You (not / have) _______________________ any problems.
f) Many people (serve) _______________________ you.
g) They (anticipate) _____________________ your wishes.
h) There (not / be) ____________________ anything left to wish for.
i ) Everything (be) ___________________ perfect.
j) But all these things (happen / only) ______________________ if you marry me.

4

https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/future-1-will/exercises

Caro Professor: Nesta atividade, os alunos usarão os dicionários do aplicativo do
celular.
Coloque
o
vídeo
disponível
em
:
https://www.youtube.com/watch?v=e7R5xxDy3QU para que eles ouçam e
pergunte se eles já ouviram a música, e se eles sabem qual é o tema dela. Você
pode
mostrar
outro
vídeo
disponível
em:
https://www.youtube.com/watch?v=xlp6ls6e3Fc e comentar que essa música
aparece no filme Top Gun, mas na voz de Righteous Brothers. Distribua uma
cópia da letra com os exercícios 4 e 5.

You've Lost That Lovin' Feelin'
Elvis Presley
(written by Mann - Weil)

You never close your eyes
Anymore when I kiss your lips
There's no tenderness
Like before in your fingertips
You're trying hard
not to show it,
But baby, baby I know it
You've lost that lovin' feelin',
oh that lovin' feelin'
You've lost that lovin' feelin',
now it's gone, gone, gone
oh...oh...oh..
There's no tenderness in your eyes
When I reach out for you
Girl, you're starting to criticize
Every little thing I do
It makes me just feel like crying
'Cause baby, something beautiful's dying

You've lost that lovin' feelin',
oh that lovin' feelin'
You've lost that lovin' feelin',
now it's gone, gone, gone
oh...oh...oh...
Baby, baby, I get down on my knees for you
If you would only love me like you used to do
We had a love, a love, a love,
You don´t find every day
So don't, don't, don't,
don't take it away
Listen to me, talkin' to you
Bring back that lovin' feelin,
oh, that lovin' feelin'
Bring back that lovin' feelin,
now it's gone, gone, gone
And I can't go on
oh...oh...oh...
Activity 4 - Underline the verbs in the Simple Present in the song above.
Activity 5 - Answer the questions about the song above.
a) How does the person in the song realize that the feeling of love is ending?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
b) Choose four verses in the song to justify your answer to question “a”.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
c) In the lyrics of the song, some parts of the body appear. What are they?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Caro Professor: Faça cópias da atividade 6 e distribua uma para cada aluno.
(obs.: coloquei apenas um trecho da música). Coloque o vídeo Suspicious
Minds disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Wb0Jmy-JYbA para os
alunos assistirem e pergunte se eles gostaram do ritmo da música.

Activity 6 – Match these verses from the song with their meanings.
Suspicious Minds
Elvis Presley
(written by Mark James)

( 1 ) We're caught in a trap
( 2 ) I can't walk out
( 3 ) Because I love you too much baby

( 4 ) Why can't you see
( 5 ) What you're doing to me
( 6 ) When you don't believe a word I say

( 7 ) We can't go on together
( 8 ) With suspicious minds (suspicious minds)
( 9 ) And we can't build our dreams
(10) On suspicious minds

(11) So, if an old friend I know
(12) Drops by to say hello
(13) Would I still see suspicion in your eyes

(14) Here we go again

(15) Asking where I've been
(16) You can't see these tears are real
(17) I'm crying
(...)
Mentes Desconfiadas

(

) Quando você não acredita em uma palavra que eu digo

(

) O que está fazendo comigo

(

) Por que você não vê

(

) Porque eu te amo demais meu amor

(

) Com mentes desconfiadas (mentes desconfiadas)

(

) Não posso escapar

(

) Aqui estamos novamente

(

) Então, se uma velha conhecida amiga

(

) Caímos em uma armadilha

(

) Estou chorando

(

) Com mentes desconfiadas

(

) Não podemos continuar juntos

(

) E não podemos construir nossos sonhos

(

) Você não pode ver que essas lágrimas são reais

(

) Vier dizer olá

(

) Será que eu ainda veria desconfiança nos seus olhos

(

) Perguntando por onde eu andei

Activity 7 – Responda as questões abaixo de acordo com o texto acima:

Metáfora: Utiliza-se uma palavra ou expressão em outro sentido que não o próprio,
tendo como parâmetro a íntima relação de semelhança entre coisas e fatos.

a) Encontre uma metáfora na primeira estrofe e explique o significado.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
b) Por que a voz da música não pode sair dessa “armadilha”?

__________________________________________________________________
c) Por que essa voz diz que eles não podem ficar juntos e não podem construir seus
sonhos?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
d) Qual a sua opinião sobre falta de confiança em um relacionamento?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

If I Can Dream é uma canção feita especialmente para a volta de Elvis Presley as
apresentações ao vivo em 1968. É considerada pela crítica como sendo uma das
letras mais bonitas de toda a sua carreira, alguns a consideram uma poesia popular.
Também é tida como uma das músicas mais difíceis de se interpretar, tanto pela sua
letra de alto nível, como também, pelo tom correto que o cantor deve imprimir.
Essa canção foi criada em uma época muito turbulenta tanto na história dos Estados
Unidos, como também, em certa medida, no mundo. Durante os ensaios para o
especial de TV daquele ano, Elvis e o diretor Steve Binder conversavam sobre o
assassinato de Martin Luther King e neste interim, Binder sentiu que Elvis falava com
honestidade sobre a situação que o mundo atravessava, com isso, depois de
encerrada a conversa, Binder ligou para Brown, que na época era o compositor da
NBC
e
pediu
que
ele
criasse
uma
canção
com esse
tema.
(https://pt.wikipedia.org/wiki/If_I_Can_Dream)

Caro Professor: Distribua uma cópia da letra com as atividades 8 e 9 para cada
aluno. Eles poderão sentar em duplas e utilizar o dicionário no aplicativo do
celular para realizar a atividade. No final da atividade, coloque o vídeo da música
“If I can dream” disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=xA142IsjQiE e
comente que essa letra foi um apelo por tolerância, um desejo de fraternidade, foi
escrita no ano do assassinato de Martin Luther King,num momento de discórdia
no país por causa das discussões sobre direitos civis e a Guerra do Vietnã.

If I Can Dream
Elvis Presley
(written by Walter Earl Brown)

There must be lights burning brighter somewhere
Got to be birds flying higher in a sky more blue
If I can dream of a better land
Where all my brothers walk hand in hand
Tell me why, oh why, oh why can't my dream come true
Oh why...

There must be peace and understanding sometime
Strong winds of promise that will blow away
The doubt and fear
If I can dream of a warmer sun
Where hope keeps shining on everyone
Tell me why, oh why, oh why won't that sun appear

We're lost in a cloud
With too much rain
We're trapped in a world
That's troubled with pain
But as long as a man
Has the strength to dream
He can redeem his soul and fly

Deep in my heart there's a trembling question
Still I am sure that the answer, answer gonna come somehow
Out there in the dark, there's a beckoning candle...oh yeah
And while I can think, while I can walk
While I can stand, while I can talk
While I can dream, please let my dream
Come true, right now
Let it come true right now
Oh yeah

Activity 8 – In pairs, complete the chart below with positive and negative words or
expressions.

Positive

Negative

Activity 9 - Answer the questions about the song and you.

a) What does the song say about dreaming/-s?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

b) What are your dreams?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

c) How can you achieve your dreams?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

d) Why is this dream important to you?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Caro Professor: A próxima atividade chama-se Pencil vs Camera, ela
foi inventada por um artista visual e produtor musical belga chamado
Bem Heine. Ele tornou-se famoso em 2010, com essa invenção dessa
nova forma de arte. Abaixo estão links com alguns trabalhos do artista
que
você
poderá
mostrar
para
os
alunos:
http://lounge.obviousmag.org/entre_artes/2014/10/lapis-vs-camerarealidade-e-desenho-misturados-na-imaginacao-de-ben-heine.html,
http://www.casosacasoselivros.com/2013/10/lapis-x-camera.html
e
http://rafabarbosa.com/ben-heine-lapis-x-camera/
Nesta atividade você precisará de folhas de papel sulfite, revistas,
lápis, camêra e tesoura. Os alunos irão escolher uma imagem da
revista, que tenha relação com um dos temas abordados nessa
unidade, e fazer uma ilustração a lápis na folha de sulfite, essa
ilustração deverá completar o desenho e elas ficarão soltas. Depois,
em pares, eles irão pendurar as folhas de sulfite com fita crepe na
lousa para tirar a foto com da imagem da revista com o desenho feito
à mão. (Obs.: o aluno irá segurar o desenho na frente da imagem no
sulfite e a mão ou o dedo do aluno deverá aparecer). Depois do
trabalho pronto, os alunos irão socializar suas produções com os
colegas.

Activity 10 – Pencil vs Camera – Escolha uma imagem da revista, que tenha relação com
um dos temas abordados nessa unidade, em seguida faça uma ilustração que deverá
completar a imagem escolhida. Em duplas, cada colega ajudará o outro a fotografar o seu
trabalho, tanto a imagem quanto a ilustração ficarão soltas, você escolherá a distância
que achar melhor. Depois disso, você contará para os colegas o que você quis transmitir
com o seu trabalho.

Unidade 5 – Love and Miss

Objetivos:







Ler e interpretar letras de música de rock românticas;
Desenvolver o trabalho com dicionários e pesquisas com a língua inglesa;
Utilizar de forma didática o celular em sala de aula;
Reconhecer e utilizar Contract forms de wanna, gonna;
Reconhecer e utilizar os Modal Verbs: could, should e would;
Produzir um videoclipe.

Caro Professor: Antes de iniciar a unidade converse com os alunos sobre
saudade, pergunte se eles sentem saudade de alguém da família que morreu,
de algum amigo ou amiga que se foi, de uma viagem que você fez, de
momentos vividos na infância, saudade do filho quando era criança, etc.
Depois, leia a definição abaixo ou você poderá imprimir cópias e distribuir para
os alunos. E promova um diálogo sobre o assunto.

O que é Saudade:
Saudade é um sentimento causado pela distância ou ausência de algo ou alguém. Tem origem
no latim, com o significado de solidão.
É uma palavra que não tem tradução literal em muitas línguas. Saudade é uma das palavras
mais utilizadas nas poesias de amor, nas músicas românticas da língua portuguesa. Saudade
significa a memória de algo que aconteceu e intensa vontade de reviver certos momentos.
Saudade, segundo a lenda surgiu no período dos descobrimentos e definia a solidão que os
portugueses vindos para o Brasil tinham da sua terra e dos seus familiares. Eram atacados por
uma melancolia por se sentirem tão só e distantes dos seus.
O termo saudade gerou muitos derivados, como saudosismo, e aquele que sente saudades de
algo ou alguma coisa, é o saudosista. O termo saudoso é muito utilizado quando nos referimos
a alguém que veio a falecer, e que nos traz grandes lembranças.
Podemos sentir saudades, de um amigo que partiu, de uma comida que há muito não
saboreamos, de uma cidade que conhecemos e que gostaríamos de voltar, de um período
muito feliz de nossas vidas, saudades dos filhos quando crianças, saudades dos pais que já
partiram, saudade da casa onde nascemos vivemos por muito tempo etc.
Existe uma expressão que diz "matar a saudade." Ela significa que no momento em que o
indivíduo vê o objeto do seu sofrimento, torna-se alegre e feliz, portanto está matando aquela
saudade. (Fonte: https://www.significados.com.br/saudade/)

Caro Professor: Antes de iniciar as atividades faça um breve comentário
sobre a banda Aerosmith, distribua uma cópia da letra da música ”I Don't
Want To Miss A Thing” com as atividades 1 a 6. Peça para os alunos
responderem a questão 1, se você quiser, poderá fazer essas perguntas em
forma de diálogo. Em seguida divida a turma em 8 grupos. Cada grupo
receberá a letra da música “I Don't Wanna Miss A Thing” disponível em:
https://www.letras.mus.br/aerosmith/945727/traducao.html, lembre-se de
destacar uma estrofe com marca texto para cada grupo. Eles deverão
escolher uma palavra de cada verso para fazer uma mímica relacionada com
a palavra e depois cada grupo ensinará os gestos para o grande grupo.
Coloque
o
vídeo
da
música
disponível
em:
https://www.youtube.com/watch?v=JkK8g6FMEXE e quando a música tocar,
todos dançarão juntos.

I Don't Wanna A Thing
Aerosmith
(written by Diane Warren)

I could stay awake just to hear you breathing
Watch you smile while you are sleeping
While you're far away and dreaming
I could spend my life in this sweet surrender
I could stay lost in this moment forever
Well, every moment spent with you
Is a moment I treasure

Don't wanna close my eyes
I don't wanna fall asleep
'Cause I'd miss you, babe
And I don't wanna miss a thing
'Cause even when I dream of you
The sweetest dream will never do
I'd still miss you, babe

And I don't wanna miss a thing

Lying close to you
Feeling your heart beating
And I'm wondering what you're dreaming
Wondering if it's me you're seeing
Then I kiss your eyes and thank God we're together
And I just wanna stay with you
In this moment forever, forever and ever

I don't wanna close my eyes
I don't wanna fall asleep
'Cause I'd miss you, babe
And I don't wanna miss a thing
'Cause even when I dream of you
The sweetest dream will never do
I'd still miss you, babe
And I don't wanna miss a thing

I don't wanna miss one smile
I don't wanna miss one kiss
Well, I just wanna be with you
Right here with you, just like this
I just wanna hold you close
Feel your heart so close to mine
And just stay here in this moment
For all the rest of time

Don't wanna close my eyes
I don't wanna fall asleep
'Cause I'd miss you, babe
And I don't wanna miss a thing
'Cause even when I dream of you
The sweetest dream will never do
I'd still miss you, babe

And I don't wanna miss a thing

I don't wanna close my eyes
I don't wanna fall asleep
'Cause I'd miss you, babe
And I don't wanna miss a thing
'Cause even when I dream of you
The sweetest dream will never do
I'd still miss you, babe
And I don't wanna miss a thing

Don't wanna close my eyes
Don't wanna fall asleep, yeah
I don't wanna miss a thing
Activity 1 – Responda as questões abaixo sobre a música acima.

a) Dê exemplos de músicas de rock românticas.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

b) Você acha que as músicas sempre usam a gramática correta? Se não, dê
exemplos.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

c) Observe o título da música. Há algo de errado gramaticalmente?
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Activity 2 – Your moves!5

5

Adapted from https://americanenglish.state.gov/

Cada grupo receberá a letra da música com uma estrofe marcada. Escolham uma palavra
de cada estrofe para fazer a mímica. Ensinem para o grande grupo, leiam a palavra e
façam o gesto. Depois que todos apresentarem, quando a música tocar, todos dançam
juntos.
Activity 3 – Write the verses in which he expresses his deep love for her.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Caro Professor: Antes dos exercícios 7 e 8, explique para os alunos que wanna e
gonna são usados frequentemente na fala em inglês coloquial informal,
principalmente inglês americano, em vez de querer e ir, como um verbo auxiliar
para expressar planos/futuras ações.

Activity 4: Can you think of other verbs which are also used this way in informal speech?
________________________________________________________________________

Activity 5: Make up three sentences and talk to your classmate using these verbs.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Activity 6 – Write a sentence about you and post it on your group Whatsapp. Use:
I miss ______________________________________________________ because
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Caro Professor: Antes de inciar as atividades, faça um breve comentário
sobre o cantor Bom Jovi e pergunte se eles sabem o significado da palavra
misunderstood. Coloque o vídeo da música “Misunderstood” disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=Q0Lg_ISGGW4 e peça para que os
alunos prestem atenção na letra da música e batam palma quando ouvirem
as palavras could, should e would. Depois, distribua uma cópia da letra para
cada aluno com as atividade 8, 9 e 10. Por último, explique o uso dos
Modais: Could, would e should, para que os alunos possam responder a
questão 6. Sugestão de link: http://englishlive.ef.com/pt-br/blog/gramaticaingles-should-could-would/

Misunderstood
(Bon Jovi)

Should I? Could I?
Have said the wrong things right a thousand times
If I could just rewind, I see it in my mind
If I could turn back time, you'd still be mine

You cried, I died
I should have shut my mouth, things headed south
As the words slipped off my tongue
They sounded dumb
If this old heart could talk
It'd say you're the one
I'm wasting time when I think about it

[Chorus:]

I should have drove all night
I would have run all the lights
I was misunderstood
I stumbled like my words, Did the best I could
Damn, misunderstood

Could I? Should I?
Apologize for sleeping on the couch that night
Staying out too late with all my friends
You found me passed out in the yard again

You cried, I tried
To stretch the truth, but didn't lie
It's not so bad when you think about it

[Chorus:]
I should have drove all night
I would have run all the lights
I was misunderstood
I stumbled like my words, did the best I could
I'm hanging outside your door
I've been here before
Misunderstood
I stumbled like my words, did the best I could
Damn, misunderstood
Intentions good

It's you and I, just think about it

[Chorus:]
I should have drove all night
I would have run all the lights
I was misunderstood
I stumbled like my words, did the best I could
Misunderstood
I'm hanging outside your door
I've been here before
Misunderstood
I stumbled like my words, did the best I could
Damn, misunderstood
Intentions good

Activity 7 - Listen to the song without looking at the lyrics. Clap your hands when you hear
the following words:
Could

Should

Would

Activity 8 - Listen to the song again and find opposite words.
right
day
young
inside
there
after
worst
early
bad
Activity 9 – What do you think Bon Jovi is trying to express in these lyrics?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Activity 10 – Use the verbs could, should and would and write three things about you.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Caro Professor: Antes de iniciar a atividade faça um breve comentário
sobre a banda 3 Doors Down. Chame a atenção dos alunos para o título
da música. Em seguida toque uma vez a música “Here without you”
disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=kPBzTxZQG5Q e peça
aos alunos que apenas ouçam para interpretar o sentido que a banda quis
dar à música. Faça uma cópia da atividade 12 e uma cópia da letra inteira
com os exercícios 11, 13, 14 e 15 para cada aluno. Primeiro distribua as
cópias da atividade 12 e toque a música para que eles coloquem a
estrofe em ordem. Em seguida distribua a cópia da letra inteira com as
atividades para que eles resolvam as atividades 11, 13 e 14. Na atividade
15, em grupos, os alunos deverão produzir um videoclipe. Eles deverão
escolher uma música trabalhada durante esse período e criar um
videoclipe. Eles deverão fazer parte do vídeo.

Here Without You
3 Doors Down

A hundred days have made me older
Since the last time that I saw your pretty face
A thousand lies have made me colder
And I don't think I can look at this the same
But all the miles that separate

They disappear now when I'm dreaming of your face

I'm here without you baby
But you're still on my lonely mind
I think about you baby
And I dream about you all the time
I'm here without you baby
But you're still with me in my dreams
And tonight, it's only you and me

The miles just keep rolling
As the people leave their way to say hello
I've heard this life is overrated
But I hope that it
Gets better as we go

I'm here without you baby
But you're still on my lonely mind
I think about you baby
And I dream about you all the time
I'm here without you baby
But you're still with me in my dreams
And tonight, girl, it's only you and me

Everything I know, and anywhere I go
It gets hard but it won't take away my love
And when the last one falls, when it's all said and done
It gets hard but it won't take away my love

I'm here without you baby
But you're still on my lonely mind
I think about you baby
And I dream about you all the time
I'm here without you baby
But you're still with me in my dreams
And tonight, girl, it's only you and me

Activity 11 – Look at the title of the song. What meanings can you give to this title?
________________________________________________________________________

Activity 12 – Listen to the song and order the following verses.

(

) But you're still with me in my dreams

(

) I think about you baby

( 1 ) I'm here without you baby
(

) And tonight, girl, it's only you and me

(

) I'm here without you baby

(

) And I dream about you all the time

(

) But you're still on my lonely mind

Activity 13 – Check True (T) or False (F). Justify using the verses.
(

) All the miles disappear when he dream with her face.__________________________

(

) She isn’t on his lonely mind. _____________________________________________

(

) Truth has made him colder. ____________________________________________

(

) He doesn’t dream with her all the time. _____________________________________

(

) She is still in his dreams. ________________________________________________

Activity 14 – Listen to the song again. Classify the verbs you hear according to the tenses.
Complete the chart.
Verb to be - Present

Simple Present

Simple Past

Present Perfect

Activity 15 – Vocês assistiram a vários videoclipes e devem ter percebido que muitos
contam uma história. Agora é a vez de vocês! Em grupos vocês deverão criar um
videoclipe. Escolham uma música em inglês e utilizem imagens da internet além de suas
próprias imagens e vídeos para descrever a letra da música. Não esqueçam que vocês
deverão fazer parte dele e que o clipe deve conter legendas em inglês.
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ANEXO

Questionário: Novas tecnologias
a) Assinale com um X os recursos tecnológicos que você utiliza:
(
(
(
(

) Smartphone/ celular
( ) Computador
) Tablet
( ) Notebook
) Câmera fotográfica
( ) Filmadora
) Outros Qual(is)? _________________________________________________

b) Você utiliza aplicativos do celular? Assinale com um X.

( ) Sim

( ) Não

Quais?____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
c) Você possui email?

( ) Sim

( ) Não

d) Assinale com um X os programas de computador que você utiliza:
( ) Word
( ) Excell

( ) Power Point
( ) Programas para jogos

( ) Movie Maker
( ) Outros

e) Assinale com um X as mídias sociais que você utiliza.
( ) Facebook
( ) Whatsapp
( ) Instagram
( ) Twitter
( ) Outros Qual(is)? _________________________________________________
f) Você possui internet em casa? Assinalde com um X.

( ) Sim

( ) Não

g) Você utiliza algum recurso tecnológico para aprender uma outra língua? Qual e
como você utiliza?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
h) Você acredita que as novas tecnologias podem contribuir para que você possa
aprender uma segunda língua? Justifique.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________

