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Resumo: O uso da tecnologia digital no ensino 
de inglês amplia os procedimentos e 
as possibilidades metodológicas 
aplicadas à disciplina, diversifica as 
abordagens de conteúdo, 
despertando o interesse dos alunos 
devido a sua familiaridade com o 
universo tecnológico digital o que 
contribui para uma nova perspectiva 
de ensino da língua inglesa. Diante 
disso, busca-se através dessa 
produção didático-pedagógica 
desenvolver uma abordagem 
significativa e atraente para o 
estudante com o objetivo de 
despertar o seu interesse no ensino 
da língua inglesa. Para tanto, as 
atividades propostas terão como 
ponto de partida o site educacional 
British Council que disponibiliza uma 
gama de atividades separadas por 
faixa etária. O site disponibiliza 
também aplicativos que podem ser 
baixados gratuitamente nos 
dispositivos móveis. O projeto será 
aplicado no Colégio Estadual 
Presidente Castelo Branco para 
alunos do 1º ano do Ensino Médio. 
Entre as atividades propostas estão a 
produção de vídeos, comentários em 
um blog, uma música usando a 
ferramenta educacional google 
formulários e jogos online. Todas as 
atividades poderão ser realizadas em 
dispositivos móveis (smartphones, 



tablets, etc.) ou em um computador. 
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1. APRESENTAÇÃO 

 

Esta unidade temática foi elaborada com o objetivo de inserir os 

dispositivos digitais nas aulas de inglês integrando as mídias digitais no 

processo de ensino e aprendizagem. Para tanto, será apresentado o site British 

Council e seus recursos gratuitos, despertando a motivação, o estímulo, a 

curiosidade, o interesse em aprender e tornar o aluno protagonista da própria 

aprendizagem. Todas as atividades serão acessadas em ambientes virtuais por 

meio dos Tablets Educacionais, smartphones dos alunos ou computadores 

com acesso à internet.  

O site Educativo British Council foi escolhido por apresentar todos os 

requisitos para a implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica. Trata-

se de uma organização internacional britânica para educação e relações 

culturais sem fins lucrativos, presente em mais de 100 países. Por meio de 

programas, oferece oportunidades a centenas de milhões de pessoas no 

mundo todo de aprender sobre a cultura e a criatividade britânicas.  

De acordo com as Diretrizes Curriculares (2008), o uso da língua deve 

ocorrer em situações significativas, relevantes e que não se limite a práticas 

descontextualizadas. Sendo assim, além do site Educacional britânico, serão 

utilizados um blog e um outro ambiente virtual para as postagens das 

atividades desenvolvidas em sala de aula.  

A Unidade Didática será realizada no Colégio Estadual Presidente 

Castelo Branco com alunos do 1º ano do Ensino Médio, dividida entre 09 

unidades principais que envolvem a leitura, interpretação e a produção escrita. 

O desenvolvimento da oralidade será através da produção de dois vídeos nos 

dispositivos móveis e serão postados no site English Premen Online. O Colégio 

escolhido para a implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica dispõe 



de todos os recursos midiáticos necessários para a realização das atividades 

(rede Wifi em todo o colégio, tablets educacionais, projetores multimídias em 

todas as salas de aula e um laboratório de informática com 40 computadores). 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 De acordo com as Diretrizes Curriculares da Educação Básica, as aulas 

de língua Estrangeira se configuram como espaços de interações entre 

professores e alunos e pelas representações e visões de mundo que se 

revelam no dia a dia. Agora diante de uma sociedade cada vez mais 

tecnológica, a educação exige uma abordagem que contemple o uso das novas 

tecnologias. O papel do professor frente às novas tecnologias muda 

radicalmente. Ele precisa saber orientar os educandos, seja estimulando o 

trabalho individual ou apoiando o trabalho em equipe. O professor precisa se 

habilitar para lidar com um cenário que até pouco tempo não existia. A 

revolução digital modificou as formas de pensar e agir das pessoas, 

impulsionou a comunicação em rede e possibilitou aos alunos o acesso a 

qualquer tipo de informação. Com essa nova realidade o aluno passa a ter 

papel ativo na própria educação compartilhando ideias, saberes e modificando 

a forma tradicional de aprender. O acesso às redes interconectadas à distância 

permitem que a aprendizagem ocorra frequentemente no espaço virtual, que 

precisa ser inserido às práticas pedagógicas como afirma Mercado:  

A escola é um espaço privilegiado de interação sócia, mas este 

deve interligar-se e integrar-se aos demais espaços de 

conhecimento hoje existentes e incorporar os recursos 

tecnológicos e a comunicação via internet, permitindo fazer as 

pontes entre conhecimentos e tornando um novo elemento de 

cooperação e transformação. (MERCADO,2002 p. 14). 
 

  O professor precisa compreender que as tecnologias virtuais vêm para 

abrir o leque de possibilidades no processo de ensino e aprendizagem e não 

para substituí-lo. A presença de elementos tecnológicos pode propiciar a 

construção de novos conceitos, novos saberes e deslocar a ênfase de uma 

abordagem dedutiva, racional e linear para uma abordagem mais intuitiva. 

Reconhecer que o ciberespaço cria diferentes espaços e tempo ilimitado de 



aprendizagem, possibilita o professor a conduzir seus alunos à aquisição de 

competências e habilidades diversas.   

 

3. MATERIAL DIGITAL 

 

Atividade 01 – Explorando o site!  

(Professor) 

O objetivo desta primeira atividade é fazer com que os alunos se familiarizem 

com o site British Council.  Este site oferece uma gama de recursos online 

grátis para ajudá-los a melhorar o inglês. Os alunos podem se registrar e criar 

uma conta se desejarem. O site oferece também uma variedade de aplicativos 

de aprendizagem de inglês grátis para IOS e Android.   

Alunos 

1) Vocês já ouviram falar do site https://www.britishcouncil.org.br/  ? 

2) Acesse o site, explore-o e descubra uma nova maneira de aprender e falar 

inglês! 

  

Atividade 2 – Crise de refugiados na Europa  

(Professor) 

O objetivo desta atividade é mostrar aos estudantes a difícil realidade 

enfrentada pelos milhões de migrantes e refugiados que cruzaram a Europa em 

2015. Os estudantes assistirão a um vídeo com dois meninos conversando 

sobre o recomeçar. 

Alunos 

Mais de um milhão de migrantes e refugiados cruzaram a Europa em 2015, 

provocando uma crise à medida que os países buscavam formas de lidar com 

o fluxo, criando uma divisão na União Europeia porque não sabiam como 

melhor acomodar as pessoas. (available on http://www.bbc.com/news/world-

europe-34131911) 

1) Vocês ouviram falar da crise de refugiados na Europa? 

2) Se ouviram falar qual é o tamanho do desafio? 

https://www.britishcouncil.org.br/
http://www.bbc.com/news/world-europe-34131911
http://www.bbc.com/news/world-europe-34131911


3) E quanto as crianças? 

4) Clique no Link: http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/video-zone/two-

boys-syria-and-germany  assista ao vídeo, discuta o assunto com seus colegas 

e responda as perguntas no site. 

5) Acesse o blog  https://teacher-gerson.blogspot.com  assista ao vídeo 

“Explaining the Refugee Crisis” e faça um comentário a respeito. 

 

Atividade 3/ Apresentando-se 

(Professor) 

Na atividade anterior dois meninos se apresentaram. Agora é a vez dos 

estudantes se apresentarem. Nesta atividade eles produzirão um vídeo usando 

seus dispositivos (smartphone, tablet, etc.) Os vídeos serão postados no site 

“English Premen Online”. 

Alunos 

1) Assista ao vídeo “Two Boys-Syria-and-Germany” novamente. Então acesse 

https://sites.google.com/site/englishpremenonline/introducing  procure a página 

“Introducing” e assista ao vídeo. Nos dois vídeos tanto os meninos quanto a 

jovem mulher se apresentaram primeiro.  

2) Agora é a vez de vocês se apresentarem fazendo um vídeo. Use seu 

smartphone, tablet ou câmera. Os vídeos serão postados no site “English 

Premen Online.  

 

Atividade 4/Boarding school in the UK/Colégio interno no Reino Unido  

(Professor) 

Nesta atividade os alunos acessarão o link 

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/uk-now/video-uk/boarding-schools-uk-

class, assistirão ao vídeo Boarding school in the UK, discutirão o assunto e 

resolverão os exercícios. Os alunos também farão um vídeo falando das 

disciplinas que eles gostam. 

 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/video-zone/two-boys-syria-and-germany
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/video-zone/two-boys-syria-and-germany
https://teacher-gerson.blogspot.com/
https://sites.google.com/site/englishpremenonline/introducing
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/uk-now/video-uk/boarding-schools-uk-class
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/uk-now/video-uk/boarding-schools-uk-class


Alunos 

1) Clique no link  http://learnenglishteens.britishcouncil.org/uk-now/video-

uk/boarding-schools-uk-class, assista ao vídeo sobre “Boarding school” no 

Reino Unido, discuta o assunto com seus colegas de classe e resolva os 

exercícios.  

2) Agora é a vez de vocês contarem a seus colegas as suas disciplinas 

favoritas. Faça um vídeo e compartilhe com seus colegas de classe postando-o 

no “Premen English Online”.  

  

Atividade 5/ Tecnologia  

(Professor) 

O objetivo desta atividade é que os alunos aprendam palavras de Tecnologia. 

Primeiro, eles terão de acessar o link 

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar-vocabulary/vocabulary-

exercises/technology. Em seguida, eles praticam o vocabulário associando as 

palavras e as figuras.  Nesta atividade os alunos praticarão a habilidade 

auditiva clicando na palavra primeiro, então eles praticarão a fala pronunciando 

a palavra que ouviram. 

Alunos 

1) Clique no link http://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar- 

vocabulary/vocabulary-exercises/technology   e pratique o vocabulário sobre 

Tecnologia. Primeiro, clique na palavra e ouça a pronúncia. Em seguida, 

pratique a habilidade oral repetindo em voz alta. 

2) Associe as palavras e as figuras. 

3) Agora é sua vez de nos contar quais das coisas no vocabulário você usa 

mais. Para fazer este exercício você tem de acessar o blog   https://teacher-

gerson.blogspot.com  procure o post sobre Tecnologia e escreva. 

 

 

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/uk-now/video-uk/boarding-schools-uk-class
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/uk-now/video-uk/boarding-schools-uk-class
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar-vocabulary/vocabulary-exercises/technology
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar-vocabulary/vocabulary-exercises/technology
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar-%20vocabulary/vocabulary-exercises/technology
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar-%20vocabulary/vocabulary-exercises/technology
https://teacher-gerson.blogspot.com/
https://teacher-gerson.blogspot.com/


 

Atividade 6/ Música  

(Professor) 

O objetivo desta atividade é praticar a habilidade auditiva. Primeiramente, eles 

ouvirão uma canção com a legenda em português. Em segundo lugar, eles 

acessarão o link https://goo.gl/forms/k17bVmpb7I176u942 , ouvirão a canção 

novamente e responderão as perguntas.    

Alunos 

1) Ouça a canção. 

2) Acesse o formulário https://goo.gl/forms/k17bVmpb7I176u942  / ouça a 

canção novamente e responda as questões.  

 

Atividade 7/ Um dia na vida digital de um adolescente  

(Professor) 

Quantas horas você passa na frente de uma tela a cada dia? Este vídeo é 

sobre a vida digital de dois adolescentes dos Estados Unidos. Os alunos 

acessarão o site  http://learnenglishteens.britishcouncil.org/study-break/video-

zone/day-digital-life-teenager - assistirão ao vídeo, discutirão o assunto com os 

colegas de sala/professor e responderão as questões. 

Alunos 

1) Quantas horas de tela você tem de tela a cada dia?   

2) Acesse o link http://learnenglishteens.britishcouncil.org/study-break/video-

zone/day-digital-life-teenager , assista ao vídeo e discuta o assunto com os 

colegas de classe e professor.  

3) Responda as questões.   

4) Agora é sua vez de contar a seus amigos quantas horas você passa em 

frente a uma tela por dia. Acesse o blog https://teacher-gerson.blogspot.com  

procure o post sobre vidas digitais e escreva. 

https://goo.gl/forms/k17bVmpb7I176u942
https://goo.gl/forms/k17bVmpb7I176u942
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/study-break/video-zone/day-digital-life-teenager
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/study-break/video-zone/day-digital-life-teenager
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/study-break/video-zone/day-digital-life-teenager
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/study-break/video-zone/day-digital-life-teenager
https://teacher-gerson.blogspot.com/


 

Atividade 8/ Hora de brincar/jogos  

(Professor) 

Nesta atividade os alunos verão quantas palavras sobre futebol eles sabem em 

inglês. Para fazer esta atividade, eles terão de marcar gols. O jogo está 

disponível no site http://learnenglish.britishcouncil.org/en/games/beat-keeper 

Alunos 

1) Quantas palavras sobre futebol você conhece em inglês? 

2) Acesse o site http://learnenglish.britishcouncil.org/en/games/beat-keeper e 

descubra. 

 

Atividade 9/verbos de ação – Jogo  

(Professor) 

Nesta atividade os alunos praticarão verbos de ação. Para fazer esta atividade 

eles terão de arrastar os verbos até as figuras. O jogo está disponível no site   

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/word-games/actions 

Alunos 

1) Vamos praticar verbos de ação. Acesse o site  

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/word-games/actions e pratique os 

verbos de ação arrastando as palavras certas até as figuras. 
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