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O Ensino da Língua Inglesa na Fronteira apresenta-se 
relativamente distante da realidade dos educandos da EJA que 
já trazem suas reivindicações e expectativas acerca de suas 
necessidades cotidianas. Esta unidade didática justifica-se em 
função das dificuldades apresentadas em promover a 
aprendizagem da língua inglesa. Sendo a razão principal para 
a elaboração de material didático específico, que trabalhe a 
língua inglesa relacionada às áreas de hotelaria e turismo e ao 
mesmo tempo, valorizando as experiências e o conhecimento 
prévio dos educandos. A abordagem metodológica e teórica 

dessa Unidade didática baseia-se em autores como Arroyo 
(2005); Freire (1996); Motter (2013); Johnson e Morrow (1981);  
Almeida Filho (2008); Harding (2007); Souza (2011); Holden 
(2009) e outros, porém, mais especificamente com relação ao 
ensino de ESP – English for Especific Porpose. A Unidade 
Didático-pedagógica está organizada em atividades 
relacionadas ao uso da Língua inglesa no cotidiano dos 
educandos da EJA. Assim, contendo diversos gêneros 
discursivos em que se aborda o idioma, fazendo referência a 
uma determinada esfera de comunicação. 
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Formato do Material Unidade Didática 

 

Público: 
 

EJA – Ensino Fundamental Fase – II 

 
 



1. APRESENTAÇÃO 

 

 Esta produção didática apresenta a elaboração de um material didático 

voltado para o ensino da Língua Inglesa, especificamente dedicado ao Ensino 

Fundamental, Fase II, na Educação de Jovens e Adultos – EJA. 

 Tendo em vista que esta modalidade educacional vai de encontro às 

necessidades de formação de uma população que já atua no mercado de trabalho 

formal ou informalmente e que a unidade educacional onde se desenvolve o projeto 

de intervenção está localizada na região da tríplice fronteira e se caracteriza por ter 

como base econômica o turismo e a hotelaria, verifica-se que o ensino de língua 

inglesa na modalidade EJA não atende às necessidades de formação dos 

educandos. 

 Esta constatação decorre do fato de Foz do Iguaçu ser uma cidade turística, 

onde o fluxo de estrangeiros é constante e, sendo os alunos da EJA, em sua grande 

maioria, trabalhadores da rede turística que permanecem em contato com turistas, 

percebe-se a necessidade de desenvolver um material didático de língua inglesa 

voltado para a formação dos alunos para atuarem no mercado de trabalho com 

maior eficiência.  

 Os cursos de formação educacional na modalidade EJA, enfrenta desafios 

constantes, porém o maior deles é corresponder às expectativas dos alunos que 

retomam os estudos a fim de recuperar o tempo perdido.  

 A relevância de se desenvolver um material didático pedagógico para a 

formação de alunos da EJA em língua inglesa decorre da necessidade que os 

alunos apresentam de desenvolver uma comunicação básica, porém, eficiente, com 

turistas e hóspedes estrangeiros em seu contexto social, pois este é marcado pela 

presença constante do turista e da multiculturalidade linguística. 

 Os educandos atendidos na modalidade EJA possuem um perfil heterogêneo, 

que se percebe no próprio ambiente escolar. São estudantes com diferentes etnias, 

multiculturalidade, identidades, plurilinguismo, atividades profissionais das mais 

variadas, faixa etária, entre outras características que se apresentam no universo da 

EJA em Foz do Iguaçu. 

 Assim se configura o público diferenciado atendido pelo estabelecimento que 

tem como cenário o contexto da tríplice fronteira. 



Diante disso, optou-se por uma turma de aproximadamente 30 alunos do Ensino 

Fundamental, Fase - II, do período noturno para se desenvolver o projeto. 

 Atualmente, os alunos da EJA já perceberam a necessidade de se aprender a 

língua inglesa para se comunicar em diferentes esferas da vida cotidiana, 

especialmente, os que atuam no turismo e na hotelaria, como também trabalhadores 

do comércio na fronteira, taxistas, garçons, e todas as atividades que lidam com 

atendimento ao visitante precisam usar um mínimo da língua inglesa para se 

comunicar regularmente.  

Assim a comunicação mesmo que básica, é um diferencial no mercado de 

trabalho na fronteira. 

 Desta forma, a comunicação em língua inglesa é uma exigência no currículo 

da maioria dos trabalhadores que atuam na região. Com o cenário turístico que se 

apresenta atualmente, para ingressar no mercado de trabalho é preciso demonstrar 

interesse em conhecer e falar o idioma.   

Assim, a existência de um material pedagógico de Língua Inglesa específico 

para atender as necessidades direcionadas para o contexto da Fronteira, tem se 

apresentado como uma aspiração dos alunos há algum tempo.  

 Pretende-se neste estudo, produzir material didático específico para o 

trabalho pedagógico da EJA no ensino de Língua Inglesa, Ensino Fundamental – 

Fase II explorando o contexto social em que estão inseridos para que haja a 

possibilidade de contribuir no ensino aprendizagem e na plena formação do cidadão.  

 O objetivo deste projeto de intervenção é promover a aprendizagem da língua 

inglesa por meio da produção de material didático específico, relacionado às áreas 

de hotelaria e turismo, valorizando as experiências pessoais e o conhecimento de 

mundo dos educandos.  

Para tanto, definem-se como objetivos específicos desenvolver a interação 

dos educandos com a língua inglesa através de rodas de conversa, evidenciando as 

experiências daqueles com relação ao uso da língua; apresentar atividades como 

caça-palavras e atividades de completar com os termos em língua inglesa, praticar 

as habilidades linguísticas, como conversação e escrita dos enunciados mais 

corriqueiros da hotelaria e turismo, explorar marcas linguísticas adequadas ao 

conteúdo escolhido em seu uso formal e informal, ler e interpretar diferentes gêneros 

discursivos reproduzindo pequenos diálogos, criar material didático diferenciado da 

língua inglesa para o contexto de fronteira, agregando as atividades desenvolvidas 



durante a implementação e apresentar os resultados da implementação, bem como 

o material didático diferenciado para a comunidade escolar.  

 

2. ESTRATÉGIAS DE AÇÃO 
 
 

 Tomando como base os fundamentos teóricos metodológicos da pesquisa e 

as Diretrizes Curriculares de Língua Inglesa para o Estado do Paraná, o estudo 

desenvolve um material didático centrado no uso de gêneros discursivos na forma 

de atividades relacionadas à esfera publicitária como folhetos, folders, imagens de 

outdoors, propagandas, cardápios, jornais, revistas e outros instrumentos de 

comunicação que circulam na tríplice fronteira como elementos de comunicação 

turística em diferentes suportes midiáticos.  

 A base para o desenvolvimento do trabalho tomou como parâmetros de 

investigação a aplicação de questionários sobre os interesses específicos dos 

educandos conforme as circunstâncias de uso da língua em que se encontram, seja 

no trabalho ou na vivência. A participação dos alunos através de suas contribuições 

socioculturais auxilia muito na produção de atividades e do material didático 

pedagógico, específico para o educando da modalidade EJA.  

Sendo assim, organizou-se o projeto em ações que facilitem a 

implementação. 

 

 

  



3. PRODUÇÃO DIDÁTICA 

 

 

 

 

AÇÃO 1: Apresentação do projeto de implementação à comunidade escolar e aos 
alunos participantes. 
Objetivo: Despertar o interesse pelo estudo da língua inglesa. 
Duração: 4 horas. 
Recursos utilizados: Recursos midiáticos, texto impresso, questionário impresso. 

 

ATIVIDADE 1: A apresentação do projeto de intervenção será realizada em power 

point tomando como pontos de interesse os elementos construídos a respeito da 

temática para o Projeto de Intervenção  e a produção didático pedagógica. 

 

 

 

 Após a apresentação do projeto de intervenção será aberto um debate sobre 

o assunto com os professores e funcionários sobre as vantagens e a possibilidade 

de aplicação na escola. 

 

UNIDADE DIDÁTICA 



ATIVIDADE 2: Apresentação do projeto de implementação e seu objetivo para os 

alunos participantes com acolhimento da turma escolhida para a implementação e 

coleta de dados através de questionário relacionado à temática observando o 

contexto de cada aluno em relação ao uso da língua inglesa em circunstâncias 

diferenciadas.  

 

a. A sala será preparada com cartazes de acolhida em inglês como os exemplos a 

seguir: 

 

 

 

 

b. Apresentar os objetivos do projeto de intervenção e explicar o por quê da 

necessidade de se desenvolver o projeto. 

 

 

c. A análise crítica do teste servirá como diagnóstico para o desenvolvimento do 

projeto, definindo a intensidade que se deve dar ênfase ao vocabulário e à formação 

de diálogos. 

 

 

PUSH WELLCOME OPEN HELLO HI 



d. Realizar o teste 

1. No seu local de trabalho ocorre a utilização da língua inglesa? 

(  ) sim     (   ) não 

2. Nas suas atividades diárias quais as palavras, em inglês, mais utilizadas? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. Escreva cinco palavras muito utilizadas no seu trabalho que têm origem na língua 

inglesa: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4. Em quais situações do seu trabalho você terá necessidade de se expressar em 

inglês? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

 

5. Cite pelo menos três frases curtas que você gostaria de expressar em inglês e 

ainda não sabe; 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6. Suponhamos que você faça uma viagem para um país de língua inglesa, que 

alimentos você solicitaria num restaurante em inglês? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

7. Escreva um parágrafo que explique a sua expectativa em relação à aprendizagem de 

língua inglesa na escola. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

  



AÇÃO 2: Aplicar estratégias de sensibilização em forma de exercícios. 
Objetivo: Desenvolver possibilidades de aplicação do vocabulário de língua inglesa 
no cotidiano. 
Duração: 8 horas 
Recursos utilizados: Os recursos utilizados compreendem, o material impresso, 
recursos de mídia eletrônica, cartazes, livros, aparelho de som, músicas, vídeos, 
entre outros. 

 

A língua inglesa está presente no cotidiano e aparece em circunstâncias que nem 

sempre são percebidas. Assim, o objetivo deste estudo é tomar consciência da 

presença desse tipo de comunicação no nosso dia a dia. 

 
ATIVIDADE 1: 

 

a. Existem palavras  em inglês que fazem parte do nosso cotidiano e que nem 

percebemos que já foram incorporadas ao nosso vocabulário. Identifique as palavras 

em inglês sublinhando-as e escreva o significado da palavra em português: 

 

Alimento diet - 

Bebidas light –  

Cantores kids – 

Tênis All Star – 

Mulheres free – 

Roupas sexy – 

Comi um Hot dog –  

Liguei o notebook – 

Fui ao shopping –  

Fiz download – 

Jogo no tablet-  

Acesse o link – 

Tome um drink –  

 

b. A cidade de Foz do Iguaçu possui placas nas ruas com indicações em inglês que 

servem para direcionar os turistas que a visitam. Escreva o significado das palavras 

que são usadas nestas indicações: 

Iguassu Falls Park –  



Itaipu Dam – 

The Bird Park –  

The Three Borders Landmark –  

Iguassu National Park –  

Downtown -   

International Airport – 

Restaurant – 

Fast Food -  

Friendship Bridge – 

Fraternity Bridge – 

Customs - 

Hotel – 

Inn – 

 

c. Usamos palavras nos nossos diálogos e conversas como: 

Ok – 

Yes –  

Love – 

My God – 

Help – 

Hello – 

Brother – 

Man – 

Dê o significado delas. 

 

d. Escreva palavras em inglês que são indicadas no uso de tecnologia: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

 

e. Para iniciar um processo de comunicação com um visitante estrangeiro na nossa 

cidade é necessário saber cumprimentar em inglês, pois isto indica acolhida, 



vejamos os cumprimentos e com o auxílio do dicionário em Língua inglesa escreva o 

significado ao lado de cada vocábulo: 

Hi –     

Hello –  

Good morning –  

Good afternoon – 

Good evening –  

Good night –  

Goodbye –  

Bye –  

f. Existem outras expressões que também indicam acolhimento, repita o mesmo 

processo: 

Thank you –  

You’re welcome –  

How are you? – 

I’m fine. Thank you. –  

Why –     

Because –  

What’s your name? 

My name is …. –  

Nice to meet you –     

 

ATIVIDADE 2: 

1. A leitura de diferentes situações em que se utilizam os cumprimentos pode ser 

treinada realizando a leitura em coro pelos alunos, iniciando a frase sempre pela 

primeira palavra, repetindo as palavras até seja lida toda a frase, esta técnica 

contribui para o desenvolvimento de uma boa pronúncia em inglês. 

Ex: Nice to meet you 

Nice 

To meet 

you 

Nice to meet you 

 



Obs: As técnicas de leitura devem ser exercitadas para desenvolver uma boa 

pronúncia na comunicação diária, pois o que se pretende é formar um sistema de 

comunicação competente que permita ao aluno da modalidade EJA comunicar-se 

em inglês em situações cotidianas. 

2. Para desenvolver uma comunicação inicial é necessário desenvolver 

conhecimento de algumas palavras. Leia as palavras abaixo e escreva o seu 

significado embaixo de cada figura. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

YOU 
Evening 

 
Welcome 

 
Nice 

Hello That Afternoon 

Name 

Bye 

Why 
Good bye Help 

Fine 

Are 
Night 

Meet 

Good 

How 
your 



3. Agora, que sabem o que significam pode-se praticar oralmente. Escreva um 

pequeno diálogo e utilize na sua sala de aula até conhecer pelo menos 10 pessoas. 

Esta atividade vai contribuir para promover a interação entre os alunos, a 

socialização, a amizade e a prática de pequenas conversas em inglês. 

 

4. Escreva as frases em inglês e pratique com um colega de sala. 

a) - Olá, como vai você? 

- Eu estou bem, e você? 

 

b) - Por favor, você pode me ajudar? 

- Sim, em que posso ajudar? 

c) - Qual o seu nome? 

- Meu nome é..... e o seu? 

 
5. Crie diálogos curtos para as figuras a seguir, use o vocabulário que você já 
conhece. 
 

 
 

 
 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 



 
 
 

 
 
Fonte:http://hyasmymsoaresabel.blogspot.com.br/2008/10/arte-de-argumentar.html.Acesso em 
15.12.2016. 
 
 

 
6.Perceba que o seu vocabulário em inglês é muito maior do que imagina. Em 

grupos procure lembrar e anotar as palavras em inglês que se costuma encontrar 

em revistas, jornais, camisetas, roupas, placas de banheiro, restaurantes, fachadas 

de lojas, propagandas na TV, filmes e séries, internet, jogos, outdoors, placas de rua 

para orientação de turistas. Enfim, tudo o que conseguir lembrar. 

 Converse com seus colegas, faça uma lista e anote o significado ao lado 

delas. Não use o dicionário; 

 Mesmo sem ter estudado o inglês antes você pode perceber que já conhece 

muitas palavras na língua inglesa e sabe o que elas querem dizer; 

 Vamos, agora, fazer uma lista no quadro. Alguém gostaria de citar uma 

palavra e seu significado? 

 
7. As 20 palavras mais comuns usadas em textos em inglês 
 

 Na tabela abaixo estão as 20 primeiras para memorizar ou consultar e facilitar 

a compreensão dos textos que estudaremos a seguir. A 4ª coluna foi reservada 

para você fazer suas anotações pessoais. 



 

1 the o, a, os, as  

2 of de  

3 to para  

4 and e  

5 a/an um, uma  

6 in em, dentro  

7 is é, está  

8 it ele, ela Quando não for pessoa: objeto, animal, sentimento, fenômeno 
meteorológico que estejam no singular. 

9 you você, vocês  

10 that que,aquele  

11 he ele  

12 was era,estava foi, fora, esteve, estivera 

13 for por,para  

14 on em, sobre em cima 

15 are são,estão  

16 with com  

17 as como  

18 I eu  

19 his dele  

20 they eles, elas Podem ser pessoas ou qualquer outra coisa que 
esteja no plural. 

 
 

8. No link http://www.englishexperts.com.br/forum/1000-palavras-mais-usadas-em-
ingles-t4469.html estão listadas as 1.000 palavras mais usadas em textos em inglês 
com tradução e pronúncia. Acesso em: 02.09.16  
 

9. Ler em inglês não é difícil, mas exige perseverança e treino. Veja algumas 
estratégias que podem ajudar no desenvolvimento da leitura em inglês: 
 

1) Para desenvolver a sua percepção do uso do vocabulário, faça uma leitura 
silenciosa do texto e sublinhe as palavras que se parecem com a língua portuguesa 
e, que têm o mesmo significado. Essas palavras chamam-se cognatos ou palavras 
transparentes.  
2) Sublinhe também aquelas que você conhece o significado (conhecimento prévio).  
3) Circule as palavras que você não conhece. 
4) Use as palavras que estão em torno das desconhecidas para ajudá-lo. 
5) Cuidado com os “false-friends” (falsos amigos ou falsos cognatos), palavras que 

são parecidas ao português, mas têm significados diferentes. Elas nos induzem 
ao erro e nos levam a uma conclusão errada. 

6) À medida que for evoluindo nos estudos, você os identificará por experiência e 
pelo contexto. Vale lembrar que contexto pode ser a frase, a situação, o cenário 
onde a palavra está inserida. 

7) Consulte a lista das 20 palavras mais usadas em textos em inglês para descartar 
mais algumas palavras. 

8) Use um caderno separado ou as últimas folhas do seu caderno para criar um 
glossário e consulte-o sempre que for necessário. 



9) As palavras em inglês não têm acento a menos que tenham sua origem em outras 
línguas, como por exemplo: “fiancé” do francês, que quer dizer noivo (a). 

10) Antes de procurar no dicionário as palavras que não conhece, retire o “S”, IES, 
IER, D, “ED”, IED e “ING” do final delas. Podem ser plural ou outro conteúdo que 
veremos mais a frente. Por exemplo: “playing”. Procure no dicionário a palavra 
play sem ING. 

11) Algumas vezes no dicionário, as palavras em inglês têm mais de um significado. 
Use aquele que melhor se adapte ao contexto. 

 

 

AÇÃO 3: Realizar leitura de pequenos textos em inglês e comentar por meio de 
rodas de conversas para socialização do conhecimento. 
Objetivo: Aplicar estratégias de leitura em língua inglesa 
Duração: 8horas 
Recursos utilizados: Recursos midiáticos, texto impresso. 

 

1. Leia o texto: 

Samba do Aproach (Zeca Baleiro) 

Venha provar meu brunch 

Saiba que eu tenho approach 

Na hora do lunch 

Eu ando de ferryboat 

 

a. Procure o significado das palavras estrangeiras que se encontram no texto e 

anote em seu vocabulário. 

b. Discuta com seus amigos o porquê dos autores usarem palavras estrangeiras 

na composição e registre a sua opinião e dos seus amigos do grupo no 

caderno. 

c. Pesquise palavras estrangeiras que você já incorporou ao vocabulário oral no 

seu cotidiano. 

 

Declared one of the "Seven Natural Wonders of the World", the Iguazu Falls, on the 

border of Brazil and Argentina, are one of those scenarios that deserve to be visited 

at least once in life. 



 

Fonte:http://www.loumarturismo.com.br/passeios-em-foz-do-iguacu/2/cataratas-do-iguacu-brasil. 
Acesso em 14.12.2016. 

 

2. Agora vejamos o quanto você consegue compreender do texto de cunho turístico 

a seguir usando o conhecimento que você já possui em relação à cidade de Foz do 

Iguaçu e suas atrações turísticas. Lembre-se, você está apenas começando, então 

não seja muito exigente consigo mesmo. 

 

TOURIST ATTRACTION 

  As a tourist city Foz do Iguaçu received about 1.642.093 people just in 2015 

from 172 countries, 6% more than 2014. 

  When 2016 started we had 39.495 people just for the 4 days of New Year’s 

Holiday. It is located west of State of Paraná in a privileged region on the triple border 

between Brazil, Paraguay and Argentina. It is an amazing travel destination thanks to 

a various kinds of family attractions, business, shopping or adventure. 

 

Fonte: Baseado no texto original disponível em: http://www.visitefoz.com.br/en/attractions/attractions-
in-iguazu/   Acesso em: 05 de set,2016. 

 
 

Siga as instruções para separar e entender as palavras do texto. 

a.  Qual é o tema do texto?  

b. Procure traduzir o texto sem a ajuda do dicionário.  

c. Observe sua tradução e veja se está de acordo com o tema. 

d. Anote o número de palavras que você acertou. 

e. Qual a nota que você daria a seu desempenho sem a ajuda do dicionário. 

http://www.visitefoz.com.br/en/attractions/attractions-in-iguazu/
http://www.visitefoz.com.br/en/attractions/attractions-in-iguazu/


f. Em pares, comparem suas traduções. 

g. Juntos, façam uma nova tradução.  

 

VAMOS COMPREENDER OS TEXTOS EM 
INGLÊS A SEGUIR? 

 

Iguassu National Park 

Created in the late 1930's, this park is arguably the most popular (and congested) 

attraction in the entire city. The highlights are the impressive Iguaçu Falls, waterfalls 

of up to 80 meters formed by the current of the Iguaçu River and declared as World 

Natural Heritage by UNESCO. Reaching a width of 2780 meters, between Brazil and 

Argentina, the jumps can reach an average flow of 1,500 m³ of water per second. To 

circulate inside the park, the visitor counts on panoramic two-storey buses that stop 

at points located in front of the local attractions.  

Fonte: www.cataratasdoiguacu.com.br. Acesso em 15.12.2016. 

 

Bird Park 

Created in 1994 as a private enterprise, this park houses several species of birds in 

an area of 16 hectares where the visitor circulates inside animal nurseries on five 

continents. Considered one of the largest parks of its kind in Latin America, the site 

has more than 900 birds of 150 species and is located on the Highway of the Falls. 

The 1,4 km long trail takes the visitor to areas of the park where birds, reptiles and 

butterflies can be seen. Every day from 8:30 a.m. to 5 p.m. Entry R $ 20.  

Fonte www.parquedasaves.com.br.Acesso em 15.12.2016 

 

Adventure Sports 
The Iguaçu National Park has activities for visitors looking for adrenaline. Within the 
park it is possible to do tree climbing, to carry out negative abseiling from a platform 
at 55 meters and to sail for two kilometers on the agitated waters of the Iguaçu river 
with rafting techniques. However, one of the most remarkable experiences in the 



whole park is the Macuco Safari, an inflatable boat trip that navigates very close to 
the waterfalls that tear the Iguassu canyon and give the traveler an unexpected 
waterfall bath with the maneuvers that are Made under the 'Three Musketeers' jumps. 
There are also trails of different lengths, such as the Bananeiras Trail (1.5 km which 
includes navigation, visits to the Poço Preto pier, Jacaré Lagoon and the Taquaras 
Island Archipelago) and the Black Pole Trail, Long walk of nine miles through the 
forest's interior. Panoramic helicopter flights over the Falls, in turn, happen daily. In 
the itinerary of this air tour are the Itaipu Hydroelectric Power Plant, the Marco das 
Três Fronteiras and, of course, the Iguaçu Falls.  
 

Fonte: www.cataratasdoiguacu.com.br.Acesso em 15.12.2016 

 

Itaipu Dam 

This hydroelectric power plant between Brazil and Paraguay offers a tourist route of 

2h30 which includes visits to the lookout point with a panoramic view of the spillway 

and the floodgates, passages through the tubes through which 700 thousand liters of 

water per second pass through the interior of the dam And control rooms. In the 

place it is also possible to visit the Ecomuseum, interactive space that tells the story 

of Itaipu and houses a model with 76 m², and conduct a test drive of 20 km on board 

an electric car. Tickets from R $ 10 (Ecomuseum) to R $ 99 (test drive).  

Fonte:www.itaipu.gov.br. Acesso em 15.12.2016. 

 

Budhist temple 

Built in 1996 in the upper part of Foz de Iguaçu, this temple is known for the tranquil 

gardens that house 120 oriental statues, such as the image of Buddha with seven 

meters of height. From the balcony of the main building, raised in an area of more 

than 2 thousand m² and known as Casa do Mestre, the visitor has panoramic views 

of the Paraná River, the Bridge of Friendship and Foz do Iguaçu. Rua Aluízio 

Ferreira de Souza, 99. De ter. From 9:30 a.m. to 5:00 p.m. Free entrance. 

Fonte: www.cataratasdoiguacu.com.br.Acesso em 15.12.2016 

 

APÓS LER OS TEXTOS INDIVIDUALMENTE E COLETIVAMENTE, RETIREM 

DELES AS INFORMAÇÕES QUE PODEM SER ÚTEIS PARA FORNECER 

INFORMAÇÕES A TURISTAS. 

Observe a figura a seguir: 



 

 
 

 

 

 

 
 
 

Figura 01: Cataratas do Iguaçu 
Fonte: http://www.englishexperts.com.br/brazil-the-iguacu-falls/  Acesso: 12.09.16 

 

Leia o texto: 

Take a look at this amazing place. It is worth a visit for sure. The word Iguaçu 

means “big water” in the Tupi-Guarani language.  

The Iguaçu River forms the Falls and flows 18 km before it meets The Paraná 

river and overcomes a unevenness of the ground and plunges 65 m with a width of 

2,780 m. 

Its geological formation is back to approximately 150 million years.  

Fonte:http://www.englishexperts.com.br/brazil-the-iguacu-falls/  Acesso: 12.09.16 

 

Escreva em linhas gerais do que trata o texto usando as estratégias de leitura 

indicadas anteriormente. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Repita a leitura e a tradução dos textos a seguir: 

 

Fonte: https://www.itaipu.gov.br/en/energy/energy. Acesso em 10.12.2016 

Itaipu Binational is a world leader in clean and renewable 

energy having produced more than 2.3 billion MWh since it 

started operating, in 1984. With 20 generating unities and 

14.000 MW of installed power, Itaipu provides around 15% 

of the energy consumed in Brazil and 75% of the energy 

consumed in Paraguay. 

http://www.englishexperts.com.br/brazil-the-iguacu-falls/
http://www.englishexperts.com.br/brazil-the-iguacu-falls/


___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Fonte:http://www.visitefoz.com.br/en/attractions/bird-park/ Acesso em 10.12.2016 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

Fonte: www.visitefoz.com.br/pontos-turisticos/marco-das-tres-fronteiras/Acesso em 10.12.2016 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Agora na roda de conversa comente com os colegas as traduções obtidas, trocar 

ideias e organizar a melhor tradução para cada texto. 

 

AÇÃO 4: Leitura e interpretação de diversos gêneros discursivos que circulam na 
fronteira, escritos em língua inglesa. 
Objetivo: Conhecer os elementos linguísticos que formam a língua inglesa. 
Duração: 4 horas 

The Bird Park is an opportunity for contact with birds from 

different regions of the world, on a tour that brings visitors within 

aviaries during a walk that unites the contact with nature and 

knowledge. Located near the National Park of Iguaçu, where 

are the Iguazu Falls, the Bird Park is one of the largest bird 

parks in Latin America, besides the display of specimens, also 

develops projects for the conservation and the procreation of 

some species. 

The Three Borders Landmark is one of the main historical points 

of the city of Foz do Iguaçu, where the Iguaçu and Paraná rivers 

meet, but more than that, there are three great nations of South 

America: Argentina, Brazil and Paraguay . The landmark 

symbolizes a bit of the reality of the region, where the borders 

are so close and present that sometimes do not seem to exist. 

 

 

http://www.visitefoz.com.br/en/attractions/iguazu-falls/


Recursos utilizados: Recursos midiáticos, texto impresso, jornais, revistas, folders, 
propagandas, embalagens de produtos e outros elementos que são comumente 
identificados em inglês. 

 

1. Coletar materiais que são disponibilizados em língua inglesa e se encontram em 

agências de turismo, revistas, folders, propagandas, embalagens de produtos 

estrangeiros, letras de músicas e outros materiais. 

 

2. Organizar grupos de três alunos para ler e comentar os textos, discutindo o 

assunto até organizar uma tradução. 

 

3. Organizar grupos de leitura para manipular materiais impressos em inglês. 

 

4. Recortar palavras em inglês e montar frases e orações usando técnicas de 

colagem. 

 

5. Todas as atividades devem ser realizadas usando também a tradução, 

questionamentos de interpretação a fim de promover conhecimentos pertinentes e 

dotados de sentido para os alunos. 

 

6. Leia o texto e observe que as palavras em negrito podem ser utilizadas para dar 

informações ao hóspede, falante da língua inglesa em um hotel. 

 

 
When you arrive at a hotel, you must check-in at the reception or front desk. The 

check-in process can take awhile since the receptionist has to find your reservation, request 

payment for the room, and then inform you about the hotel's policies and procedures. You 

are also given a key to your room at this time. 

Hotels often distinguish themselves by the services they offer. Fancy hotels often 

have a concierge or porter to help you with a variety of tasks. They can help you get a taxi, 

make reservations at restaurants or plays for you, and give you advice about the city. Often, 

this person is also in charge of the bellboys, who carry your luggage or baggage up to the 

room for you. 

In smaller and cheaper hotels, the job of concierge is done by the receptionist and 

a doorman, who opens the hotel doors and car doors for you. 

These are nice services, especially after you've been traveling, but they're not free. It 

is common courtesy to tip the concierge and bellboys each time they help you. 



Other features that are generally found in hotels are a lift or elevator to take you up 

to the floor your room is on; a lounge area or lobby where you can wait if you arrive before 

the check-in time; and a safe where you can store valuables. 

In your room, there may be a single or double bed, depending on how many people 

are staying there. There may even be two single beds, or twin beds. Also in the room are a 

desk, a dresser to store your clothes in, a nightstand with a lamp beside the bed, a 

television with cable, heating and air conditioning. 

If you're lucky, there may even be a mini-bar in your room. This is a small 

refrigerator that has tiny bottles of alcohol, as well as snacks. But beware: these are not 

free. In fact, they typically cost two to three times as much as they do in a grocery store. But 

many people pay the exuberant price for the convenience of not having to leave the hotel. 

Another convenience that hotels offer is room service. To order room service, you 

call down to the reception and ask for a food item listed on the hotel's menu. The food is 

then brought to your room for you to enjoy. Remember, this is another service that deserves 

a tip. 

Many hotels also have restaurants attached where breakfast is served in the 

morning. A hotel breakfast can range from a Continental buffet, which consists of you 

helping yourself to food that has been laid out for you and other hotel guests. The 

Continental breakfast is not very elaborate and is often included in the price of the room. 

However, you can also order prepared food from the restaurant's menu. 

At the proper check-out time, which is often early, you must vacate the room so that 

the maids, or cleaning staff, can clean the rooms and make the beds. If you don't leave on 

time, charges may apply and you will have to pay extra money. Fortunately, you can ask for 

a wake-up call from the front desk so you won't sleep through check-out 

To get to your next destination, you can take an airport shuttle, which will take you 

directly to the airport. If a hotel doesn't have its own shuttle, it can usually arrange for one to 

pick you up at the hotel. 

Fonte: http://www.vocabulary.cl/Lists/Hotels.htm. Acesso em 15.12.2016. 

 

1. Leia o texto e responda as perguntas: 

 

a. O que significa realizar o Check-in? 

b. Que profissional é responsável por este processo? 

c. Que informações devem acompanhar a entrega das chaves? 

d. Quem poderá ajudá-lo com a bagagem? 



e. Que funcionário pode ajudar para chamar um táxi e passar informações sobre 

restaurantes e lugares? 

f. Como deve ser o check-out? que procedimentos devem ser realizados? 

 

2. Escreva frases em inglês usando as palavras em negrito do texto. 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

  



AÇÃO 5: Realização de diálogos. 
Objetivo: Promover o uso de atividades cotidianas de diálogo. 
Duração: 4 horas 
Recursos utilizados: livros didáticos, textos impressos, exercícios. 

 

 A realização de diálogos é uma prática de comunicação que se reproduz 

naturalmente, exigindo dos falantes o domínio da linguagem para que se concretize 

o processo por meio do contexto de cada significado emitido. Em cidades turísticas 

que recebem tantos visitantes como Foz do Iguaçu é comum a interação entre 

falantes de línguas diferentes, o que pode dificultar a concretização da comunicação. 

 

 

http://www.vocabulary.cl/Lists/Hotels.htm 

1. Leia os diálogos com atenção e complete com os dados à vontade com as 

informações que quiser, depois de completar releia o diálogo. Para preencher um 

cadastro de hospedagem ou de aquisição de objetos ou serviços, é importante 

registrar todas as informações. 

Names 

What is your name? 

My name is _______. 

What is your surname / last name? 

My surname / last name is _______. 

Do you have a nickname? 

Yes, my nickname is _______ or No, I don't. 

Work & Occupation 

What do you do? 

I am a _______. 

Where do you work? 

I work at _______. 



Do you like your job? 

Yes, I do. or No, I don't. 

Why do you like your job? 

I like my job because _______. 

Marital Status 

Are you married / single? 

Yes, I am. or No I'm not. 

Do you have a boyfriend / girlfriend? 

Yes, I do. or No, I don't. 

What is your partner's name? 

My partner's name is _______. 

Family 

Do you have any children? 

Yes, I have _______ children. or No, I don't 

What are their names? 

Their names are _______. 

How many brothers and sister do you have? 

I have _______ brothers and _______ sisters. 

Age 

How old are you? 

I am _______ years old. 

When is your birthday? 

My birthday is on the _______ of _______. 

Where were you born? 

I was born in _______. 

Contact Information 

Where are you from? 

I am from _______. 

What is your address? 

My address is _______. 

What is your phone number? 

My phone number is _______. 

What is your cell phone number? 

My cell phone number is _______. 



Do you live with your parents? 

Yes, I do. or No, I don't. 

Do you live alone? 

Yes, I do. or No, I don't. 

Who do you live with? 

I live with my _______. 

Do you live in a house or an apartment? 

I live in a/an _______. 

What is your e-mail address? 

My e-mail address is _______. 

Free time activities 

What do you do in your free time? 

In my free time I _______. 

What are your hobbies? 

My hobbies are _______. 

What type of music do you like? 

I like _______ music. 

Do you have a favourite singer or group? 

My favourite singer / group is _______. 

What types of movies do you like? 

I like _______ movies. 

Do you like to read? 

Yes, I do. or No, I don't. 

What do you like to read? 

I like to read _______. 

 

3. Vamos ler o diálogo entre uma recepcionista e um hóspede, juntos? 

Making Reservations 

Receptionist: Good morning. Welcome to The Grand Woodward Hotel. 

Client: Hi, good morning. I'd like to make a reservation for the third weekend in 

September. Do you have any vacancies? 

R: Yes sir, we have several rooms available for that particular weekend. And what is 

the exact date of your arrival? 



C: The 24th.  

R: How long will you be staying? 

C: I'll be staying for two nights. 

R: How many people is the reservation for? 

C: There will be two of us. 

R: And would you like a room with twin beds or a double bed?  

C: A double bed, please. 

R: Great. And would you prefer to have a room with a view of the river? 

C: If that type of room is available, I would love to have a river view. What's the rate 

for the room? 

R: Your room is five hundred and ninety dollars per night. Now what name will the 

reservation be listed under? 

C: Charles Hannighan. 

R: Could you spell your last name for me, please? 

C: Sure. H-A-N-N-I-G-H-A-N 

R: And is there a phone number where you can be contacted? 

C: Yes, my cell phone number is 555-26386. 

R: Great. Now I'll need your credit card information to reserve the room for you. What 

type of card is it? 

C: Visa. The number is 987654321. 

R: And what is the name of the cardholder? 

C: Charles H. Hannighan.  

R: Alright, Mr. Hannighan, your reservation has been made for the twenty-fourth of 

September for a room with a double bed and view of the ocean. Check-in is at 2 

o'clock. If you have any other questions, please do not hesitate to call us.  

C: Great, thank you so much. 

R: My pleasure. We'll see you in September, Mr. Hannighan. Have a nice day. 

Checking-In 

Hotel: Good afternoon. Welcome to the Grand Woodward Hotel. How may I help 

you? 

Guest: I have a reservation for today. It's under the name of Hannighan. 

Hotel: Can you please spell that for me, sir? 

Guest: Sure. H-A-N-N-I-G-H-A-N. 



Hotel: Yes, Mr. Hannighan, we've reserved a double room for you with a view of the 

river for two nights. Is that correct? 

Guest: Yes, it is. 

Hotel: Excellent. We already have your credit card information on file. You'll just sign 

the receipt along the bottom, please. 

Guest: Whoa! Five hundred and ninety dollars a night!  

Hotel: Yes, sir. We are a five star hotel after all. 

Guest: Well, fine. I'm here on business anyway, so at least I'm staying on the 

company's dime. What's included in this cost anyway? 

Hotel: A full Continental buffet every morning, free airport shuttle service, and use of 

the hotel's safe are all included.  

Guest: So what's not included in the price? 

Hotel: Well, you will find a mini-bar in your room. Use of it will be charged to your 

account. Also, the hotel provides room service, at an additional charge of course. 

Guest: Hmm. Ok, so what room am I in? 

Hotel: Room 487. Here is your key. To get to your room, take the elevator on the 

right up to the fourth floor. Turn left once you exit the elevator and your room will be 

on the left hand side. A bellboy will bring your bags up shortly. 

Guest: Great. Thanks. 

Hotel: Should you have any questions or requests, please dial 'O' from your room. 

Also, there is internet available in the lobby 24 hours a day. 

Guest: Ok, and what time is check-out? 

Hotel: At midday, sir. 

Guest: Ok, thanks. 

Hotel: My pleasure, sir. Have a wonderful stay at the Grand Woodward Hotel. 

Check-out / Getting to the airport 

Hotel: Did you enjoy your stay with us? 

Guest: Yes, very much so. However, I now need to get to the airport. I have a flight 

that leaves in about two hours, so what is the quickest way to get there? 

Hotel: We do have a free airport shuttle service.  

Guest: That sounds great, but will it get me to the airport on time? 

Hotel: Yes, it should. The next shuttle leaves in 15 minutes, and it takes 

approximately 25 minutes to get to the airport. 



Guest: Fantastic. I'll just wait in the lounge area. Will you please let me know when it 

will be leaving? 

Hotel: Of course, sir. Oh, before you go would you be able to settle the mini-bar bill? 

Guest: Oh yes certainly. How much will that be? 

Hotel: Let's see. The bill comes to $37.50. How would you like to pay for that? 

Guest: I'll pay with my Visa thanks, but I'll need a receipt so I can charge it to my 

company. 

Hotel: Absolutely. Here we are sir. If you like you can leave your bags with the porter 

and he can load them onto the shuttle for you when it arrives. 

Guest: That would be great thank you. 

Hotel: Would you like to sign the hotel guestbook too while you wait? 

Guest: Sure, I had a really good stay here and I'll tell other people to come here. 

Hotel: That's good to hear. Thank you again for staying at The Grand Woodward 

Hotel. 

Realize a leitura, a interpretação oral, releia os diálogos em grupo, cada grupo deve 

encenar um bloco do diálogo. 

 

AÇÃO 6: Apresentação dos resultados da implementação à comunidade escolar 
Objetivo: Organizar uma exposição com cartazes em inglês sobre as belezas que o 
turismo iguaçuense oferece. 
Duração: 4 horas 
Recursos utilizados: Materiais impressos, folders, banners, livros, cartazes 
com diálogos e outras produções realizadas. 

 

1. Apresentação dos resultados da implementação à comunidade escolar, que 

envolverão todas as produções realizadas em sala de aula; a conversação e o 

material didático produzido especificamente para aquele público alvo. 

2. Organizar a encenação de diálogos em inglês. 

 

4. ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS. 
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