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A utilização das novas tecnologias como ferramentas 
pedagógicas na escola é uma tendência mundial cada 
vez mais forte na atualidade. Isto ocorre porque as 
novas gerações de alunos cresceram cercadas de 
tecnologias digitais, portanto são movidas e fazem 
quase tudo em suas vidas por meio delas, exceto 
estudar formalmente. Permitir que o nosso aluno 
aprenda os conteúdos do currículo escolar utilizando 
também esses poderosos inventos tecnológicos é uma 
forma de valorizar seus conhecimentos, suas 
habilidades tecnológicas e principalmente de envolvê-
lo na formação do seu próprio processo de ensino 
aprendizagem. Portanto, esta Unidade Didática tem 
como objetivo permitir que os alunos reforcem e 
aprendam os conteúdos de língua inglesa referentes 
ao primeiro trimestre do 6º ano do Ensino 
Fundamental, utilizando um aplicativo educacional 
acessível por meio da internet. As atividades foram 
planejadas para 32 horas aulas e trazem conteúdos 
básicos da língua inglesa, afins e complementares, do 
aplicativo Duolingo e do livro didático alive! 
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PRODUÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

 

1- APRESENTAÇÃO DA UNIDADE DIDÁTICA 

Ensinar e aprender uma língua estrangeira não é somente decifrar um 

sistema linguístico diferente do da língua materna. Conforme as Diretrizes 

Curriculares da Educação Básica “{...} também é permitir que se reconheça no uso 

da língua os diferentes propósitos comunicativos, independentemente do grau de 

proficiência atingido” (PARANÁ, 2008, p.55). Considerando esta premissa, a 

aprendizagem de língua estrangeira desde o inicio deve estar pautada em contextos 

reais e diversos para que o aluno perceba que toda interação comunicativa tem uma 

finalidade real. Partindo desse ponto, é necessário incentivá-lo a utilizar a língua que 

está aprendendo para comunicar suas intenções em situações específicas, ainda 

que em nível básico, e posteriormente em qualquer situação. Todo esse processo 

demanda conhecimento e muita prática das novas estruturas linguísticas em 

questão. 

Em meio a uma era repleta de novas tecnologias e tendo em vista que um 

dos grandes desafios da escola atualmente é despertar o interesse dos alunos pelo 

estudo, esta unidade didática propõe o uso de aplicativo educacional via internet nas 

aulas de inglês como ferramenta pedagógica de reforço e aprendizagem dos 

conteúdos estudados em sala de aula. Pois é a prática sistemática e constante das 

quatro habilidades de falar, ler, ouvir e escrever em inglês que possibilita uma 

aprendizagem mais eficaz do idioma. Portanto, considerando o interesse e as 

habilidades naturais dos alunos em lidar com as novas tecnologias digitais, 

pretende-se desenvolver nos alunos o habito de estudo da língua inglesa por meio 

de um aplicativo que fornece exercícios para praticar a audição, a oralidade e 

principalmente a leitura e a escrita no idioma inglês. 

Assim, esta unidade didática apresenta conteúdos básicos da língua inglesa 

do 6º ano do Ensino Fundamental trabalhados em quatro módulos do aplicativo 

Duolingo, totalizando 21 unidades de estudo. Foram utilizados também os conteúdos 

correlativos do livro didático alive! Obra didática referente ao Programa Nacional do 

Livro Didático – PNLD, adquirida e distribuída pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da educação - FNDE até o ano 2016.  

 



Unidade Didática  

 

Módulos do aplicativo Duolingo 
 Módulo 1 - 5 unidades  Módulo 2 – 5 unidades  Módulo 3 – 9 unidades  Módulo 4 – 2 unidades 

 

 

CLASSES CONTENT METHOD 

1
st 

Project warm up Slides 

2
nd 

Test for Project implementation   

3
rd 

Basic 1/Indefinite Articles Duolingo app 

4
th 

Cardinal and ordinal numbers (1  30) Textbook/ extra 

5
th 

Cardinal and ordinal numbers (1  30) Practice 

6
th 

Verb to be/Personal pronouns/Greetings Textbook  

7
th 

Presentation of people (verb to be) Practice 

8
th 

Basic 1/Indefinite Articles - review Duolingo app 

9
th 

School Supplies/Colors/Imperative form Textbook 

10
th 

Lyric: Be first (Imperative form) Practice 

11
th 

Basic 2/Basic verbs Duolingo app 

12
th 

Greetings Duolingo app 

13
th 

Test – Greetings and Verb to be  
 14

th 
Charge "Advise" Reading Comprehension - Extra 

15
th 

Animals/Colors/Pronoun it Duolingo app 

16
th Days of the week/Months of the 

year/Animals/Colors/Pronoun it 
Textbook/Duolingo app 

17
th 

Members of the family /Possessive 
adjectives 

Textbook 

18
th 

Possessive Case Textbook 

19
th 

Climate and Weather/ Imperative form Duolingo app 

20
th 

Plurals/Possessives/Oblique Pronoun Duolingo app 

21
st 

Clothes/Present 1/Colors Duolingo app 

22
nd 

Cartoon "Boys" Reading Comprehension - Extra 

23
rd 

Test- Cartoon Reading/Simple 
Present/Possessive Adjective/ Possessive 
Case 

 24
th 

Test correction/Questions - Lesson 1 Duolingo app 

25
th 

Questions/Conjunctions Duolingo app 

26
th Questions/Conjunctions/Preparing 

dialogues 
Practice 

27
th 

Questions/Conjunctions/Staging dialogues Practice 

28
th 

Prepositions Duolingo app 

29
th 

Days of the week/Months of the 
year/Seasons 

Duolingo app 

30
th 

Members of the family Duolingo app 

31
st 

Test after Project implementation   

32
nd

 
Writing a text about the Project and 
Responding evaluation questionnaire  

Project Closure 

 

 



1st class – Project warm up 

Objetivo: motivar os alunos a respeito da ferramenta tecnológica digital que será 

utilizada no projeto. 

Professor: Poderá escrever no quadro-negro palavras-chaves de tudo que os 

alunos disserem. Nesse primeiro momento, isto servirá para motivá-los sobre o que 

virá a seguir e também para dar importância ao conhecimento que eles já possuem 

a respeito. Após, apresentar slides com imagens e breves explicações sobre o 

assunto e em seguida recolher informações sobre o perfil tecnológico dos alunos. 

Encaminhamentos: 

- apresentação do projeto – 15 min; 
- conversa sobre mídias digitais e apresentação de slides* – 20 min; 
- pesquisa perfil tecnológico – 10 min; 
- entrega de formulário para autorização dos pais (ANEXO) – 5 min. 

 

Warm up  “Alunos o que vocês sabem sobre: internet, aparelho celular e aplicativo?” 

1                                                                2 

3 

INTERNET

photo credit: <a href="http://www.flickr.com/photos/53114928@N02/12238988225">14933416-businessman-holding-successful-business</a> via <a 

href="http://photopin.com">photopin</a> <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/">(license)</a>

                        4  

photocredit: <a href="http://www.flickr.com/photos/53114928@N02/12239143353">technology2</a> via <a href="http://photopin.com">photopin</a> 
<a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/">(license)</a>

Internet é um sistema global de redes de computadores interligadas com o
propósitode servir progressivamenteusuários no mundo inteiro. É uma rede
de várias outras redes com alcance local e global e que está ligada por uma
ampla variedade de tecnologias de rede eletrônica, sem fio e ópticas.

• photocredit: <a href="http://www.flickr.com/photos/53114928@N02/12239377724">NetworkMarketingBusiness_94855546</a> via <a 
href="http://photopin.com">photopin</a> <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/">(license)</a>

                    

5                                                                  6 

Algumas diferenças entre Celular e Smartphone

APARELHO FUNÇÕES SISTEMA 
OPERACIONAL

CELULAR LIGAÇÕES;
MENSAGENS;
BLUETOOTH;
INTERNET CONEXÃO WAP
MULTIMÍDIA (JOGOS, VÍDEOS) 

NÃO TEM

SMARTPHONE LIGAÇÕES
MENSAGENS
TELA TOUCH SCREEN
CÂMERA FOTOGRÁFICA (alta resolução)

FILMADORA (alta resolução)

INTERNET– NAVEGAÇÃO WI-FI, 3G, 4G...
APLICATIVOS – DIVERSOS
MULTIMÍDIA (JOGOS, VÍDEOS) alta resolução

iOS (TOP) 
Android

Windows Mobile
Blackberry OS

WebOS
Outros

http://pt.slideshare.net/murilknot/arquitetura-de-celulares

                  

Software aplicativo (aplicativo ou aplicação) é um programa de 
computador que tem por objetivo ajudar o seu usuário a 

desempenhar uma tarefa específica, em geral ligada 
a processamento de dados. 

http://www.flickr.com/photos/11417420@N07/20438755590

http://www.flickr.com/photos/49143546@N06/27803069053

 
https://drive.google.com/file/d/0B7-cdXG_D0NYd2pwVm8za1M5ZDA/view?usp=sharing   

                                                             
*
 Slides – fotos e textos: 

Fonte: PHOTOPIN; PHOTOS, Flickr. Fotos - ilustrações. License: Creative Commons photos. 
Disponível em: <http://photopin.com/>. Acesso em: 15 set. 2016. 
Fonte: WIKIPÉDIA. Internet, Software, Aparelho Celular. Disponível em: 
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil>. Acesso em: 15 set. 2016. 

CELL PHONES

• Telefone celular ou telemóvel é um aparelho de
comunicação por ondas eletromagnéticas que permite a
transmissão bidirecional de voz e dados utilizáveis em uma
área geográfica que se encontra dividida em células (de onde
provém a nomenclatura celular), cada uma delas servida por
um transmissor/receptor.

photo credit: <a href="http://www.flickr.com/photos/46488122@N05/24691532755">Handcuff and Locked With Smart Phone</a> via <a
href="http://photopin.com">photopin</a> <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/">(license)</a>

https://drive.google.com/file/d/0B7-cdXG_D0NYd2pwVm8za1M5ZDA/view?usp=sharing


    
  Colégio Estadual João Ribeiro de Camargo – Colombo, PR.   
   Nome __________________________________ Idade_______________ 
 

Pesquisa pré-projeto data:____/____/________. 
 
 

a.  Você tem aparelho celular? (   ) sim (   ) não 
b.  Qual modelo? ______________________________________________  
c.  Você acessa a internet no seu celular? (   ) sim (   ) não 
d.  Você acessa a internet no computador da sua casa? (   ) sim (   ) não 
e.  Quais aplicativos você utiliza no seu celular? 

          ___________________________________________________________ 
          ___________________________________________________________ 
 

f.  O que você já aprendeu em inglês utilizando aplicativos? 
          ___________________________________________________________ 
          ___________________________________________________________ 
 

g. Qual é o seu passatempo quando não está utilizando tecnologias digitais? 
           Marque uma ou mais alternativas). 
 

o esportes o dormir 

o leitura o desenhar 

o conversar com amigos (as) o escrever em diários 

o ver televisão o dançar 

o cantar o caminhadas 

o jogar (jogos de tabuleiro 
xadrez, dama, gamão...) 

o tocar instrumentos musicais 

o outros ______________________________________________ 

 
 
 

 

 

2nd and 31st CLASSES  

Objetivo: avaliar o quanto os alunos sabem sobre conteúdo básico de inglês antes e 

depois da aplicação do projeto. 

Professor: explique aos alunos quais são as finalidades do teste: avaliar o método 

com a utilização de aplicativo nas aulas e saber o quanto de conteúdo básico da 

língua inglesa eles possuem, antes e depois  da aplicação do projeto. 

Encaminhamentos:  

- explicar a finalidade do teste, pré e pós-aplicação do projeto – 5 min;  

- aplicação do teste – 45 min. 

 

 

 



Teste pré/pós implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica 

 
Colégio Estadual João Ribeiro de Camargo.  
Nome_________________________________________________________6ª___ 
Colombo_______ de _____________________ de 2017. 
 

1.  Leia o diálogo na charge Cheating* e responda as perguntas. 

 

a. Em que situação o diálogo se passa? ______________________________ 

b. Qual é a intenção do menino?____________________________________ 

c. Ele consegue o que pretende? ___________________________________  

d. Por quê?_____________________________________________________ 

2. Siga o modelo e encontre o resultado das operações em inglês no caça-
palavras**. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R T F G B N N M W P U Z 15 -8 = SEVEN 

F O E B J E O W T C Q L 3 + 6 = _________________ 

D O T E N X T V F O U R 2 x 2 = _________________ 

V T I P J H A R R N C B 10 ÷ 2 = _________________ 

H D W T R E E S H E O Y 1 x 1 = _________________ 

I M B E Q F N R T B G V 1 + 7 = _________________ 

S P E S L R E I G H T T 27 -15 =   _________________ 

A W C I T V V Y E W N U 12 ÷ 6 = _________________ 

A T E L E V E N T X S J 7 + 4 = _________________ 

X F V R T Y S P X B I O 9 ÷ 3 = _________________ 

M C I U M N E V F S X W 3 x 2 = _________________ 

D F F O N E N I N V P T 30 -20 = _________________ 

                                                             
*
 “Cola” Charge Fonte: INTERATIVA, Escola; SEED. Charge – Cheating. Disponível em: 

<http://www.lem.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=1153&evento=37#menu-galeria>. 

Acesso em: 25 jul. 2016. 
** Caça-palavra elaborado pela autora. 



3. Você conhece este jogador? Responda as perguntas sobre ele em inglês. 
 

            https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:CiteThisPage&page=Neymar&id=725497252 

a. What is his name?  _________________________________________________ 

b. What is his nationality? _________________________________________________ 

c. What city is he from?  _________________________________________________ 

d. What is his club? _________________________________________________ 

e. Is he a handball player?      _________________________________________________ 

e. What is his occupation?  _________________________________________________ 

f. When is his birthday?  _________________________________________________ 

  
4. Personifique a carinha (menino/menina) e complete seu perfil em inglês.  

 

 

 

 

 

 

Neymar
*
 

Neymar playing for Barcelona in 2015 

Personal information 

 Full name 
Neymar da Silva Santos 
Júnior[1] 

Date of birth 5 February 1992 (age 24)[1] 

Place of birth Mogi das Cruzes, Brazil[1] 

Height 1.74 m (5 ft 8 1⁄2 in)[note 1][4] 

Playing 
position Forward / Winger 

 

Neymar da Silva Santos 
Júnior (Portuguese 

pronunciation:  ne   a  d   si     s  tus 
 ʒũɲo ]; born 5 February 1992), 
commonly known 
as Neymar or Neymar Jr., is a 
Brazilian professional footballer who 
plays for Spanish club FC 
Barcelona and the Brazil national 
team as a forward or winger, and is 
also the captain of the national team. 

At the age of 19, Neymar won 
the 2011 South American Footballer of 
the Year award, after coming third 
in 2010.[5] He followed this up by 
winning it again in 2012. In 2011 
Neymar won the FIFA Puskás 
Award for Goal of the Year.[6] In2015 he 
came third for the FIFA Ballon 
d'Or behind Lionel Messi and Cristiano 
Ronaldo.[7] Neymar is known for his 
acceleration, dribbling skills, finishing 
and ability with both feet.  

                                                             
*
 Neymar Bibliografia Fonte: Wikipedia contributors, "Neymar," Wikipedia, The Free Encyclopedia, 
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Neymar&oldid=725497252. Acessed June 18, 2016. 

 

Hi, my name is_________________________. 

I’  fro  _________________________(país). 

I live in _________________________(cidade). 

I’  ________________(idade). 

_____________ 

____________________________ 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/FC_Barcelona
https://en.wikipedia.org/wiki/Neymar#cite_note-Neymar-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Neymar#cite_note-Neymar-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Mogi_das_Cruzes
https://en.wikipedia.org/wiki/Neymar#cite_note-Neymar-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Neymar#cite_note-4
https://en.wikipedia.org/wiki/Neymar#cite_note-4
https://en.wikipedia.org/wiki/Forward_(association_football)
https://en.wikipedia.org/wiki/Midfielder#Winger
https://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA_for_Portuguese
https://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA_for_Portuguese
https://en.wikipedia.org/wiki/Association_football
https://en.wikipedia.org/wiki/FC_Barcelona
https://en.wikipedia.org/wiki/FC_Barcelona
https://en.wikipedia.org/wiki/Brazil_national_football_team
https://en.wikipedia.org/wiki/Brazil_national_football_team
https://en.wikipedia.org/wiki/Forward_(association_football)
https://en.wikipedia.org/wiki/Midfielder#Winger
https://en.wikipedia.org/wiki/Captain_(association_football)
https://en.wikipedia.org/wiki/2011_South_American_Footballer_of_the_Year
https://en.wikipedia.org/wiki/2011_South_American_Footballer_of_the_Year
https://en.wikipedia.org/wiki/2011_South_American_Footballer_of_the_Year
https://en.wikipedia.org/wiki/2010_South_American_Footballer_of_the_Year
https://en.wikipedia.org/wiki/Neymar#cite_note-goal.com-6
https://en.wikipedia.org/wiki/2012_South_American_Footballer_of_the_Year
https://en.wikipedia.org/wiki/FIFA_Pusk%C3%A1s_Award
https://en.wikipedia.org/wiki/FIFA_Pusk%C3%A1s_Award
https://en.wikipedia.org/wiki/Neymar#cite_note-7
https://en.wikipedia.org/wiki/2015_FIFA_Ballon_d%27Or
https://en.wikipedia.org/wiki/FIFA_Ballon_d%27Or
https://en.wikipedia.org/wiki/FIFA_Ballon_d%27Or
https://en.wikipedia.org/wiki/Lionel_Messi
https://en.wikipedia.org/wiki/Cristiano_Ronaldo
https://en.wikipedia.org/wiki/Cristiano_Ronaldo
https://en.wikipedia.org/wiki/Neymar#cite_note-FIFA_2015-8
https://en.wikipedia.org/wiki/Dribbling#Association_football
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Neymar_(cropped).jpg


 

5. Pinte conforme a indicação em inglês abaixo das figuras*. 

 

 

 

     ORANGE             BLUE              RED           GREEN     YELLOW         GRAY        PINK 

 

6. Como você responderia em inglês as seguintes perguntas: 

Balões* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Complete a cruzadinha** com os nomes dos animais em inglês: 

 
 

      

8 

      

HORIZONTAIS 

      
B 

      
1. pato 

  

7 

 

1   u     
    

2. papagaio 

  
  

   
T 

      
3.coelho 

2           T 
   

9 

  
4. macaco 

  
  

   
E 

   
  10 

 
5. ovelha 

     

3 R           
 

6. rato 
 

  

11 

   
F 

 

12 

 
    

 
VERTICAIS 

  
  

   
L 

 
  

  
  

 
7. gato 

4           Y 
 

  
  

  
 

8.borboleta 

  
  

     
  

  
  

 
9. porco 

       

5  S         10. tartaruga 

   

6           
    

11. vaca 

             
12. cavalo 

                                                             
* Fonte:  WORD, Microsoft Office 2007. Formas. Acesso em: 15 set. 2016. 
** Cruzadinha elaborada pela autora. 

1. Good afternoon! 

2. What’ s your na e? 

3. How are you? 

4. What’s up? 

5. Thank you! 

6. Bye! 

1__________________________ 

2__________________________ 

3__________________________ 

4__________________________ 

5__________________________ 

6____________________________ 



8. Organize as palavras para formar frases em inglês.  
 

a. is – Gisele – model – a – rich  
____________________________________________________________ 
 

b. home  – not – are – we – at – now  
____________________________________________________________ 
 

c. am – Brazilian – a – student – I 
____________________________________________________________ 
 

d. from -  Lionel Messi – are – Argentina – Diego Maradona – and 

____________________________________________________________ 

 

 
Figura: alunos com celular

*
 

 
Fonte: http://multimeios.seed.pr.gov.br/resourcespace-seed/pages/home.php 

 

3rd class – Duolingo app 

Objetivo: orientar os alunos a baixar o aplicativo Duolingo nos seus aparelhos 

celulares pessoais, definindo na plataforma: as metas, o personal trainer1 e uso do 

microfone. 

Professor: incentive os alunos a se ajudarem nesta tarefa. Solicite que façam na 

plataforma as unidades Básico 1 e Artigos indefinidos do primeiro módulo do 

aplicativo. Após, peça que registre  no caderno a ati idade “App Diary2”, relatos 

relacionados ao uso de aplicativo educacional na escola. 

Encaminhamentos: 

- recolher autorização dos pais 5 min; 

- baixar o aplicativo Duolingo em todos os aparelhos celulares 15 min; 

- fazer os exercícios no aplicativo Basico 1 e Artigos indefinidos 20 min;   

- registrar no “App Diary” no caderno: primeiras impressões sobre estudar na 

plataforma digital 10 min. 
 

1 treinador pessoal 

2 diário do aplicativo                                         

                                                             
*
 Figura: alunos com celular. Fonte: SEED; MULTIMEIOS, Acervo. Chatiqueta - alunos com 

celulares. Disponível em: <http://multimeios.seed.pr.gov.br/resourcespace-

seed/pages/view.php?ref=23506&search=chatiqueta&order_by=relevance&sort=DESC&offset=0&arc

hive=0&k=>. Acesso em: 17 set. 2016. 

 



  Duolingo first module 

Básico 1 
Lição 1: man, woman, I, am, a, boy, girl 

Lição 2: he, is, she, child, see, ball 
Lição 3: have, cat, dog, and 

 

Artigos indefinidos 
Lição 1: an, apple, orange 
Lição 2: animal, elephant 

 
 

 

 

                     Foto: aluno escrevendo no caderno
*
 

 
http://www.flickr.com/photos/51814251@N02/11487666544 

 

 

 

4th class – Textbook 

Objetivo: conhecer e utilizar os números cardinais – 1 a 30 e números ordinais – 1º 

ao 30º, em inglês. 

Professor: apresente os números ordinais oralmente fazendo os alunos repetirem, 

se preferir utilize o áudio, CD do livro. Em seguida apresente suas formas escritas no 

livro, onde farão os primeiros exercícios. Explique depois os números ordinais, 

diferenças de uso, pronúncia e escrita. 

Encaminhamentos: 

- apresentar oralmente os números cardinais – 5 min; 

- apresentar a forma escrita dos números cardinais – 10 min; 

- fazer os exercícios do livro ou similares – 10 min; 

- corrigir os exercícios referentes ao conteúdo – 10 min; 

- apresentar os números ordinais (1º ao 10º) – 15 min. 
 

Exercícios similares ao do livro alive! 6º ano. 

1 Order the numbers from the box. 

eleven – three – five – six – nine – ten – one – twelve – two – seven – four – eight  

 

 

 

    

 

 

 

                                                             
*
 Foto: aluno escrevendo no caderno. Fonte: PHOTOS, Flickr; PHOTOPIN; SOARES, 

Camila. Caderno. 2013. Photo credit: Camilla Soares 02660020 via photopin (license). Disponível 

em: <https://www.flickr.com/photos/51814251@N02/11487666544>. Acesso em: 29 set. 2016.  

 

1 __________________ 7 __________________ 
2 __________________ 8 __________________ 
3 __________________ 9 __________________ 
4 __________________ 10 __________________ 
5 __________________ 11 __________________ 
6 __________________ 12 __________________ 

“App Diary” 

Data: __/__/__ 

Minhas primeiras 

impressões sobre 

estudar inglês por 

meio de uma 

ferramenta 

digital na escola. 

“App Diary” 

Data: __/__/__ 

Minhas primeiras 

impressões sobre 

estudar inglês por 

meio de uma 

ferramenta 

digital na escola. 

http://www.flickr.com/photos/51814251@N02/11487666544


2 Dictation - Listen to the teacher and write numbers in English. 

a. Seventeen _________________ c. Twenty- two ________________ 

b. Fourteen __________________  d. Thirty _____________________ 

 

3 Listen to the teacher and write down the phone numbers. 

a. _____________________ c. ____________________ 

b. _____________________ d. ____________________ 

 

ORDINAL NUMBERS* 
Fonte: http://brasilescola.uol.com.br/ingles/ordinal-numbers.htm 

 
 Os números ordinais são usados para indicar sequência, posição. São eles: 

1st   first primeiro 12th   twelfth  décimo segundo 

2nd  second  segundo 13th   thirteenth  décimo terceiro 
3rd  third  terceiro 14th   fourteenth  décimo quarto 

4th  fourth  quarto 15th   fifteenth  décimo quinto 

5th  fifth  quinto 16th   sixteenth  décimo sexto 

6th   sixth  sexto 17th   seventeenth  décimo sétimo 
7th   seventh  sétimo 18th  eighteenth  décimo oitavo 

8th   eighth  oitavo 19th  nineteenth  décimo nono 

9th   ninth nono  20th  twentieth vigésimo 

10th   tenth décimo  21st   twenty-first vigésimo primeiro 

11th   eleventh décimo primeiro 30th thirtieth  trigésimo 

 

           Exemplos: 

 January is the first month of the year. (Janeiro é o primeiro mês do ano). 

 Bob is the third winner. (Bob é o terceiro ganhador). 

 John is the ninth student of this line. (John é o nono aluno desta fila). 
 
 Os números ordinais também são usados em inglês para datas. 

 

 January 28th (Vigésimo oitavo dia do mês de janeiro). 
 

 Obs.: Note que o “th” aco panha o nu eral  inte e oito, pois a ter inação de 
 igési o oita o é “th”. O nu eral ordinal pri eiro, por exe plo, ter ina e  
“st” (first), logo de e  ir “st” aco panhando o nu eral 1. O nu eral ordinal 
segundo ter ina e  “nd” (second), por isso de e  ir o “nd” aco panhando o 
numeral 2. O mesmo acontece com terceiro (third), logo “rd” de e 
acompanhar o numeral 3. 
 
 

                                                             
* Números ordinais. Fonte: SILVA, Layssa Gabriela Almeida E. "Ordinal Numbers"; Brasil Escola. 

Disponível em <http://brasilescola.uol.com.br/ingles/ordinal-numbers.htm>. Acesso em 15 de outubro 
de 2016. 

 
 



5th class – Practice 

Objetivo: praticar a escrita dos números cardinais e ordinais em inglês. 

Professor: retome o conteúdo de números fazendo os alunos dizerem os próprios 

números do diário de classe. Poderá também dividir a turma em dois grupos e fazer 

um jogo para saber qual deles escreverá corretamente os números que você disser 

em inglês, no quadro de giz. Após, solicite que façam a folha de exercícios referente 

a este conteúdo. 

Encaminhamentos: 

- retomar o conteúdo sobre números, cardinais e ordinais, de forma lúdica – 15 min. 

- fazer a folha de exercícios – 20 min; 

- corrigir os exercícios – 15 min. 

 
João Ribeiro de Camargo School – Colombo, PR.  
Name_____________________________________________number____ 6th___  
 

Worksheet 1 - Date _____/_____/201___ 
 

1. Complete the sequence of numbers in English. 
 

a. One, _____________, three, ______________ , ______________, six, 
________________, eight, _____________ and _______________. 
 

b. Two, four, ____________, _______________, ten,__________________, 
fourteen, _________________,eighteen and _______________. 
 

c. __________, ten, ______________, twenty, ___________________and 
_________________. 

2. What are the ordinal numbers to these cardinal ones? 
a. 1 _______________________ e. 5 - ___________________ 
b. 2- SECOND – 2ND         f. 6 - ___________________ 
c. 3 - ______________________      g. 9 - ___________________ 
d. 4 - ______________________      h. 10 - __________________   

 
3. Fill in the crossword* with numbers in English. 

        
10 

  
1

st
 

         

   
13 

           
15 

     

  
12 

                  

             
8 

       3
rd

 
                    

          
26 

      
- 

   

  
2 

     
3 

   
9

th
 

     
11 

  

           
19 

         

 
7

th
 

                   

                     

      
17 

              

                     

             
2

nd
 

       
                                                             
*
 Cruzadinha elaborada pela autora. 



 
4. Write sentences in English with your own numbers. 

 
a. Eu sou o (1º, 2º, 3º…) na  inha fila. 

____________________________________________________________  
b. Meu telefone celular é.... 

____________________________________________________________  
c. Meu aniversário é em (mês e dia). 

____________________________________________________________  
 
 

6th class - Textbook 

Objetivo: aprender a interagir, se apresentar e apresentar as pessoas em inglês 

com verb to be (ser e estar) no tempo presente. 

Professor: retome o conteúdo estudado no aplicativo, exemplificando o uso do 

verbo to be em contextos de identificação e apresentação pessoal. Após oriente os 

alunos a fazer os exercícios do livro ou similares. 

Encaminhamentos: 

- reto ar conteúdo “verb to be” estudado no aplicati o – 15 min; 

- fazer os exercícios do livro ou similares – 20 min; 

- corrigir e esclarecer as dúvidas dos exercícios referentes ao conteúdo – 15 min. 

Exercícios similares ao do livro alive! 6º ano. 

1. Complete the gaps with verb to be. 

a. I ______ a sudent.             

b. Lionel Messi and Neymar  ________ soccer players. 

c. Cesar Cielo _____ a swimmer. 

d. Who _______ you? 

e. Shakira _______ a Singer. 

 

2. Write in English the missing words. 

- __________________________ Paula? (Como vai você) 

- I’  ________________ thanks, and______? (be / ocê) 

- ______________________. (Muito bem) 

 

3. What is the correct Word to complete the gaps?  

 
- What’s _____ na e? 
- ______’s Cristiano Ronaldo. 
- ______’ s fro  Portugal. 
- ______’s a soccer player. 

 

                         

                   Foto
* 

        https://www.flickr.com/photos/10097156@N06/2228920165 

                                                             
*
 Foto Cristiano Ronaldo. Fonte: PHOTOS, Flickr; PHOTOPIN. Cristiano Ronaldo. Photo credit: 
Manuel Ribeiro Cristiano Ronaldo via photopin (license). Disponível em: 
<https://www.flickr.com/photos/10097156@N06/2228920165>. Acesso em: 10 out. 2016.   

he, his, she, her 



Foto
*
  

https://www.flickr.com/photos/50708465@N00/29388401473 

- Who’s ______? 
- ______’s Mrs. Clinton. 
- ______ first name is Hillary. 
-  _____’s a la yer  and a politician. 

 

 

4. Read about Gisele Bündchen and answer the questions in English. 

     Foto
** 

  

Full name: Gisele Caroline Bündchen 
Occupation: model 
Place of the birth: Três de Maio – Rio Grande do Sul 
Birthday: July 20th 
Year of birth: 1980 
Husband: Tom Brady 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Gisele_Bündchen 

 

a. Who is this woman? _____________________________________  

b. What’s she? ___________________________________________  

c. Where’s she fro ? ______________________________________  

d. How old is she? ________________________________________ 

e. Who is her husband? ____________________________________ 

f. What’s her last na e? ___________________________________  

 

7th class - Practice 

Objetivo: se apresentar e apresentar os colegas de sala em inglês. 

Professor: permita que os alunos circulem pela sala e formem pares nesta 

atividade. Enfatize a importância de saber se apresentar no idioma inglês para poder 

se comunicar com pessoas do mundo todo. 

Encaminhamentos: 

- escrever o perfil em inglês (nome, idade, preferências e nacionalidade) 10 min; 

- formar pares e trocar informações sobre os perfis 20 mim; 

- apresentar o colega em inglês para a turma 20 min. 

                                                   Figura: inovações tecnológicas
***

 

 
                                          Fonte:http://multimeios.seed.pr.gov.br/resourcespace-seed/pages/home.php 

                                                             
*
 Foto: Hillary Clinton. Fonte: PHOTOS, Flickr; PHOTOPIN. Hillary Clinton. Photo credit: billy3001 

Debate via photopin (license). Disponível em: 

<https://www.flickr.com/photos/50708465@N00/29388401473>. Acesso em: 10 out. 2016. 
**
 Foto: Gisele Bundchen. Fonte: WIKIPÉDIA (Comp.). Gisele Bündchen. Disponível em: 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Gisele_Bündchen>. Acesso em: 10 out. 2016. 
***

 Figura: inovações tecnológicas. Fonte: SEED; MULTIMEIOS, Acervo. Inovações Tecnológicas - 
alunos na sala de aula. Crédito JOCELIN JOSE VIANNA DA SILVA. Disponível em: 
<http://multimeios.seed.pr.gov.br/resourcespace-
seed/pages/view.php?ref=23250&search=alunos&order_by=relevance&sort=DESC&offset=0&archive
=0&k=>. Acesso em: 17 set. 2016. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Gisele_Bündchen


1. In your notebook glue your picture and write about yourself, name, nickname, age, 

preferences and nationality. 

                                                            Figuras: menina e menino
*
 

                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  http://multimeios.seed.pr.gov.br/resourcespace-seed/pages/home.php 

 

2. Present your classmate profile to the group. 
Figura: lousa digital

**
 

 

 
 

                                      Fonte:http://multimeios.seed.pr.gov.br/resourcespace-seed/pages/home.php 

8th class – Duolingo app 

Objetivo: reforçar o vocabulário e a estrutura do verbo to be. 

Professor: solicite a revisão do conteúdo, unidades Básico 1 e Artigos indefinidos, 

na plataforma do aplicativo Duolingo – janela Atividade de classe. 

Encaminhamentos: 

- Revisar no aplicativo Básico 1 – 15 min; 

- Revisar no aplicativo Artigos indefinidos – 15 min 

- Escre er no diário “App Diary” pala ras e frases e  inglês que fixaram das duas 
unidades estudadas. 

                                                             
*
 Figuras: menina e menino. Fonte: SEED; MULTIMEIOS, Acervo.  Crianças brincando. Contribuição 

Roberto Carlos Rodrigues. Disponível em: <http://multimeios.seed.pr.gov.br/resourcespace-

seed/pages/view.php?ref=23473&search=crianças&order_by=relevance&sort=DESC&offset=0&archiv

e=0&k=>. Acesso em: 03 out. 2016.  
**
 Figura: lousa digital. Fonte: SEED; MULTIMEIOS, Acervo.  Lousa Digital – alunos. Crédito 

Cleverson Dias. Disponível em: <http://multimeios.seed.pr.gov.br/resourcespace-

seed/pages/view.php?ref=20067&search=alunos&order_by=relevance&sort=DESC&offset=0&archive

=0&k=>. Acesso em: 03 out. 2016.  

 

                                                                                                      

Who am I in the world? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________  
__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

_________________ 

__________________________________________________________

___________  

__________________________________________________________

___________ 

 



Exercícios adaptados com base na plataforma do aplicativo Duolingo 

Básico 1 – Figuras e fotos
1
 / Figura alto falante

2
 

 

Lição 1: man, woman, I, am, a, boy, girl 

                                                         

Selecione a tradução para “ ulher”         

                                                             child              woman             cat                                           

                                                                                         

Selecione a tradução de “ enino”                 

                                                            child                 boy                 woman 

 

Selecione a tradução de “ enina”                           

                                                           girl                   child                cat 

 

Selecione a tradução de “ho em”                                                   

                                                              cat                 child                  man 

 

Escute e traduza:  

A boy             

 

I am a man. 

 

Traduza “ enina” 

 
 

 

 

                                                             
1
 Figuras e fotos Acervo Multimeios. Fonte: SEED; MULTIMEIOS, Acervo. Figuras e 

fotos. Disponível em: <http://multimeios.seed.pr.gov.br/resourcespace-seed/pages/home.php>. 

Acesso em: 17 set. 2016. 
2
 Figura alto falante elaborada pela autora. 

Escreva em Português 

 

Escreva em Inglês 

 

Escreva em Português 



Traduza “ ulher” 

 
 

Lição 2: he, is, she, child, see, ball 

 

Selecione a tradução e escute a pronúncia. 

 

“criança” 

                   
    child               woman         cat 

“bola” 

           
     cat                 child              ball 

 

Escute e traduza: 

 

 I see.  

 

He is a man.  

 

She is a girl. 

 

Traduza “bola” 

 

   
 

Traduza “criança” 

 

 
 

 

 

Escreva em Inglês 

 

Escreva em Português 

Escreva em Português 

 

Escreva em Português 

 

Escreva em Inglês 

Escreva em Inglês 

 



Lição 3: have, cat, dog, and 

Selecione a tradução e escute a pronúncia. 

 

“cachorro” 

             
child           dog             woman 

“gato” 

             
  woman               cat               child   

 

Escute e traduza.                                    

 A boy and a girl. 

 

 

 I have a ball. 

 

 

Traduza “gato” e escute a pronúncia. 

 

 
 

Traduza “cachorro” e escute a pronúncia. 

 

 
 

Escute e traduza. 

 

 A cat and a ball. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escreva em Português 

 

Escreva em Português 

 

Escreva em Inglês 

Escreva em Inglês 

 

Escreva em Português 



Artigos indefinidos – Figuras e fotos
1
 / Figura alto falante

2 / Foto: maçã3 / Foto: laranja4 

Lição 1: an, apple, orange 

 

Selecione a tradução e escute a pronúncia. 

 

“ açã” 

                 
apple            orange        elephant 

“laran a” 
 

                  
orange        elephant     apple 

 

 

Escute e traduza.                     

 

 I see an apple.   

 

 

Traduza “laran a” e escute a pronúncia. 

 
 

Traduza “ açã” e escute a pronúncia. 

 
 

 

Selecione a palavra que falta.      A man and                         apple.   

 
                                                                            a 

                                                                            an    

 

 

 

                                                             
1 Figuras e fotos Acervo Multimeios. Fonte: SEED; MULTIMEIOS, Acervo. Figuras e 

fotos. Disponível em: <http://multimeios.seed.pr.gov.br/resourcespace-seed/pages/home.php>. 

Acesso em: 17 set. 2016. 
2 Figura alto falante elaborada pela autora. 
3 Foto: maçã. Fonte: WIKIPÉDIA. Maçãs. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Maçã>. Acesso 

em: 21 jul. 2016. 
4 Foto: laranja. Fonte: WIKIPÉDIA. Laranjas. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Laranja>. 

Acesso em: 21 jul. 2016. 

 

Escreva em Português 

Escreva em Inglês 

Escreva em Inglês 

 

                   



Escute, clique no microfone e diga a frase em inglês. 

I see an orange.         

 

Traduza a frase. 

 

“Não está frio.”              

 

           

Lição 2: animal, elephant 

 

Selecione “elefante” e escute a pronúncia. 

                       
 orange      elephant             apple 

 

Escute e traduza. 

An animal  

 

 

Traduza “elefante” e escute a pronúncia. 

   
 

Escute, clique no microfone e diga a frase em inglês. 

 

I see an animal.  

 

An elepant is an animal.  

                

Escute e traduza.  

An elephant    

 

Escute, clique no microfone e diga a frase em inglês.  

A dog is an animal.  

   

 

Escreva em Inglês 

 

Escreva em Português 

Escreva em Inglês 

Escreva em Português 



9th class - Textbook 

Objetivos: aprender a interagir perguntando e respondendo sobre suas 

preferências; aprender o vocabulário sobre materiais escolares e cores; utilizar os 

verbos na forma imperativa para dar e receber ordens. 

Professor: comece conversando com os alunos em inglês apontando os seus 

materiais escolares e dando pequenas ordens para que eles repitam palavras, 

perguntas e respostas em inglês a respeito desses objetos. Em seguida oriente-os a 

fazer os exercícios no livro didático ou similares. 

Encaminhamentos: 

- instigar a participação dos alunos com perguntas e respostas sobre seus materiais 

escolares, cores preferidas e etc – 15 min; 

- fazer os exercícios do livro ou similares – 20 min; 

- corrigir os exercícios esclarecendo as dúvidas – 15 min. 

 

Exercícios similares ao do livro alive! 6º ano. 

 

1. Find school supplies in the Word puzzle*. 

livro – caneta – estojo – caderno – apontador – caderno – apontador – 
compasso – cola – lápis – fichário – régua – tesoura - borracha 

 

S A D M N K P E N F P W T U H G V 

C B B I N D E R R T I Y U Z O N T 

X I F S U G M A D E Z R A K O O B 

S R O S S I C S Z J Q U P E D T R 

E G L E T G P E N C I L C A S E E 

E N L F B U V R O I V E Z O F B I 

P L Y U E X Z S I G C R D K O O J 

L I C N E P W Q V N S S A P M O C 

S H R R P S H A R P E N E R P K Z 

 

2. Complete the list with your favorite ones. 

a. music _______________ d. sport _______________ 
b. color _______________ e. number _______________ 
c. day  _______________ f. friend _______________ 

 

3. Interview one of your classmate about his or her preferences. Then write a text 

about it. 

Model: My classmate’s name is Maria. She likes the music “Two o’clock” by 

Marcus Saragosa. Her favorite color is blue. Her best day of the week is 

Saturday when she plays volleyball with friends. She has no favorite number 

and I am her best friend. 

  

                                                             
* Caça-palavra elaborado pela autora. 



4. Write these sentences in English. 

a. Levante-se por favor! ______________________________________  

b. Abra a janela. ____________________________________________  

c. Não feche o caderno agora! _________________________________ 

 

10th class - Practice 

Objetivos: praticar a audição e a escrita de palavras em inglês desconhecidas. 

Professor: poderá premiar os três primeiros alunos que conseguirem preencher a 

letra corretamente com minidicionários ou livros paradidáticos em inglês. Incentive-

os a escutar músicas em inglês para aguçar a audição, sem priorizar a tradução. 

Encaminhamentos: 

- escutar a música de olhos fechados, concentração nos sons das palavras 10 min; 

- escutar a música e preencher a letra com as palavras do retângulo 20 min; 

- em grupo de três, resumir o significado da música 20 min. 

 

 Listen to the music “First” fro  Jekk* artist and fill the song lyrics. The missing 

words are in the box. 

 

 

 

 

 Work out with two friends and write about what does this song “First” mean. 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

 

11th class – Duolingo app 

Objetivos: praticar o uso de verbos no presente simples fazendo a unidade Básico 2 

e Verbos Básicos na plataforma do aplicativo. 

Professor: oriente os alunos a escrever no caderno frases prontas e palavras novas 

das duas unidades estudadas no aplicativo. 

 Encaminhamentos: 

- Fazer as atividades no aplicativo Básico 2 – 15 min; 

- Fazer as atividades no aplicativo Verbos básicos – 15 min; 

- Fazer a folha de exercícios; diálogos em inglês com base nas unidades estudadas 
no aplicativo – 20 min. 

 

 

                                                             
* Artista Jekk. Fonte: PARIS, Jekk. First - Music. Jamendo Music. Disponível em: 

<https://www.jamendo.com/community/pop/tracks>. Acesso em: 26 set. 2016. 

 

GOING – LIFE – ROUGH – FIRST – BE – TRUST – TWICE – ALL – STRONG – 

ANYONE – I’M – YOUR – SHOUT - I 



Duolingo first module 

Básico 2 
Lição 1: you, are, book, read 

Lição 2: boys, the, girls, newspaper, they 
Lição 3: we,  menu, find, house 

Verbos básicos 
Lição 1: hear, reads, sees, love, loves 
Lição 2: finds, hears, like, likes, has 

 

 

 
João Ribeiro de Camargo School – Colombo, PR.  
Name______________________________________number____ 6 th___  
 

Worksheet 2 - Date _____/_____/201___ 

 
1 Write dialogues in English to the pictures* as this one. 
 
 

 
https://www.flickr.com/photos/13760856@N07/23597958833 
 
 

 
      https://www.flickr.com/photos/85385002@N00/29537892925 
 

 
       https://www.flickr.com/photos/28652129@N06/27797244794 
 

 

                                                             
*
 Fotos – Fonte: PHOTOPIN; PHOTOS, Flickr. Fotos - ilustrações. License: Creative Commons 

photos. Disponível em: <http://photopin.com/>. Acesso em: 20 set. 2016. 

 

_________________________________________  

_________________________________________  

_________________________________________  

_________________________________________  

_________________________________________  

 

- So, how is your girlfriend Chang? 

- She is fine thanks! She has a dog now.  

- Cool! I love dogs too. You know I have 

a Dobermann and a Rottweiler. 

- Yes, I know and she has a Yorkshire. 

Rsrsr… 

-  

_________________________________________  

_________________________________________  

_________________________________________  

_________________________________________  

_________________________________________  

 



12th class – Duolingo app 

Objetivo: reforçar no aplicativo a aprendizagem do conteúdo estudado no livro 

referente a Saudações. 

Professor: oriente os alunos a fazer as atividades da unidade Saudações no 

aplicativo como tarefa de casa e reforço do mesmo conteúdo estudado no livro 

didático para futura avaliação em aula presencial. Solicitar, registro no caderno, “App 

Diary” das palavras e frases estudadas nas lições 1, 2 e 3.  

 Encaminhamentos: 

- fazer as atividades no aplicativo Saudações/Lição 1 (horário do aluno); 

- fazer as atividades no aplicativo Saudações/Lição 2 (horário do aluno); 

- fazer as atividades no aplicativo Saudações/Lição 3 (horário do aluno); 

- revisar as atividades no aplicativo as três lições da unidade Saudações (horário 

delimitado pela professora na plataforma); 

- registrar palavras e frases da unidade Saudações no “App Diary.” 

Exercícios adaptados com base na plataforma do aplicativo Duolingo 
Saudações - Fotos: Bandeira do Brasil

5
 e Bandeira dos EUA

6
 

Lição 1: hello, bye, thanks, yes, no, please, thank you 

Escute e traduza. 

Please!  

Bye!  
 

 
Escute, clique no microfone e diga: 

The menu, please.  
 

Escute e traduza. 

Thanks! 

Hello Brazill! 
 

Clique no microfone e traduza para 
inglês; 

                      Obrigada! 
 

                      _______________ 
 

Escute e traduza. 

Yes!  

Thank you!  
 

Clique no microfone e traduza para 
inglês; 

                      Obrigado, tchau! 
 

                      _______________ 
 

Escute e traduza. No, no, no!  
  

                                                             
5
 Foto: Bandeira do Brasil. Fonte: PHOTOS, Flickr; PHOTOPIN. Bandeira do Brasil. 2003. Photo 

credit: thejourney1972 (South America addicted) Bandeira do Brasil - Brazilian flag - Bandera del 

Brasil (Rio Negro, Amazonas, Brasil) via photopin (license). Disponível em: 

<https://www.flickr.com/photos/50694521@N00/281626179>. Acesso em: 30 set. 2016. 
6
 Foto: Bandeira dos EUA. Fonte: PHOTOS, Flickr; PHOTOPIN. USA Flag. 2016. Photo credit: 

kennethkonica IMG_4208 via photopin (license). Disponível em: 
<https://www.flickr.com/photos/38912465@N00/24994977529>. Acesso em: 30 set. 2016. 

Escreva em Português 

Escreva em Português 

Escreva em Português 

Escreva em Português 

Escreva em Português 

Escreva em Português 

Escreva em Português 



Lição 2: how are you, fine, good morning, good afternoon, sorry, welcome, not 

Escute e traduza. 

Sorry!  

Good afternoon! 
 

Clique no microfone e traduza para 
inglês; 

                      Não, desculpe-me! 
 

                      _______________ 
 

Escute e traduza. 

Good morning!  

Welcome! 
 

Clique no microfone e traduza para 
inglês; 

                      Bem-vindo! 
 

                      _______________ 
 

Escute e traduza. 

I am fine!  

I am not a man! 
 

Escute, clique no microfone e diga: 

No, not the cat.  
 

Escute e traduza. Hello, how are you!  
 
 

Lição 3: speak, speaks, english, goodbye, good night, good evening 

Escute e traduza. 

Goodbye Pedro!  
 

Escute, clique no microfone e diga: 

Good evening, how are you?  
 

Escute e traduza. 

They speak.  
 

Escute, clique no microfone e diga: 

The boy speaks English.  
 

Clique no microfone e traduza para 
inglês; 

                      Tchau, boa noite! 
 

                      _______________ 
 

Escute, clique no microfone e diga: 
 

Are you English? 
 

Escute, clique no microfone e diga: 

Good evening, girls! 
 

Escute e traduza. 

Good night!  
 

Escute e traduza. 

She speaks.  
 

Traduza: Um menino e uma menina. 

 

Escreva em Português 

Escreva em Português 

Escreva em Português 

Escreva em Português 

Escreva em Português 

Escreva em Português 

Escreva em Português 

Escreva em Português 

Escreva em Português 

Escreva em Português 

Escreva em Português 
Escreva em Português 



                    

 
 http://www.flickr.com/photos/51814251@N02/1148766654 

 

13th class - Test 

Objetivo: avaliar a fixação do conteúdo da unidade Saudações, verbo to be 

estudados no livro e na plataforma do aplicativo. 

Professor: antes de aplicar o teste, mostre o relatório de realização das tarefas 

solicitadas no aplicati o e  erifique os cadernos dos alunos as anotações no “App 

Diary” sobre o conteúdo reforçado na platafor a.  

 Encaminhamentos: 

- mostrar relatório do aplicativo sobre quem finalizou a tarefa solicitada – 5 min; 

- verificar as anotações nos cadernos das pala ras e frases no “App Diary” – 15 min;  

- retomar oralmente o conteúdo da unidade Saudações – 10 min; 

- Aplicar o teste – 20 min.  

 

 
João Ribeiro de Camargo School – Colombo, PR.  
Name___________________________________________ number_______6th___ 

 
English test 

 
1.  Read the dialogue and answer the questions in English. Pictures* 

                                                                             
- Good morning Jane! - Good morning Bob! 

- How are you? - Fine thanks, and you? 

- Fine!  - Sorry I am late for school. 

- Ok, goodbye! - Bye! 

 
a. Is the dialogue in the afternoon? _______________________________  
b. What is the nickname of Robert? _______________________________  
c. Who is late for school? _______________________________________  
d. How are they? _____________________________________________  

 

                                                             
* Fotos – Fonte: SEED; MULTIMEIOS, Acervo. Adolescentes - Alunos. Disponível em: 

<http://multimeios.seed.pr.gov.br/resourcespace-

seed/pages/search.php?search=adolescentes&resetrestypes=yes&resource1=yes&resource3=yes&re

source4=yes&year;=&month;=&starsearch;=&Submit;=  Procurar>. Acesso em: 18 jul. 2016. 

 

“App Diary” 

Data: __/__/__ 

Palavras e frases 

que fixei da 

unidade 

“Saudações” 

estudada no 

aplicativo. 



 
2.  Complete the crossword* in English. 

     
5 

               

     
  

              
1. Olá 

1           
              

2. Boa tarde 

     
  

   
6 

          
3. Boa noite 

     
  

   
  

    
8 

     
4. Tchau 

2                             
     

5. Bom dia 

     
  

   
  

    
  

     
6. Bem-vindo 

     
  

   
  

          
7. Sim 

     
  

 
3                       

 
8. Não 

     
  

   
  

           

     
  

   
  

 
7 

         

     
  

     
  

         

    
4               

         

           
  

         3 Write in English. 
a. Ele é um homem. ________________________________________ 
b. Tchau, boa noite! ________________________________________ 
c. Um menino e uma menina. ____________________________________ 
d. Eu falo, ela fala. ______________________________________ 
e. Como você está? _____________________________________  

 
4 Order the words to form sentences in English. 
 

a. boys – English – the – speak __________________________________  
b. evening – you – how – good – are ?______________________________  
c. Portuguese – speaks – she ___________________________________  

 

  

 

14th class – Reading Comprehension  

Objetivos: compreender e interpretar textos no formato Charge. 

Professor: explore o conhecimento dos alunos sobre o gênero charge. Após faça 

uma breve explicação sobre o assunto mostrando algumas charges em português 

com linguagem verbal e não verbal. 

 Encaminhamentos: 

- explorar conhecimento dos alunos sobre charges – 5 min; 

- explicar o gênero charge mostrando charges em português – 10 min; 

- fazer exercícios de leitura e compreensão de texto no formato charge – 25 min; 

- corrigir os exercícios – 10 min. 

 

 

 

                                                             
*
 Cruzadinha elaborada pela autora. 



Exemplos:  

- charge 1 – Celular no berço* 

- charge 2 – Aula com celular** 

                    
          Fonte: http://www.opera10.com.br/2015/03/redacao-proposta-2015-15-uso-de-celular.html 
 

Charge é um estilo de ilustração que tem por finalidade satirizar, por meio de 

uma caricatura, algum acontecimento atual com um ou mais personagens envolvidos. 

A palavra é de origem francesa e significa carga, ou seja, exagera traços do caráter de 

alguém ou de algo para torná-lo burlesco. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Charge 

 

João Ribeiro de Camargo School – Colombo, PR.  
Name______________________________________number____ 6 th___  
 

Worksheet 3 - Date _____/_____/201___ 
   

1. Read the text in the charge*** and complete the exercises. 

 
 

                                                             
*
 Charge 1 – Celular no berço. Fonte: 10, Ópera. [blog na internet]. Charge - celular no berço. 

Disponível em: <http://2.bp.blogspot.com/-

DtI4wc5GgFk/Uo5lcxUwqII/AAAAAAAAAAc/0KnJAO19qoI/s1600/charge-2.jpg>. Acesso em: 03 set. 

2016. 
**
 Charge 2 – Aula com celular. Fonte: 10, Ópera. [blog na internet].Charge - aulas com celular. 

Disponível em: 

<http://s2.glbimg.com/Dh55RgJ3MSI4mVy001VCFb0iRR0=/s.glbimg.com/jo/g1/f/original/2014/06/09/j

ose_antonio_costa.jpg>. Acesso em: 03 set. 2016. 
***

 Charge – Advise (Conselho). Fonte: INTERATIVA, Escola; SEED. Charge – Advise. Disponível 

em: <http://www.lem.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=1153&evento=37#menu-

galeria>. Acesso em: 03 out. 2016. 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ilustra%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1tira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Caricatura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Burlesco


2. Complete the summary in Portuguese of the charge with the words in the box. 

Inteligente – através – direito – réu – atitude – própria – juiz – comentário  

 
“Charge  ostrando u  ___________ a e ocar o _____________ 
constitucional de fazer sua _____________ defesa. O _____________, por 
sua vez, ______________ de um ____________________ irônico, adverte-o 
que a _______________ não é __________________.” 

 
3. Find in the text the words and expressions in English. 

Conselho _______________ Dever _______________ 
Direito  _______________ Me representar _______________ 
Eu tenho _______________ O faz _______________ 

 
4. Write in English. 
a. Eu tenho o direito constitucional. _________________________________  
b. Direito e dever. _________________________________  
c. Eu o aconselho. ________________________________  
d. Você é um idiota. ________________________________  

 
5. Ans er in English the questions about the charge “Ad ise.” 
a. Is the man asking for a lawyer? __________________________________  
b. What are they talking about? ____________________________________  
c. According to the judge is the man intelligent? _______________________  
d. What makes the man an idiot? ___________________________________ 

 
 

15th class – Duolingo app 

Objetivo: aumentar o vocabulário de substantivos e verbos na língua inglesa. 

Professor: solicite aos alunos que façam em casa, no aplicativo, as unidades 

Animais, Comida e o Pronome it para próxima aula. Em sala, retome o conteúdo 

estudado na plataforma e oriente-os a fazer os exercícios sem consulta. 

 Encaminhamentos:  

- mostrar o relatório de quantos alunos fizeram as atividades solicitadas na 

plataforma do aplicativo – 5 min; 

- retomar o conteúdo estudado no aplicativo oralmente – 15 min; 

- fazer exercícios sobre conteúdo estudado no aplicativo – 20 min; 

- corrigir exercícios – 10 min. 

 

Duolingo second module 

Animais 
- Lição 1: horse, bird, 
duck, turtle, spider 
- Lição 2: crab, bear, 
mouse, wolf, lion 
 

Comida 
- Lição 1: eat, eats, fish, chicken, egg, cheese, fruit, food 
- Lição 2: drink, drinks, wine, beer, water, juice, coffee, tea 
- Lição 3: breakfast, lunch, tomato, dinner, strawberry, 
lemon, sandwich 
- Lição 4: bread, sugar, pasta, salt, meat, pork, beef 
- Lição 5: vegetarian, meal, soup, plate, milk, oil, rice 
 

Pronome it - Lição 1: it 



 
João Ribeiro de Camargo School – Colombo, PR.  
Name______________________________________number____ 6 th___  
 

Worksheet 4 - Date _____/_____/201___  

 
1. Write the name of the animals according to the pictures*. 

lion – turtle – horse – wolf – mouse – bear – bird – spider – duck - crab 

 

                                              
     _________       __________    __________     __________     _________  
 

                                            
     __________    __________    __________     ___________     _________ 

Fonte:http://photopin.com/ 

2. Complete the sentences with verb to be. 
a. The lions _______ tired.  
b. ________ that a turtle? 
c. It ________ a mouse. 
d. The spiders _________ dead. 
e. That horse _________ beautiful. 

 
3. Write in English. 
a. Leõs comem carne. _________________________________________ 
b. As tartarugas estão doentes. __________________________________  
c. Cavalos comem frutas também. ________________________________  
d. Eles bebem água.___________________________________________  

 
4. Rewrite the sentences replacing underlined words by the correct personal 

pronoun. 
 
 
 
 
 

5. Translate into Portuguese. 
a. This breakfast is delicious. _______________________________ 
b.  He drinks black beer. _______________________________ 

c. I eat fish and drink wine. _______________________________ 

d.  Sheila is a vegetarian. _______________________________ 
 

 

a. Cristine is outside. ___________________________________ 
b. That horse is brown. ___________________________________ 
c. The birds are flying. ___________________________________ 
d. Where is the duck? ___________________________________ 

 

                                                             
* Fotos de animais. Fonte: PHOTOPIN; PHOTOS, Flickr. Fotos. License: Creative Commons photos. 

Disponível em: <http://photopin.com/>. Acesso em: 03 out. 2016. 

 
 



16th class – Duolingo app and Textbook 

Objetivo: conhecer os dias da semana e meses do ano na língua inglesa; praticar o 

conteúdo Animais e Comida no aplicativo. 

Professor: apresente os dias da semana aos alunos; primeiro na forma oral e 

depois na forma escrita utilizando os exemplos do livro ou similares. Após, solicite 

aos alunos que revisem, no aplicativo, as unidades Animais, Comida e o Pronome it, 

anotando no caderno as palavras e frases dos exercícios. 

 Encaminhamentos:  

- apresentar os dias da semana e meses do ano nas formas oral e escrita – 5 min; 

- fazer os exercícios referente aos dias e meses, no livro ou similares  – 8 min; 

- revisar o conteúdo no aplicativo Animais, Comida e o Pronome it – 15 min; 

- fazer folha de exercícios referente ao conteúdo dias da semana, meses do ano, 

animais e comida – 12 min; 

- corrigir os exercícios e recolher a folha – 10 min 

 
João Ribeiro de Camargo School – Colombo, PR. 
Name __________________________________________number__ 6th ___ 
 

Worksheet 5 - Date _____/_____/201___  

1. Complete the calendar* with the name of the missing months.  
2017 CALENDAR 

JANUARY 
 

___________________________ 
 

___________________________ 

sun mon tue wed thu fri sat 
 

sun mon tue wed thu fri sat 
 

sun mon tue wed thu fri sat 

1 2 3 4 5 6 7 
    

1 2 3 4 
    

1 2 3 4 

8 9 10 11 12 13 14 
 

5 6 7 8 9 10 11 
 

5 6 7 8 9 10 11 

15 16 17 18 19 20 21 
 

12 13 14 15 16 17 18 
 

12 13 14 15 16 17 18 

22 23 24 25 26 27 28 
 

19 20 21 22 23 24 25 
 

19 20 21 22 23 24 25 

29 30 31 
     

26 27 28 
     

26 27 28 29 30 31 
 

___________________________ 
 

___________________________ 
 

JUNE 

sun mon tue wed thu fri sat 
 

sun mon tue wed thu fri sat 
 

sun mon tue wed thu fri sat 

      
1 

  
1 2 3 4 5 6 

     
1 2 3 

2 3 4 5 6 7 8 
 

7 8 9 10 11 12 13 
 

4 5 6 7 8 9 10 

9 10 11 12 13 14 15 
 

14 15 16 17 18 19 20 
 

11 12 13 14 15 16 17 

16 17 18 19 20 21 22 
 

21 22 23 24 25 26 27 
 

18 19 20 21 22 23 24 

23 24 25 26 27 28 29 
 

28 29 30 31 
    

25 26 27 28 29 30 
 

30 
                      

___________________________ 
 

___________________________ 
 

___________________________ 

sun mon tue wed thu fri sat 
 

sun mon tue wed thu fri sat 
 

sun mon tue wed thu fri sat 

      
1 

   
1 2 3 4 5 

      
1 2 

2 3 4 5 6 7 8 
 

6 7 8 9 10 11 12 
 

3 4 5 6 7 8 9 

9 10 11 12 13 14 15 
 

13 14 15 16 17 18 19 
 

10 11 12 13 14 15 16 

16 17 18 19 20 21 22 
 

20 21 22 23 24 25 26 
 

17 18 19 20 21 22 23 

23 24 25 26 27 28 29 
 

27 28 29 30 31 
   

24 25 26 27 28 29 30 

30 31 
                     

___________________________ 
 

NOVEMBER 
 

___________________________ 

sun mon tue wed thu fri sat 
 

sun mon tue wed thu fri sat 
 

sun mon tue wed thu fri sat 

1 2 3 4 5 6 7 
    

1 2 3 4 
      

1 2 

8 9 10 11 12 13 14 
 

5 6 7 8 9 10 11 
 

3 4 5 6 7 8 9 

15 16 17 18 19 20 21 
 

12 13 14 15 16 17 18 
 

10 11 12 13 14 15 16 

22 23 24 25 26 27 28 
 

19 20 21 22 23 24 25 
 

17 18 19 20 21 22 23 

29 30 31 
     

26 27 28 29 30 
   

24 25 26 27 28 29 30 

                
31 

      

 
 

                                                             
*
 Calendário 2017 elaborado pela autora. 



2. Order the days of the week in the correct sequence. 
 

 Friday – Thursday – Monday – Sunday – Saturday – Tuesday – 
Wednesday 

 __________________, ____________________, ____________________, 
 __________________, ____________________, ____________________ 

and __________________ . 
 

3. Barbara eats any food on Saturday and on Sunday but she has a restrict diet 
the rest of the week! Write in English her menu.  

 
a. Na segunda ela come frango e salada. 

___________________________________________________________ 
b. Na terça ela come peixe e frutas. 

___________________________________________________________ 
c. Na quarta ela come carne e tomate. 

___________________________________________________________ 
d. Na quinta ela toma sopa. 

___________________________________________________________ 
e. Na sexta ela come uma massa leve. 

___________________________________________________________ 
f. Ela bebe chá e suco todos os dias. 

___________________________________________________________ 
 

4. What about you? What do you like to eat and drink? 
 
       Food                                                                 Drink 
                    
 
 
 

 

17th class – Textbook 

Objetivos: falar sobre os membros da família; descrever características físicas dos 

familiares. 

Professor: explique os adjetivos possessivos por meio de exemplos 

contextualizados. Use os alunos da sala, seus objetos e características para 

exemplificar o conteúdo. Permita que elaborarem frases, voluntariamente, sobre si 

mesmos e sobre os colegas envolvendo o contexto posse. Após, utilize os 

exemplos, textos, cartoons do livro didático ou similares. 

 Encaminhamentos:  

- explicar o uso dos adjetivos possessivos – 15 min; 

- verificar os exemplos criados pelos alunos no quadro de giz – 10 min;  

- fazer os exercícios do livro didático ou similares – 20 min; 

- corrigir os exercícios e esclarecer dúvidas sobre o conteúdo – 15 min. 

 

 

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

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

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



Exercícios similares ao do livro alive! 6º ano. 

 

1. What members of the family are these? Write in English. (Family Picture)* 

 

 

                            
                                     http://multimeios.seed.pr.gov.br/resourcespace-seed/pages/home.php 

 

2. Write about you and your family characteristics. 

 

a. I am eleven. I have dark long hair, brown eyes. I am very thin. 
b. My mother  _________________________________________________ 
c. My father _________________________________________________ 
d. My sister _________________________________________________ 
e. My brother _________________________________________________ 
 

3. Make your family tree**. Write members and their names. (Yellow tree)*** 

 

 
https://www.flickr.com/photos/68930818@N06/9623892449 

 

 

 

 

                                                             
*
 Figura de Família. Fonte: SEED; MULTIMEIOS, Acervo. Família no sofá. Crédito: Edney R 

Cavichioli. Disponível em: <http://multimeios.seed.pr.gov.br/resourcespace-

seed/pages/view.php?ref=22275&search=familia&order_by=relevance&sort=DESC&offset=0&archive

=0&k=>. Acesso em: 08 set. 2016. 
**
 Arvore da família elaborada pela autora. 

***
 Árvore amarela. Fonte: PHOTOS, Flickr; PHOTOPIN. Tree - árvore amarela. Photo credit: C. 

Aguiar Tree via photopin (license). Disponível em: 

<https://www.flickr.com/photos/68930818@N06/9623892449>. Acesso em: 09 set. 2016. 

 

GRANDPA GRANDMA 

 

GRANDPA 

 

GRANDMA 

 

FATHER MOTHER 

ME 

 

BROTHER 

 

SISTER 

 

https://www.flickr.com/photos/68930818@N06/9623892449


18th class – Textbook 

Objetivos: conhecer e utilizar uma particularidade da língua inglesa - o caso 

possessivo.  

Professor: para exemplificar de modo atrativo, faça uma lista com nomes de filmes 

e músicas em inglês que foram formulados com o uso do caso possessivo. Após, 

utilize os exemplos e exercícios do livro didático ou similares.  

 Encaminhamentos:  

- explicar o uso do caso possessivo – 15 min; 

- analisar a versão em português e a tradução literal de nomes de filmes e músicas 

formulados com o caso possessivo no quadro de giz – 10 min;  

- fazer os exercícios do livro ou similares – 15 min; 

- corrigir e esclarecer dúvidas sobre o conteúdo – 10 min. 

Exercícios similares ao do livro alive! 6º ano. 

 

1. Co plete the gaps about the celebrities  e bers’ fa ily.  

 Parents – son – daughter – father – mother - sister 

a. Sasha is Xuxa’s _____________________. 

b. Sandy is Junior’s _________________. 

c. Gloria Pires and Fabio Junior are Cléo Pires’ ___________________. 

d. Zezé di Ca argo is one Luciano’s _____________________ . 

e. Neymar Junior is _____________ of Mr. Neymar da Silva Santos.  

 

2. Look at the family picture* and complete the sentences with the correct 

member of the family. 
                                                Family picture 

                        

                                          https://www.flickr.com/photos/12987480@N03/28436410322 

 

                                     Roberto Michael Beatriz Suelen 

 

a. Suelen is Michael’s __________________ . 

b. Roberto is Suelen’s __________________ and Michael’s ______________ . 

c. Beatriz is Michael’s __________________ and Suelen’s _______________ . 

d. Little Michael is Roberto and Suelen’s ________________ . 

e. Roberto’s _____________ is Suelen. 

 

 

                                                             
* Foto de família. Fonte: PHOTOS, Flickr; PHOTOPIN. _MG_2166. Família. Photo credit: Antonio 

Ozaí da Silva _MG_2146 via photopin (license). Disponível em: 

<https://www.flickr.com/photos/12987480@N03/28436410322>. Acesso em: 10 out. 2016. 

 

 



3. Answer the questions in English about this artist*.  

 
Fiuk 

 
Fiuk in 2009 

 
Birth name 
 
Parents 
 
Born 
 
Origin 
 
Occupation 

 
Filipe Kartalian Ayrosa Galvão 
 
Fábio Jr and Glória Pires 
 
October 25, 1990 
 
São Paulo, Brazil 
 
Singer-songwriter, musician, actor 
 

Fonte:https://en.wikipedia.org/wiki/Filipe_Galvão 

 

a. Who is this man?  ________________________________________________ 

b. What is his occupation? ________________________________________________ 

c. Who is his father? ________________________________________________ 

d. How old is he? ________________________________________________ 

e. Where is he from? ________________________________________________ 

f. Who is Gloria Pires? ________________________________________________ 

  

19th class – Duolingo app 

Objetivos: entender e falar sobre o clima; reforçar a utilização dos verbos na forma 

imperativa. 

Professor: oriente os alunos a estudar no aplicativo as unidades Clima e tempo e 

Verbos Imperativo. Leve revistas para recortar e ilustrar a atividade sobre esses 

conteúdos. 

 Encaminhamentos:  

- fazer os exercícios no aplicativo, unidades Clima e tempo e Verbos Imperativo – 10 

min; 

- em grupos de três, elaborar cartazes com frases em inglês sobre o clima e os 

verbos na forma imperativa e ilustrá-las com recortes de revistas – 30 min; 

- escrever sobre o próprio desempenho após 10 unidades estudadas no aplicativo 

“App Diary” – 10 min.  

 

Exercícios adaptados com base na plataforma do aplicativo Duolingo 

Duolingo second module  

Clima e tempo - Lição 1: hot, cold, today, rains 

Escute e traduza. 

It rains.  
 

Escute e traduza. 

It is cold.  
 

Escute, clique no microfone e diga: 

It is cold an it rains.  
 

Escute e traduza. 

It is hot.  
 

                                                             
* Artista Fiuk. Fonte: WIKIPÉDIA (Comp.). Fiuk: artist. Disponível em: 

<https://en.wikipedia.org/wiki/Filipe_Galvão>. Acesso em: 10 set. 2016. 

 

Escreva em Português Escreva em Português 

Escreva em Português 

https://en.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
https://en.wikipedia.org/wiki/Brazil
https://en.wikipedia.org/wiki/File:H%C3%B3ri_@_Maquin%C3%A1ria_Festival_04.jpg


Escute e traduza. 

It is hot today. 
 

Clique no microfone e traduza para 
inglês; 

                      Esta frio. 
 

                      _______________ 
 

Clique no microfone e traduza para 
inglês; 

                      Está quente hoje. 
 

                      _______________ 
 

Traduza este texto 
 
Meus chapéus. 
 

 

 

Verbos: Imperativo - Lição 1: drink, eat, read, find 

Escute e traduza. 

Drink tea! 
 

Escute e traduza. 

Eat the meal! 
 

Escute, clique no microfone e diga: 

Please, eat a sandwich.  
 

Escute e traduza. 

Please, read! 
 

Escute e traduza. 

Please, find the cheese. 
 

Clique no microfone e traduza para 
inglês; 

                      Beba vinho! 
 

                      _______________ 
 

Clique no microfone e traduza para 
inglês; 

                      Por favor, leia! 
 

                      _______________ 
 

Escute, clique no microfone e diga: 

Please, eat a sandwich.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escreva em Português 

Escreva em Português 

Escreva em Português Escreva em Português 

Escreva em Português 

Escreva em Português 



 Write sentences, in English, in the imperative form and illustrated them. 

 
Take your umbrella! It rains.     It is hot! Drink water. 

                                                   
Picture 1*                                         Picture 2**      
 
Model 

                           Fonte: https://www.flickr.com/photos/50030375@N02/5481956940 

 
 “App Diary” 

         

    
http://www.flickr.com/photos/51814251@N02/11487666544 

 

20th class – Duolingo app 

Objetivos: utilizar substantivos no plural; pronomes possessivos para designar 

posse; pronomes do caso oblíquo para destacar o objeto como alvo da ação; 

reforçar o uso dos adjetivos possessivos estudados no livro. 

Professor: solicite aos alunos que relacione seus objetos pessoais preferidos e, em 

grupos de 3 ou 4 alunos, conversem em inglês sobre eles. Após, passe nos grupos e 

faça perguntas em inglês sobre os objetos de todos e acompanhe a elaboração das 

frases. 

 Encaminhamentos:  

- fazer as atividades no aplicativo, Plurais, Possessivos e Pronomes oblíquos – 15 

min; 

- elaborar frases em inglês sobre seus objetos pessoais – 10 min; 

- conversar com os colegas em inglês, em grupos de 3 ou 4, sobre os objetos 

preferidos – 10 min; 

- escrever frases em inglês sobre os objetos pessoais dos colegas – 10 min. 

 

                                                             
*
 Foto 1: Tempo – Chuva. Fonte: PHOTOPIN; PHOTOS, Flickr. Tempo - Chuva. Photo credit: 

betina_carcuchinski Tempo via photopin (license). Disponível em: 

<https://www.flickr.com/photos/142078222@N02/27489861333>. Acesso em: 03 out. 2016. 
**
 Foto 2: Beber água. Fonte: PHOTOS, Flickr; PHOTOPIN. Beber água. Photo credit: Maja_Larsson 

Giftfri via photopin (license). Disponível em: 

<https://www.flickr.com/photos/50030375@N02/5481956940>. Acesso em: 03 out. 2016. 

 

“App Diary” 

Data: __/__/__ 

-Estudei 10 

unidades no 

aplicativo e posso 

afirmar que 

aprendi....  

-Senti  dificuldades 

em ... 



Duolingo third module 

Plurais 
Lição 1- apples, books, dogs, horses, elephants 
Lição 2 - ducks, turtles, animals, newspapers, birds, 
plates 
Lição 3 - men, women, children, cats, sandwiches 
 

Possessivos 
Lição 1 - his, her, my, its, 
their, our, your 
Lição 2 - ', yours, 's, ours, 
mine, hers, theirs, his 

Pronomes Oblíquos - Lição 1- me, them, us, you, it, him, her 

 

 
João Ribeiro de Camargo School – Colombo, PR. 
Name __________________________________________number__ 6th ___ 
 

Worksheet 6 - Date _____/_____/201___  

 
1. Write in English your five favorite personal objects 

 
 
 
 
 
 
 

2. Tell you group of English conversation about your personal objects. 
 
 
 
 
 
 

3. Write about your class ate’s personal fa orite ob ects. 
 
 
 
 
 
 
 

 

21st class – Duolingo app homework feedback 

Objetivos: aumentar o vocabulário de substantivos e verbos no presente simples. 

Professor: para esta aula, solicitar aos alunos previamente que as atividades das 

unidades Roupas, Present 1 e Cores, sejam feitas no aplicativo em casa. 

Acompanhe o relatório do aplicativo no seu email para cobrar dos alunos feedback 

do conteúdo estudado. Em sala, após revisão do conteúdo em sala, entregue tiras 

com exercícios rápidos. Corrija-os simultaneamente e peça aos alunos que colem as 

tiras corrigidas no caderno. 

My favorite personal objects are: cell 

phone, pink lipstick, shoulder bag, a 

yellow jacket and  sunglasses. 

Bla.,bla.

... 

Blá, blá... 

Blá, blá... 

My group of conversation: Michelle, Marcos and Andesron 

 

Michelle – her favorite personal objects are: a tablet, a mirror bag, a blue top… 

Marcos – his favorite personal objects are: a skate, a cell phone, an old jeans… 

Anderson – his favorite personal objects are: a videogame, and orange sneakers…. 

 



 Encaminhamentos:  

- mostrar o relatório de atividades do aplicativo referente a quem realizou, ou não, as 
tarefas solicitadas – 5 min; 
- revisar o conteúdo estudado no aplicativo utilizando palavras-chaves no quadro de 
giz – 15 min; 
- fazer atividades relâmpagos, tiras de exercícios sem consulta sobre conteúdo 
estudado – 30 min; 

 
Duolingo third module part II 

 
Roupas  

Lição 1 - wear, wears, shirts, shoes, 
skirt, coat, dress 
Lição 2 - pants, clothes, suit, hats 
 

Presente 1 

Lição 1 - write, writes, walks, walk, 
swims, swim 
Lição 2 - cook, cooks, sleep, sleeps, run, 
runs 
Lição 3 - want, wants, pay, pays, go, 
goes 
Lição 4 - play, plays, use, make 
Lição 5 - listen, listens, say, says 
Lição 6 - tell, work, need, know 
Lição 7 - design, take, support, show, 
touch 

Cores 
Lição 1 - red, orange, white, black, blue, 
yellow, green 
Lição 2 - gray, color, brown, colorful, 
pink, purple 
 

 
Lightning activities 

 

 

1st Find the plural of CHILD, WOMAN and MAN in the crossword. 

 

Y T V C F E H I S M A N 

W O M E N V D X I E F M 

 Z W X E G C K T O B Y H 

U A R H N E R D L I H C 

J N I L A M E M P S R I 
 

   

 1*  2**  3*** 
 
_________   __________  _________                                        
                                                                                                                          

 

 

 

                                                             
*
 Foto 1 “Sobrinos” – crianças. Fonte: PHOTOS, Flickr; PHOTOPIN. Sobrinos: Crianças. Photo credit: 
Pippoloide Sobrinos via photopin (license). Disponível em: 
<https://www.flickr.com/photos/119670994@N05/14143313700>. Acesso em: 03 out. 2016. 
**
 Foto 2 “Wo en” – mulheres. Fonte: PHOTOS, Flickr; PHOTOPIN. Women: Mulheres. Photo credit: 

Geoff Livingston Selfie City via photopin (license). Disponível em: 

<https://www.flickr.com/photos/9397412@N06/29203316644>. Acesso em: 03 out. 2016. 
***

 Foto 3 “Men” – homens. Fonte: PHOTOS, Flickr; PHOTOPIN. Men: Homens. Photo credit: Thomas 
Hawk Kevin Rose, Kris Tate and Daniel Burka via photopin (license). Disponível em: 
<https://www.flickr.com/photos/51035555243@N01/189925414>. Acesso em: 03 out. 2016. 
 



 

2nd Color the picture* according to the text.  

 

 

 
 
“Hello, I a  Anne and I  ant to share  ith you  y 
favorite clothes. I love wear my pink skirt, a blue top 
and black shoes. My natural hair is dark blond but it 
is black now.” 

 

 
3rd Complete the sentences with verbs in the simple present. 

 
a. Gisele Bündchen __________ as a model. ( work) 
b. I __________ a student . (be) 
c. Rafael ___________ a gray coat. (wear) 
d. My mother ____________ to me and I __________ to her. (listen) 
e. My cat _____________ with the ball. (play)  

 

 
4th Draw pictures to illustrate the sentences. 
 

a. His ball is brown and yellow.  
           

b. My father works hard.  
 

c. Their house is black and white.  
 

d. She pays the bills in the internet.  
 

 
5th Write in English. 
 

a. Eu vou para a escola. ______________________________ 
b. Ele corre. __________________________ 
c. Nós caminhamos. _________________________________  
d. Você trabalha. ____________________________  
e. Ela dorme. ____________________________ 

 
 

 

                                                             
*
 Figura - Desenho para colorir. Fonte: PHOTOS, Flickr; PHOTOPIN. Desenho para colorir. Photo 

credit: Eurritimia aline na escada via photopin (license). Disponível em: 

<https://www.flickr.com/photos/26631758@N00/366171366>. Acesso em: 03 out. 2016. 

 



22nd class- Reading Comprehension 

Objetivos: compreender e interpretar textos em formato cartoon. 

Professor: converse com os alunos sobre o gênero cartoon, procurando saber o 

que eles conhecem sobre o assunto. Em seguida explique a diferença básica entre 

cartoon e charge, após motive-os a fazer os exercícios observando os desenhos e 

texto, sem priorizar a tradução das palavras. Porém, permita que utilizem o 

dicionário, em último caso. 

 Encaminhamentos:  

- fazer um warm up com o tema gênero cartoon – 10 min; 

- fazer os exercícios sobre o cartoon “Boys” – 25 min; 

- corrigir os exercícios esclarecendo os pontos de maior dificuldade – 15 min. 

Warm up  (aquecimento) 

 O que é um cartoon? 

Um cartoon, cartune ou cartum é um desenho humorístico acompanhado ou não 

de legenda, de caráter extremamente crítico, retratando, de uma forma 

bastante sintetizada, algo que envolve o dia a dia de uma sociedade. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cartoon  

 Qual é a diferença entre charge e cartoon?  

...charge {...} sempre é uma crítica contundente ligada a temporalidade, o cartoon retrata 

situações mais corriqueiras do dia-a-dia da sociedade. 

       https://pt.wikipedia.org/wiki/Charge 
 

 
 

João Ribeiro de Camargo School – Colombo, PR. 
Name __________________________________________number__ 6th ___ 
 

Worksheet 7 - Date _____/_____/201___  

 
1. Read the cartoon Boys* and answer the questions in English. 

 

 
 

                                                             
*
 Cartum Boys – Meninos. Fonte: INTERATIVA, Escola; SEED. Charge - Boys. Disponível em: 

<http://www.lem.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/37/1384276013boys.jpg>. Acesso em: 15 

ago. 2016. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Desenho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Humor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Legenda
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sum%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cotidiano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade


 
Is Sam in the computer? _____________________________________________  
 
b What is Sam doing? ________________________________________________ 
 
c In Sa ’s opinion  hat is Jack like? 
__________________________________________________________________  
d To fly kites is possible indoor or outdoor? 
__________________________________________________________________  
 
2. Mark the alternati e according to the cartoon “Boys” 
 

a. Jack ___________  
 
(  ) likes to play outdoor. 
(  ) is in the computer. 
(  ) has a kite. 
(  ) has a cat. 
 

c. The boys_______________  
 
(  ) fly kites together. 
(  ) work in the computer. 
(  ) waste time playing in the computer. 
(  ) have different opinions. 

b. Sam_________________ 
 
(  ) likes to play indoor. 
(  ) considers Jack a dull boy. 
(  ) has a computer. 
(  ) has a dog. 
 

d. Sam________ and Jack __________  
 
(  ) works indoor / plays outdoor. 
(  ) likes computer/ likes kites. 
(  ) is flying kites / works in the computer. 
(  ) is a dull boy / loves flying kites. 

3. What is a waste time for you? 

 
___________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________  

 
 
 

23rd class - Test 

Objetivos: avaliar a compreensão de texto sem tradução literal e a fixação dos 

conteúdos verbos no presente simples, adjetivos possessivos e o caso possessivo. 

Professor: faça uma revisão sobre os tópicos gramaticais antes de aplicar o teste.  

 Encaminhamentos:  

- revisar os tópicos gramaticais do teste – 15 min; 

- aplicar o teste – 25 min; 

- dar feedback sobre o cartoon aplicado no teste e suas questões – 10 min. 

 

 

 

 

 

 



 
João Ribeiro de Camargo School. Colombo ________________________ 2017. 
Name________________________________________ number_______6th___ 
 

English test 
 
1 Read the cartoon Yellow fever* and answer the questions in English. 
 

                                                                    
                                  

a. Is the  an’s appearance good or bad? ___________________________  
 

b. What is the  an’s disease? ____________________________________  
 

c. What color attracts money? ____________________________________  
 

d. Is the  o an opti ist or pessi istic about the  an’s appearance? 
___________________________________________________________  
 

e. What color is the  an’s skin? ___________________________________ 
 

2 Match the columns according to the text. 
 

( 1 ) The  an’s face is (    ) a disease. 

( 2 ) The woman is (    ) January. 

( 3 ) Yellow fever is (    ) not normal. 

( 4 ) The scene happens in (    ) smile. 

( 5 ) The man is not in mood to (    ) superstitious. 

 
3 Take from the text these words. 

 
a. febre _______________ d. ano novo _______________ 
b. poder  _______________ e. sorria _______________ 
c. querido _______________ f. começou _______________ 
    

 
 
 

                                                             
*
 Cartum Yellow fever – Febre amarela. Fonte : INTERATIVA, Escola; SEED. Charge - Yellow fever. 

Disponível em: <http://www.lem.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/37/13842635778fever.jpg>. 

Acesso em: 05 set. 2016. 

 



Grammar topics 
 

     1 Complete the gaps with verbs in the present.  
 

a. Joel ______________ in Curitiba now. ( work) 
b. I ______________ in a bed and my brother __________ on a sofa. (sleep) 
c. My mother ___________ a new car. (have) 
d. Kelly and Michelle _____________ volleyball but Rafael ___________ 

soccer. (play/prefer) 
 

2 What’s the correct alternati e to co plete the sentences? 
 
a. _____ loves chocolate. (she/her)    d. Marcos walks to ___ house. (he/his) 
b. Jane makes ______ bed. (she/her) e. I clean ____ bedroom. (my/you) 
c. _____ cooks vey well. (He/his)        f. You and I need _____money. (we/our) 
 
3 Write in English in the possessive case. 
a. O casaco de Monica. ________________________________________ 
b. A escola de Susan e Rick. ____________________________________ 
c. A irmã de James. ___________________________________________ 

 
 

24th class – Duolingo app 

Objetivos: dar feedback do teste com sua correção; praticar Perguntas –Lição 1 no 

aplicativo. 

Professor: devolva os testes corrigidos para os alunos e refaça os exercícios 

esclarecendo as dúvidas. Solicite que os alunos façam a Lição 1 da unidade 

Perguntas no aplicativo. Após, circule pela sala para auxiliá-los na elaboração dos 

diálogos em inglês. 

 Encaminhamentos:  

- devolver e corrigir os exercícios do teste no quadro de giz – 15 min; 

- fazer os exercícios no aplicativo Perguntas –Lição 1 – 10 min; 

- elaborar diálogos em pares utilizando os pronomes interrogativos estudados no 

aplicativo – 25 min 

Exercícios adaptados com base na plataforma do aplicativo Duolingo 
Duolingo third module 

Perguntas – Lição 1 – what, where, how, why, who, whose 

Escute e traduza. 

Where? 
 

Escute e traduza. 

Who is Luís? 
 

Clique no microfone e traduza para 
inglês; 

                      Quem é você? 
 

                      _______________ 
 

Escute e traduza. 

What color is the shirt? 
 

Escreva em Português Escreva em Português 

Escreva em Português 



Escute e traduza. 

Whose coat is it? 
 

 
 
 

Escute, clique no microfone e diga: 

What color is the dress?  
 

Escute e traduza. 

Why me? 
 

Escute e traduza. 

What is a crab? 
 

Clique no microfone e traduza para 
inglês; 

                      O que ? 
 

                      _______________ 
 

Escute e traduza. 

How are the boys? 
 

 

 
João Ribeiro de Camargo School- Colombo PR. 
Name ______________________________________ number____6th___ 
Name ______________________________________ number____6th___ 
 

Worksheet 8 – Date ____/____/_______ 
 
Use these words: what, where, whose, how, why and who, and write three 
dialogues in English. 
 
1st situation – at home 
 

- ______________________________________________________  
- ______________________________________________________  
- ______________________________________________________  
- ______________________________________________________  

2nd situation – at school 
 

- ______________________________________________________  
- ______________________________________________________  
- ______________________________________________________  
- ______________________________________________________  

 
3rd situation – at a party 
 

- ______________________________________________________  
- ______________________________________________________  
- ______________________________________________________  
- ______________________________________________________  

 

 
  

Escreva em Português 

Escreva em Português Escreva em Português 

Escreva em Português 



25th class – Duolingo app 

Objetivos: conhecer a forma interrogativa da língua inglesa e utilizar os pronomes 

interrogativos conforme seus significados; conhecer e utilizar corretamente as 

conjunções. 

Professor: oriente os alunos a fazer as unidades Perguntas (a partir da lição 2) e 

Conjunções no aplicativo. 

 Encaminhamento:  

- fazer as unidades Perguntas e Conjunções no aplicativo – 20 min 

- reforçar as unidades Perguntas e Conjunções no aplicativo onde aparecem novos -  

vocábulos e expressões sobre o mesmo conteúdo – 20 min; 

- escrever no “App Diary” o que fixou dessas unidades estudadas no aplicativo – 10 

min. 

 

Exercícios adaptados com base na plataforma do aplicativo Duolingo 
 

Duolingo third module 
 

Perguntas - Lição 2 - whose, which, when, question, answer, do, have, does 

Escute e traduza. 

Soup is the answer. 
 

Escute e traduza. 

Which is your book? 
 
 

Escute, clique no microfone e diga: 

I have an answer.  
 

Escute e traduza. 

Whose is the turtle? 
 

Escute e traduza. 

Why and when? 
 

 

Escute, clique no microfone e diga: 

Whose is the coat?  
 

Escute e traduza. 

I have a question. 
 

Escute e traduza. 

Which skirt is blue? 
 
 

Escute, clique no microfone e diga: 

Which hats are red? 
 
 

Escute e traduza. 

Do not run, please. 
 

Escute e traduza. 

I do not have a cat. 
 

Clique no microfone e traduza para 
inglês; 

                      Eu tenho uma pergunta. 
 

                      _______________ 
 

Escreva em Português Escreva em Português 

Escreva em Português 

Escreva em Português 

Escreva em Português Escreva em Português 

Escreva em Português 

Escreva em Português 



Escute e traduza. 

Does he have a horse? 
 
 

Escute e traduza. 

Which skirt is blue? 
 
 

 

 

Conjunções - Lição 1 - if, because, or, but, when, while, whenever, that 
 

Escute e traduza. 

The shirt is white or gray. 
 

 

Escute e traduza. 

I see that he eats. 
 

 
 

Escute, clique no microfone e diga: 

Not that I know. 
 
 

Escute e traduza. 

But you like her. 
 
 

Escute e traduza. 

I eat when I want. 
 
 
 

Escute, clique no microfone e diga: 

She eats bread when she wants. 
 
 

Escute e traduza. 

If he walks, I walk. 
 
 

 

Escute e traduza. 

She swims while I sleep. 
 
 

 

Clique no microfone e traduza para 
inglês; 

                      Se você quer. 
 

                      _______________ 
 

Escute e traduza. 

I eat because he cooks. 
 
 

 

Escute, clique no microfone e diga: 

He eats chicken or fish. 
 
 

Escute, clique no microfone e diga: 

I speak while I eat. 
 
 

Clique no microfone e traduza para 
inglês; 

                      É café, mas você gosta. 
 

                      _______________ 
 

Escute e traduza. 

I listen because you speak. 
 
 

 

Escreva em Português Escreva em Português 

Escreva em Português 

Escreva em Português 

Escreva em Português Escreva em Português 

Escreva em Português 

Escreva em Português 

Escreva em Português Escreva em Português 



 

 
 
         

    
http://www.flickr.com/photos/51814251@N02/11487666544 

 

 
 

 

26th class - Practice 

Objetivos: entender diálogos da língua inglesa pela expressão corporal; exercitar a 

forma escrita dos conteúdos das unidades Perguntas e Conjunções estudadas no 

aplicativo. 

Professor: mostre um vídeo com encenação de diálogo para os alunos e os 

questione sobre o que entenderam (sem tradução literal). Em seguida, solicite que, 

em duplas, eles elaborem diálogos explorando o conteúdo estudado no aplicativo, 

nas unidades Perguntas e Conjunções. Poderá dar alguns exemplos escritos 

também, porém o mais importante é que eles criem as próprias situações e 

contextos. Após, solicite que eles pratiquem a cena para apresentação na próxima 

aula.  

Traduza este texto 
 
“Eu sei que  ocê sabe.” 
 
 
 

Escreva o que escutar 

(If you want) 

Escute e traduza. 
 “Eu bebo quando eu quero.” 
 
 
 

Escreva o que escutar 

(She drinks water or milk) 

Escreva o que escutar 

(He drinks but not beer) 
 
 

Marque todas as traduções corretas 
“Na  inha casa ou na sua?” 

b. Your place or mine? 
c. Your house or mine? 
d. At her or my city? 

Traduza este texto 
 
“Eu encontro o cachorro.” 
 
 
 

Escute, clique no microfone e diga: 

He eats chicken or fish. 
 
 

Escreva em Português Escreva em Português 

Escreva em Português 
Escreva em Português 

Escreva em Português 

Escreva em Português 

“App Diary” 

Data: __/__/__ 

-Estudei 17 

unidades no 

aplicativo e posso 

afirmar que 

aprendi....  

-Senti  dificuldades 

em ... 



 Encaminhamentos:  

- assistir ao vídeo “Coud You Say That Again?”  ( duas vezes) – 2 min; 

- verificar o que os alunos entenderam sobre o diálogo – 8 min; 

- explicar a dinâmica de elaboração e apresentação dos diálogos – 5 min; 

- elaboração e correção dos diálogos feitos em duplas – 20 min; 

- prática da cena para representar os diálogos – 15 min. 

 

1 Let’s watch the vídeo* “Coud You Say That Again?” (53s) 

 

 
http://www.lem.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=13490 

  

2 Write a dialogue with your classmate by using the vocabulary and structure of the 

unit Perguntas and Conjunções at Duolingo app. 

 

Examples: 

 

1 

-Hi, What are you writing? -Hi, I am writing a letter to a friend. 
-Letter? Who needs a letter? -My friend needs. He’s sick. 
-What friend? -David. You don’t kno  hi . 
-Oh! Where is he? -He’s at a hospital. 
-Ok! I hope he gets better. -Yes, me too. Thanks!  

 

 

2 

-Hi, I have a question for you. -Hi. What question? 
-Which do you prefer, red or blue? -I prefer blue. Why? 
-I have a surprise for you? -Oh I love surprises! What is it? 
-No, no! It’s a surprise! -Tell  e please, I’  so curious. 
-Wait until tomorrow. -Tomorrow It’ s  y birthday! It’s a present. 

 

 

3 

-Hey! Can you help me please? -Oh,  hat’s up? 
-I need some money. -Money? What for? 
-Listen! I ha e no  oney and I’  hungry.   -Humn! What food do you want? 
-A chicken sandwich and water. -Ok. Stay here. I have what you want. 
-Thanks a lot! I wait here. -You’re  elco e! 

                                                             
*
 Vídeo “Could you say that again?” – Você poderia repetir o que disse? Fonte: INTERATIVA, Escola; 

SEED.  Video Could you say that again? Recursos Digitais. Disponível em: 

<http://www.lem.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=13490>. Acesso em: 03 out. 

2016. 

 



27th class - Practice 

Objetivos: fazer-se entender por meio de diálogos encenados em língua inglesa. 

Professor: incentive os alunos a se apresentarem sem se preocupar com a 

pronúncia das palavras em inglês. Após a apresentação de cada dupla, solicite que 

os colegas manifestem o que entenderam sobre a cena. Todos recebem pontos de 

participação. Para finalizar, solicite que preencham folha de exercícios sobre o 

mesmo conteúdo dos diálogos. 

 Encaminhamento:  

- apresentação dos diálogos em duplas – 35 min; 

- fazer a folha de exercícios – 15 min. 

 

 
João Ribeiro de Camargo School – Colombo, PR. 
Name___________________________________________number____ 6 th___ 
 

Worksheet 9 - Date _____/_____/201___  
 

1. Complete the gaps correctly. 

What – where – how – why – who - whose 

 
a. “______________ are they?” “They’re Kelly and Bruno.” 
b. “This is  y dictionary! ____________ is yours?” “It is in  y schoolbag.” 
c. “________ is Paulo studying hard?” “Because he has a Math test.” 
d. “________ is your  other?” “She’s fine thanks.” 
e. “__________ cell phone is this?” “It’s Ana Paula’s.” 
f. “__________ is crab in Portuguese?” “It’s carangue o.” 

 
2. Match the questions to the correct answer. 

 

( 1 ) Whose pens are these? (   ) She’s at the library. 

( 2 ) Where is the teacher? (   ) The yellow one. 

( 3 ) When is your birthday? (   ) They’re Marcia’s. 

( 4 ) Which is your house? (   ) It’s on Septe ber 15th. 

( 5 ) Why me? (   ) Because I like you. 

 
3. Write in English. 
a. Eu não falo quando eu como. ____________________________________  
b. Ela dorme enquanto eu trabalho. _________________________________  
c. Ele tem uma pergunta. _________________________________________  
d. Eles comem frango ou peixe. ____________________________________ 

 

 

28th class – Duolingo app 

Objetivos: conhecer e utilizar algumas preposições conforme seus significados. 

Professor: explique as preposições com exemplos, frases em inglês de fácil 

assimilação. Utilize os objetos da sala e os próprios alunos. Após, oriente-os a fazer 

a unidade Preposições no aplicativo e depois responder a folha de exercícios. 



 Encaminhamentos:  

- explicação sobre o uso das principais preposições em inglês com exemplos 

situacionais – 15 min; 

- fazer as lições da unidade Preposições no aplicativo – 20 min; 

- fazer folha de exercícios similares ao do aplicativo – 15 min. 

 

Duolingo - Preposições 
Lição 1 - from, in, on, at, of, between, by 
Lição 2 - for, about, without, with, to, like, as 

 

Lição 3 - after, out, under, off, during, among, 
behind 
Lição 4 - towards, near, over, except, against 

 

Exercícios adaptados com base na plataforma do aplicativo Duolingo 

 
João Ribeiro de Camargo School – Colombo, PR. 
Name___________________________________________number____ 6 th___ 
 

Worksheet 10 - Date _____/_____/201___  

 
1.  Complete the sentences with the correct preposition. 

 

between – on – at – in – from – for – of  

 
a. Where are you _______________? 
b. I am ______ my house. 
c. Is she the woman _____ the magazine? 
d. Not _______ us.  
e. The chicken is _______ the plate. 
f. They are __________ lunch. 
g. I want a plate _________ pasta. 
h. She says you are ________your house. 
i. The cat is ______________ you and me. 

 
2.  Choose the correct preposition for the sentences. 

 
 

a. The cheese is ______ lunch. (  ) at    (  ) for (  ) between 
b. Tell me ________ him. (  ) for (  ) to (  ) about 
c. What is the book ________? (  ) about (  ) with (  ) at 
d. I walk _______ my house. (  ) to (  ) with (  ) as 
e. Play ________ me. (  ) at (  ) with (  ) between 
f. He swims _______ a fish. (  ) to (  ) about (  ) like 
g. I want pasta ________ cheese. (  ) for (  ) about (  ) without 
h. _____ you know, cats drink milk. (  ) As (  ) With (  ) About 

 
 
 
 
 



3. Write sentences in English to the pictures* by using the prepositions. 
 

a.   (during)  
https://www.flickr.com/photos/53046960@N04/11776207813 

____________________________  
 

b.  (behind) 
____________________________ 

 

c.  (among) 
https://www.flickr.com/photos/23597347@N06/4776100618 

____________________________ 
 

d.  (after) 
https://www.flickr.com/photos/32421041@N03/4410728795 

__________________________ 
 

e.  (under) 
https://www.flickr.com/photos/8414198@N04/27246803015 

_____________________________  
 

f.  ( near) 
https://www.flickr.com/photos/76156495@N08/26418637702 

_____________________________ 

 
4. Complete sentences in English with personal answers. 

 
a. I am against _____________________________________ 
b. I live near _______________________________________ 
c. I am connected to internet every day except _______________________ 
d. I talk with ___________________________ every day. 
e. Without friends life is _________________________________ for me. 

 
 

 

29th class – Duolingo app 

Objetivo: reforçar o conteúdo dias da semana e estações e meses do ano, 

estudados no livro didático. 

Professor: solicite previamente que os alunos façam as atividades Datas e Tempo 

no aplicativo, duas lições por dia no horário que dispuserem. Acompanhe na 

plataforma do aplicativo e marque pontos para os que as fizerem em quatro dias, em 

sala de aula retome o conteúdo estudado fazendo perguntas aos alunos sobre o que 

fixaram. 

 Encaminhamentos:  

- mostrar relatório das atividades feitas no aplicativo e pontos adquiridos para os que 

finalizaram a tarefa – 5 min; 

- retomar conteúdo estudado no aplicativo – 15 min 

- fazer folha de exercícios sobre conteúdo estudados no livro e aplicativo – 30 min. 

                                                             
* Fotos. Fonte: PHOTOPIN; PHOTOS, Flickr. Fotos - ilustrações. License: Creative Commons 

photos. Disponível em: <http://photopin.com/>. Acesso em: 20 set. 2016. 

 



Duolingo fourth module 

Data e Tempo 

Lição 1 – today, tomorrow, tonight, night, 
morning, afternoon, time 
Lição 2 – calendar, Monday, Tuesday, 
Wednesday, Thursday, Friday, day 
Lição 3 – Saturday, Sunday, year, age, 
week, month, hour 
Lição 4 – January, February, March, 
April, date, May, June 

Lição 5 – July, August, September, 
October, November, December, season 
Lição 6 – winter, spring, summer, fall, 
period, minute, century 
Lição 7 – party, stage, generation, birth, 
movement, evening, fair 
Lição 8 – decades, second, bit, until 

 

 

 

João Ribeiro de Camargo School – Colombo, PR. 
Name___________________________________________number____ 6 th___ 

Worksheet 11 - Date _____/_____/201___  
1.  Write in English about the holidays in Brazil. 

 
Universal Brotherhood  is in January. 
Carnival _______________________________ 
Good Friday  _______________________________ 
Tiradentes _______________________________ 
Labour Day _______________________________ 
Corpus Christi _______________________________ 
Brazil Independence Day _______________________________ 
Brazil’s Patroness _______________________________ 
Day of the Dead _______________________________ 
Proclamation of the Republic _______________________________ 
Crhistmas _______________________________ 

2.  Write sentences in English about seasons to the pictures*. 
   

                                        
https://www.flickr.com/photos/102892015@N05/29875009141                                         https://www.flickr.com/photos/111390057@N08/28908562172 

         In spring there are beautiful flowers.                                 We need heavy coats in winter time. 
 

                                                                       
https://www.flickr.com/photos/67947877@N06/30110509006                                                                     https://www.flickr.com/photos/43834772@N06/13441080493 
           The leaves falls in autumn time.                                     We wear light clothes in summer time.             
           It’s so beautiful! 
 
 

                                                             
* Fotos. Fonte: PHOTOPIN; PHOTOS, Flickr. Fotos - ilustrações. License: Creative Commons 

photos. Disponível em: <http://photopin.com/>. Acesso em: 20 set. 2016. 

 



3. Write in English about your activities during the week. 
 

a. On Sunday afternoon I go to  y friends’ house. 
b. On Monday after school I rest, have dinner and do my homework. 
c. On Tuesday morning I clean the house. 
d. On Wednesday afternoon I have Math, English, Geography and history classes at 

school. 
e. On Thursday after school I have lunch and sleep. 
f. On Friday afternoon I have Portuguese, Art, Math, physical education classes at 

school. 
g. On Saturday I go to  y grand other’s house. 

 

 

30th class – Duolingo app 

Objetivos: reforçar o conteúdo membros da família estudados no livro didático. 

Professor: oriente os alunos a fazer as atividades da unidade Família no aplicativo. 

Após, solicite que eles falem o que fixaram e preencham a folha de exercícios. 

 Encaminhamento: 

- fazer a unidade Família no aplicativo – 15 min; 

- retomar oralmente o conteúdo Família reforçado no aplicativo – 5 min;  

- fazer a folha de exercícios sobre o conteúdo Família – 20 min; 

- relatar no “App Diary” quais os conteúdos que mais fixaram durante o uso do 

aplicativo – 10 min. 

Duolingo fourth module 

Família 

Lição 1 - mother, father, parents, son, daughter, brother, sister 
Lição 2 - siblings, husband, wife, uncle, aunt, family, marriage 
Lição 3 - dad, grandmother, grandfather, name 

 

 
João Ribeiro de Camargo School – Colombo, PR. 
Name___________________________________________number____ 6 th___ 
 

Worksheet 12 - Date _____/_____/201___  

 
1. Order the second column for the first one. 

 
( 1 ) husband (    ) filho 
( 2 ) sister (    ) avó 
( 3 ) son (    ) marrido 
( 4 ) father (    ) tia 
( 5 ) wife (    ) irmão 
( 6 ) grandmother (    ) irmã 
( 7 ) aunt (    ) pai 
( 8 ) brother (    ) mãe 
( 9 ) mother (    ) esposa 
  
  



2 Describe in English the members of these kind of family. Pictures* 
 

a.  _____________________________________ 
https://www.flickr.com/photos/12987480@N03/28436410322 

b.  _____________________________________  
https://www.flickr.com/photos/11919328@N00/27021403993 

c.  ____________________________________  
https://www.flickr.com/photos/82984835@N08/29974270636 

d.  _____________________________________  
https://www.flickr.com/photos/40943097@N07/28595266811 

 
4 Draw your family tree** and name the members. Model: 

 

 
GRANDFATHER     GRANDMOTHER       GRANDFATHER     GRANDMOTHER 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

AUNT             AUNT              FATHER                MOTHER           UNCLE          AUNT 
 
 

 
 
 

 
              

          BROTHER          ME            SISTER 

 
 
 

 

 

 

 

 

                                                             
*
 Fotos. Fonte: PHOTOPIN; PHOTOS, Flickr. Fotos - ilustrações. License: Creative Commons 

photos. Disponível em: <http://photopin.com/>. Acesso em: 20 set. 2016. 
**
 Árvore da família elaborada pela autora. 

 



32th class – Project Closure 

Objetivo: avaliar a utilização de aplicativo educacional nas aulas de inglês. 

Professor: converse com os alunos sobre a experiência que tiveram, com a 

incorporação de um aplicativo educacional como reforço e estudo nas aulas de 

inglês. Solicite que eles escrevam um texto sobre esta experiência. Permita que eles 

use  os relatos escritos no “App Diary” durante o desen ol i ento da produção 

didático pedagógica. Após, solicite que eles respondam um questionário/avaliação 

sobre o projeto. 

 Encaminhamentos: 

- orientação para a elaboração do texto de enceramento do projeto – 10 min;  

- escrever texto - 30 min; 

- responder ao questionário/avaliação do projeto – 10 min. 

Questionário-pesquisa* sobre uso da internet e o recurso aplicativo como 

reforço na aprendizagem dos conteúdos de inglês do 6º ano do Ensino 

Fundamental. 

1. Você é: 

(   ) um menino 
(   ) uma menina 
 
2. Quantos anos você têm? 
 
(   ) 10 anos 
(   ) 11 anos 
(   ) 12 anos 
(   ) 13 anos ou mais 
 
3. Os adultos em sua casa incentivam você a aprender inglês? 
 
(   ) Sim, sempre. 
(   ) Sim, às vezes. 
(   ) Não incentivam. 
  
4. O hábito de acessar a internet é comum em sua casa? Da parte de quem? 
Marque uma ou mais alternativas. 
 
(   ) Sim, de todos da família. 
(   ) Sim, principalmente de minha parte. 
(   ) Sim, principalmente da parte do(s) meu(s) irmão(s). 
(   ) Sim, principalmente da parte da minha mãe. 
(   ) Sim, principalmente da parte do meu pai. 
(   ) Não, somente eu acesso a internet em casa. 
(   ) Não é comum em minha casa. 
 
 

                                                             
*
 Questionário-pesquisa elaborado pela autora. 



 
 
5. No computador, quanto tempo você gasta acessando a internet? 
 
(   ) Mais de duas horas por dia. 
(   ) Menos de duas horas por dia. 
(   ) Até cinco horas por dia. 
(   ) A noite toda. 
(   ) Pouco tempo. 
 
6. No seu celular, quanto tempo você gasta acessando a internet? 
 
(   ) Exceto pelo horário de aulas, o tempo todo. 
(   ) Umas três horas por dia ou mais. 
(   ) Uma hora por dia no máximo. 
(   ) Pouco tempo. 
(   ) Não tenho celular. 
 
7. O que você achou de utilizar um aplicativo educacional para reforçar o estudo de 
inglês? 
 
(   ) Excelente 
(   ) Muito bom 
(   ) Regular 
(   ) Péssimo 
(   ) Indiferente 
 
8. Quando você acessa o aplicativo escolhido pela professora no colégio? 

 

(   ) Somente durante as aulas de inglês quando solicitado. 
(   ) Durante as aulas de inglês quando a rede Wi-Fi está disponível. 
(   ) Nas aulas de inglês e nas horas vagas, entre uma aula e outra ou no recreio. 
(   ) Não acesso, não tenho aparelho celular. 
(   ) Não acesso. 
 
9. Quando você acessa o aplicativo escolhido pela professora em casa? 

 
(   ) Sempre que posso, é um ótimo passatempo. 
(   ) Quando faço as tarefas de casa. 
(   ) Não acesso. 
 
10. O uso do aplicativo contribuiu para sua aprendizagem de inglês? 
 
(   ) Sim, contribuiu muito. 
(   ) Sim, contribuiu um pouco. 
(   ) Não contribuiu. 
 
 
 
 



11.De que forma o uso de aplicativo para aprender e praticar inglês ajudou você? 
 
(   ) Vejo que aprender inglês  não é difícil e pode ser divertido. 
(  ) O aplicativo ajuda a praticar a escrita, a leitura, a fala e a escuta de inglês sem    
ser cansativo. 
(   ) Posso estudar inglês em qualquer lugar e horário. 
(   ) Me ajudou a lembrar dos conteúdos na hora da prova. 
(   ) Todas as alternativas acima. 
(   ) Não me ajudou. 
 
12. Você tem interesse em aprender outras línguas estrangeiras utilizando 
aplicativos educacionais na internet? Qual? 
 
(   ) Sim. ___________________________ 
(   ) Não tenho interesse. 
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ANEXO 

 

 
Colégio Estadual João Ribeiro de Camargo – Colombo PR. 
 
  Senhores pais ou responsáveis,  
 

A turma do 6ºA, participará de um projeto do Programa de Desenvolvimento 
Educacional – PDE, onde será necessário a utilização do aparelho celular do aluno 
nas aulas de inglês. O objetivo do projeto é ampliar a prática da língua inglesa e 
assim melhorar a qualidade do ensino aprendizagem dos alunos aproveitando as 
tecnologias digitais disponíveis na internet. Caso o(a) aluno(a) não possua aparelho 
celular, poderá praticar as atividades em pares com os colegas da turma e também 
em casa, onde poderá baixar o aplicativo educacional escolhido, no computador de 
casa. Esclarecemos que o uso do celular será permitido apenas como ferramenta 
pedagógica e nas aulas em que a professora de inglês solicitar seu uso.  
           Em tempo, lembramos a Lei 18.118/2014–PR, que proíbe a utilização de 
qualquer aparelho eletrônico e  sala de aula e  todo Paraná  ”Apesar de proibir os 
alunos a utilizarem aparelhos como tablets e celulares, permite o uso orientado pelo 
professor – para fins pedagógicos.” 
           Ressaltamos que o(a) aluno(a) deverá zelar pela guarda e segurança do  seu 
próprio aparelho celular nas dependências do colégio, evitando exposição 
desnecessária e possíveis dissabores como perda ou roubo do mesmo. 
           Solicitamos o preenchimento dos dados abaixo e nos colocamos a 
disposição para demais informações. 
............................................................................................................................... 
 
Eu, ___________________________________________________________ 

(Pai/Mãe/Responsável – nome legível) estou ciente do Projeto PDE, Uso de Aplicativo 
Educacional nas aulas de inglês e autorizo o uso do aparelho celular do(a)  
_______________________________________________________________ 

(nome do aluno(a) legível) do 6º ______ somente como ferramenta pedagógica nas aulas 
de inglês no primeiro trimestre de 2017 no Colégio Estadual João Ribeiro de 
Camargo. 

Colombo, _____ de ________________ de 20___. 
 
 

________________________________________________________ 
                                            Assinatura Pai/Mãe/Responsável 

 
 
 

 


