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UNIDADE DIDÁTICA 
 

 
APRESENTAÇÃO:  
 

 

Esta produção didático-pedagógica foi desenvolvida, especificamente, para os 

alunos do 9º ano do ensino fundamental do Colégio Estadual Olindamir Merlin 

Claudino, no município de Fazenda Rio Grande / PR.  Os procedimentos propostos 

foram distribuídos de modo a compor uma Unidade Didática.  

Nesta Unidade Didático-Pedagógica objetiva-se apresentar uma possibilidade    

De Ensino e Aprendizagem de Língua Inglesa com base na peça ”Romeu e Julieta”  

de William Shakespeare.  

As obras do referido autor pertencem a todos, como parte importante da 

herança cultural comum, à qual todos os alunos devem ter acesso. Ao explorar um 

dos principais temas que aparecem nas peças de Shakespeare, espera-se que esse 

material ajude os educandos a descobrir a relevância dessas obras para suas vidas, 

e que os ajude a ter uma compreensão mais profunda do mundo em que vivem. Este 

trabalho irá, ainda, contemplar a oralidade em sala de aula, centrada em atividades 

diferentes e que colaborem para que o aluno tenha a possibilidade de realizá-las de 

maneira divertida e prazerosa, ainda mais quando considerado que os nossos alunos 

de hoje são bem mais agitados e gostam de atividades diferenciadas. A criatividade 

dos alunos  e o poder de imaginação, a partir de seus conhecimentos de mundo, trarão 

estímulo ao processo ensino e aprendizagem.  

Esta intervenção é relevante por ser o teatro um recurso facilitador estratégico 

da aprendizagem da língua estrangeira, no caso, o inglês. O texto de teatro e sua 

leitura interpretada, ou dramatizada, constituem-se em ferramenta de grande 

relevância, quando se pensa nos benefícios obtidos na leitura, no desenvolvimento da 

dicção e trabalho com a entonação, assim como no favorecimento da explicitação e 

exposição de ideias, ainda mais quando consideramos que os alunos precisam 

exercitar a socialização do pensamento.   

Com esta didática busca-se reduzir o distanciamento entre as inúmeras 

propostas nos materiais didáticos e o ensino, o que pretende propiciar uma vivência 

acadêmica mais significativa e maior qualidade profissional, retornando à realidade 

educacional na qual o indivíduo está inserido.   



Observando a teoria e a prática como processo de construção contínua da 

aprendizagem, de forma que as experiências vivenciadas contribuem para uma 

postura coerente e também para que possa intervir na realidade para transformá-la.  

O teatro torna a aula mais prazerosa, principalmente quando se inclui a 

dramaturgia Shakespeariana, que está na televisão, no cinema, na internet, em outros 

textos literários e no palco, onde se originou.  Trabalhar com o teatro, utilizando 

sketches1, por exemplo, na unidade escolar, possibilita aos educandos 

desenvolverem a oralidade, a expressão corporal, a entonação de voz, o 

entrosamento com as pessoas e o desenvolvimento o vocabulário, para citar alguns. 

Além de tudo, exercita o lado emocional auxiliando na autoconfiança e na timidez, nas 

habilidades artísticas, sem contar que oportuniza a pesquisa, desenvolve a escrita, 

incentiva a leitura, propicia o contato com obra de William Shakespeare, ativa 

habilidade adormecida, estimula a imaginação e a organização do pensamento.   

O aluno usa de sua criatividade para representar uma personagem e, para isso, 

conta com os colegas para, num trabalho em grupo, passar ao público seu potencial 

artístico.  

Assim, ao propor aulas de inglês, via Sketch de “ Romeu e Julieta”, o projeto 

traz a leitura dramatizada para aula de língua inglesa como ferramenta para 

aperfeiçoar a fala, por intermédio do conhecimento do idioma estrangeiro, 

minimizando obstáculos, com a abertura de um espaço para um aprendizado 

espontâneo e real.  

  

 
OBJETIVO GERAL: 

Trabalhar o ensino da Língua Inglesa por meio do teatro Shakespeariano. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

 Despertar o interesse dos alunos pela Língua Inglesa; 

 Identificar dificuldades dos alunos no aprendizado de Língua Inglesa nas 

diferentes fases do processo; 

 Caracterizar o gênero biografia; 

                                                
1 Produção humorística de duração muito reduzida, constituída somente por uma cena, desempenhada 

por um pequeno grupo de artistas ou atores; pode ser apresentada na televisão, no teatro, na rádio, 

entre outros.  



 Promover uma discussão sobre a vida de Shakespeare, a política da época e 

o preconceito; 

 Comparar os filmes de Romeu e Julieta e produzir um texto sobre o filme que 

mais gostou.  

 Promover interação aluno – aluno; 

 Montar, ensaiar e apresentar sketches sobre Romeu e Julieta; 

 

 
 

ORIENTAÇÃO METODOLÓGICA: 

                  No projeto, haverá uma pesquisa bibliográfica 

como fonte de reflexões a respeito do ensino da Língua 

Inglesa em sala de aula, tendo como pano de fundo o 

teatro.  
 

               O projeto será implementado no primeiro semestre de 2017, no Colégio 

Estadual Olindamir Merlin Claudino, tendo como público-alvo os alunos do 9º ano 

do Ensino Fundamental. Começará com uma explanação do projeto a ser 

desenvolvido. Posteriormente os educandos conhecerão a biografia de William 

Shakespeare, a história de Romeu e Julieta. Ao fazer algumas atividades, terão 

conhecimento de teatro e suas técnicas e  vão montar seus Sketches sobre Romeu 

e Julieta e apresentá-los para comunidade escolar. 

           A Unidade Didática é composta por 6 momentos diferentes, os quais 

totalizam 32 aulas de 50 minutos cada. Nesses momentos serão abordados temas 

voltados o ensino da Língua Inglesa por meio do teatro Shakespeariano.  

 Os alunos serão levados a oferecer suas contribuições para o 

desenvolvimento das aulas, assim como serão conduzidos a buscar informações a 

respeito dos temas trabalhados em sala. 

 

 

 

 



1° momento 

Duração: 6 aulas 

Tema: Shakespeare como parte da literatura, novelas, citações e filmes atemporais. 

Objetivo: Apresentar o escritor, ator e dramaturgo William Shakespeare a partir de 

sua biografia. 

Material didático: Retroprojetor, TV, notebook e aparelho de som. 

Procedimento metodológico: 

ORIENTAÇÃO METODOLÓGICA: 

.  

 
            No primeiro momento, os alunos assistem a a um vídeo  sobre William 

Shakespeare e algumas partes do filme Shakespeare Apaixonado e haverá uma 

explicação sobre ele e suas obras. Após assistirem aos referidos filme e vídeo, 

haverá uma discussão em sala de aula sobre a vida de Shakespeare, a política da 

época e como sua obra será abordada. Os alunos irão ler um texto, fazer exercícios 

e cartazes sobre o tema abordado. 

O vídeo sobre William Shakespeare está disponível nos seguintes links: 

https://www.youtube.com/watch?v=hVtQxp8i9OM 

https://www.youtube.com/watch?v=c-5sSsXvlpo 

Os links do filme Shakespeare Apaixonado são: 

https://www.youtube.com/watch?v=a8fRxMdTDZ0 

https://www.youtube.com/watch?v=aY7TANsp-fM 

http://www.lem.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=14822 

http://www.lem.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=634 

https://www.youtube.com/watch?v=WGOCFME4vRI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hVtQxp8i9OM
https://www.youtube.com/watch?v=c-5sSsXvlpo
https://www.youtube.com/watch?v=a8fRxMdTDZ0
https://www.youtube.com/watch?v=aY7TANsp-fM
http://www.lem.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=14822
http://www.lem.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=634
https://www.youtube.com/watch?v=WGOCFME4vRI


 

O texto e os exercícios sobre a vida de William 

Shakespeare. 

 

 

TEXTO PARA ANÁLISE 

 
Read Shakespeare’s biography and answer the 
activities below: 
 

William Shakespeare was one of the greatest 

poets and playwrights of all times. 

He was born in a city called Stratford-upon-

Avon in England. 

He was Mary and John Shakespeare´s son. 

William was their third child and their first male baby. 

He was educated mainly at The New King’s School. 

As an adult, he married Anne and had three children. 

Later he moved to London. 

In London, Shakespeare started his 

successful career as a playwright and a poet. By the year of 1592, Shakespeare was 

already famous for his drama work. By this period, he wrote “The Comedy of Errors” 

and “The Taming of the Shrew”. Later, he wrote “Titus Andronicus”, “Richardll’, “King 

John” and “Love’s Labour’s Lost”. His plays were shown at the famous Globe Theatre. 

Probably between 1599 and 1601 Shakespeare wrote “Hamlet” and after that 

he also wrote great stories. His style changed radically from comedy to tragedy. 

Shakespeare ended his career working with the new writer from “The King´s 

Men”, John Fletcher. According  to some biographers, he wrote his tree final plays with 

John. 

 “Macbeth” is another famous play by Shakespeare. Written in the honor of a 

Scottish king, “King Lear”, it is a play about ingratitude. Others are  “The Tempest”, 

with a lyrical taste; “Romeo and Juliet”, a remarkable tragedy”, and “The Taming of the 

Shrew”, presented as “a play inside a play”. 

Shakespeare became a rich man and got back to his hometown. It is believed 



that  he died because of a fever. It happened in 1616.The famous writer Alexandre 

Dumas stated: “After God, it was Shakespeare who created the most”. 

 
Fonte: Língua Estrangeira Moderna – Espanhol e Inglês / vários autores. – Curitiba: SEED-PR, 2006. 
– p. 256 (ISBN: 85-85380-37-3) 

 

1-Complete the form below using information from the text “Shakespeare biography” 

Name: _______________________________________________________ 

Place of birth: _________________________________________________ 

When he was born: _____________________________________________ 

Father’s name: ________________________________________________ 

Mother’s name: ________________________________________________ 

When he married: ______________________________________________ 

His wife´s name: _______________________________________________ 
 
 
 
 

2) Tick(Ѵ) the best answer . 

a) William Shakespeare was born in _______________________________. 

(   )Straford-upon-Avon  (    )London  (    ) Oxford (   ) Bristol  

 

b) Shakespeare wrote a total of ____________________plays. 

(     ) 46                     (    ) 24                    (      ) 38         (    ) 18 

 

C) Shakespeare’s wife’s name was _______________________. 

(    ) Carol                 (     ) Elizabeth                (    ) Mary               (    ) Anne 

 

3) Match the words. 

(a) playwriter                                               (    ) peça de teatro 

(b) career                                                     (    ) tragédia 



(c) child                                                        (    ) cidade natal 

(d) play                                                        (    ) carreira 

(e) hometown                                              (    ) dramaturgo 

(f) tragedy                                                    (    ) criança 

 

2° momento 

Duração: seis aulas 

Tema: Romeu e Julieta: a história que não sai das nossas mentes até hoje. 

 

Objetivo: 

 Apresentar aos alunos dois filmes sobre Romeu e Julieta para que conheçam 

o conteúdo do filme e os comparem. 

 

ORIENTAÇÃO METODOLÓGICA: 

           No segundo momento, para aprofundar mais a 

história de Romeu e Julieta, os alunos assistem aos trechos 

dos filmes e serão convidados a falar sobre o que acharam 

dos filmes, comentar as semelhanças e diferenças entre 

eles. Na sequência, cada um vai escrever um texto curto 

em inglês sobre um dos trechos do filme “Romeu e Julieta” 

em gênero Review para ser postado em meio eletrônico.  

Os trechos dos filmes Romeu e Julieta de1968 e de 2013 

aparecem nos filmes abaixo. 

 

Filme: (1968) 

 

 Luta dos rivais 1968 

Baile1968 

Encontro Romeu e Julieta 1968 

 

https://www.youtube.com/watch?v=djJPG92neuo
https://www.youtube.com/watch?v=ksFx8-Q4m08&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ksFx8-Q4m08&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2m93eHXbXnk


Declaração na Sacada de Julieta 1968 

Frei 1968 

Casamento 1968 

Briga de Teobaldo e Mercurio& luta com Romeu 1968 

Morte de Julieta 1968 

 

Filme: Romeu e Julieta (2013) 

 

CENA 1 

CENA 2 

CENA 3 

CENA 4 

CENA 5 

 

 

3° momento 

Duração: Quatro aulas 

Tema:  Atividades sobre Romeu e Julieta. 

 

Objetivo: 

 Realizar atividades sobre Romeu e Julieta. 

 

ORIENTAÇÃO METODOLÓGICA: 

           No terceiro momento, para reforçar os filmes de 

Romeu e Julieta, os alunos serão convidados assistirem a 

um vídeo sobre Romeu e Julieta, ler um texto e 

desenvolverem algumas atividades. Todas essas 

atividades estão no site da British Council.  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=N5GHWCQOj44
https://www.youtube.com/watch?v=Cj3bY2GRFNQ
https://www.youtube.com/watch?v=0plYJoo4jdM
https://www.youtube.com/watch?v=nrNy9U-2EEg
https://www.youtube.com/watch?v=9DERO5Ug7Z0
https://www.youtube.com/watch?v=xmjvO6gtoZA
https://www.youtube.com/watch?v=uJ6KTrXB7pM
https://www.youtube.com/watch?v=2uH9uBUvZQ4
https://www.youtube.com/watch?v=UDxr1xQjQgM
https://www.youtube.com/watch?v=PunYekt0YRE


Vídeo sobre Romeu e Julieta do site da British Council. 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-stories/romeo-and-juliet 

Texto sobre Romeu E Julieta do site da Bristish Council. 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/shakespeare-romeo-and-

juliet-transcript.pdf 

 

Atividades sobre Romeu e Julieta do site da British Council. 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/shakespeare-romeo-and-

juliet-worksheet.pdf 

 

Respostas das atividades do site British Council. 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/shakespeare-romeo-and-

juliet-answers.pdf 

 

Cartas sobre Romeu e Julieta do Site da British Council. 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/shakespeare-romeo-and-

juliet-character-flashcards.pdf 

 

Exercícios do site da British Council. 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/sites/teens/files/romeo_and_juliet_-

_exercises_1.pdf 

 

 

4° momento 

Duração: 4 aulas 

Tema: Sketches  

Objetivos: 

 Mostrar e falar sobre os Sketches para os alunos; 

 Fazer uma explicação e mostrar um vídeo sobre teatro e suas técnicas; 

Material Didático: Retroprojetor, TV e notebook. 

 

 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-stories/romeo-and-juliet
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/shakespeare-romeo-and-juliet-transcript.pdf
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/shakespeare-romeo-and-juliet-transcript.pdf
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/shakespeare-romeo-and-juliet-worksheet.pdf
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/shakespeare-romeo-and-juliet-worksheet.pdf
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/shakespeare-romeo-and-juliet-answers.pdf
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/shakespeare-romeo-and-juliet-answers.pdf
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/shakespeare-romeo-and-juliet-character-flashcards.pdf
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/shakespeare-romeo-and-juliet-character-flashcards.pdf
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/sites/teens/files/romeo_and_juliet_-_exercises_1.pdf
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/sites/teens/files/romeo_and_juliet_-_exercises_1.pdf


         No quarto momento os alunos vão ler alguns sketches com base no filme 

Romeu e Julieta. A turma será dividida em grupos e cada um vai escolher um 

sketch para preparar uma apresentação na escola. Nas atividades os alunos farão 

uso de dicionários online e off-line instalados em seus próprios aparelhos de celular 

quando necessário, com o intuito de ampliar o seu vocabulário.  

 

Depois de realizadas todas as atividades propostas pelo educador até o momento, 

haverá uma explanação sobre teatro, como é a técnica do teatro e como 

representar. Também haverá vídeos falando sobre teatro, William Shakespeare e 

Romeu e Julieta. A professora de artes poderá ajudar se desejar, já que teatro faz 

parte do conteúdo do 9° ano. 

 

 

Os links falam sobre teatro, Romeu e Julieta e William Shakespeare. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=na9UxCwC2jQ   
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=1H8vMD1-9lM   
 

 

5° momento 

Duração: 8 aulas 

Tema: Teatro faz bem para mente ocupa os alunos com algo agradável e prazeroso; 

Objetivo:  

 Ensaiar os teatros com os alunos; 

 Montar um cenário de acordo com os Sketches de Romeu e Julieta; 

 Material Didático: Sala de aula, papel, cartolina, tesoura, cola, lápis de cor, 

tecido cor branca, tinta de várias cores e tnt  preto. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=na9UxCwC2jQ
https://www.youtube.com/watch?v=1H8vMD1-9lM


         No quinto momento os alunos vão ensaiar as peças teatrais e preparar o 

cenário para a apresentação para a comunidade escolar. 

 

 
 

6° momento 

Duração: 4 aulas 

Tema: Levar William Shakespeare por meio do teatro até a escola 

Objetivo: Apresentar os sketches para comunidade escolar; 

 Material Didático: Retroprojetor, TV, notebook 

        No sexto momento, os sketches escolhidos anteriormente, 

devidamente preparados e ensaiados, serão apresentados à 

comunidade escolar pelos alunos. 

 

 

AVALIAÇÃO: 

 

 

A avaliação será de forma processual e contínua no decorrer do projeto com 

observações diretas realizadas pelo educador, bem como, com base na participação 

e envolvimento de cada aluno nas atividades sugeridas. 

 

 
RECURSOS COMPLEMENTARES: 
 
Retroprojetor, Internet, TV, celular, fone de ouvido, notebook e aparelho de 

som. 

 

 

 

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES PDE  



Atividades 

2016 

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Contato com 

orientador 

X X X X x X 

Leitura, análise e 

interpretação do 

referencial teórico 

X X X X x X 

Produção e 

elaboração da 

produção Didático- 

Pedagógica 

X X X X x X 

Entrega da Produção 

Didática- Pedagógica 

no NRE 

     
 
 

X 
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YOU TUBE BR. Trechos do filme Romeu e Julieta de 1968. Disponível e 
https://www.youtube.com/watch?v=9DERO5Ug7Z0 
 
YOU TUBE BR. Romeu e Julieta de 2013. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=xmjvO6gtoZA 
 
YOU TUBE BR. Romeu e Julieta de 2013. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=uJ6KTrXB7pM 

 

YOU TUBE BR. Romeu e Julieta de 2013. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=2uH9uBUvZQ4 
 
YOU TUBE BR. Romeu e Julieta de 2013. Disponível em: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=UDxr1xQjQgM 

 

YOU TUBE BR. Romeu e Julieta de 2013. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=PunYekt0YRE 
 
YOU TUBE BR. O que é teatro. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=na9UxCwC2jQ    
 
YOU TUBE BR.Comédia de Romeu e Julieta. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=1H8vMD1-9lM 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WGOCFME4vRI
https://www.youtube.com/watch?v=djJPG92neuo
https://www.youtube.com/watch?v=ksFx8-Q4m08&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2m93eHXbXnk
https://www.youtube.com/watch?v=N5GHWCQOj44
https://www.youtube.com/watch?v=Cj3bY2GRFNQ
https://www.youtube.com/watch?v=0plYJoo4jdM
https://www.youtube.com/watch?v=nrNy9U-2EEg
https://www.youtube.com/watch?v=9DERO5Ug7Z0
https://www.youtube.com/watch?v=xmjvO6gtoZA
https://www.youtube.com/watch?v=uJ6KTrXB7pM
https://www.youtube.com/watch?v=2uH9uBUvZQ4
https://www.youtube.com/watch?v=UDxr1xQjQgM
https://www.youtube.com/watch?v=PunYekt0YRE
https://www.youtube.com/watch?v=na9UxCwC2jQ
https://www.youtube.com/watch?v=1H8vMD1-9lM

