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Resumo: 

 

O presente trabalho tem como objetivo despertar o 

interesse do aluno nas aulas de Língua Inglesa bem como 

torná-las mais atrativas e oportunizar ao aluno vivenciar 

possibilidades reais de aprendizagem. Nessa perspectiva, 

propõem-se atividades do gênero discursivo “música” 

especificamente RAP e suas características, ressaltando o 

estudo da história desse gênero musical bem como sua 

relação com outros gêneros discursivos. Essa proposta 

tem ainda como objetivo contribuir para a aprendizagem 

da LEM de modo mais significativo tendo a música como 

um instrumento facilitador que irá fortalecer as quatro 

habilidades: listening, speaking, reading e writing. Por meio 

dessas estratégias, espera-se criar condições para que o 

aluno se envolva de modo prazeroso e produtivo gerando 

um sentimento de segurança e pertencimento. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O processo de ensino de Língua Estrangeira Moderna (LEM) é um grande 

desafio para os educadores, pois é indiscutivelmente mais complexo do que de 

Língua materna e isso ocorre principalmente em função da falta de intimidade do 

aluno com a Língua Estrangeira Moderna. Para nós educadores, o desafio está não 

só no ensino de algo “difícil”, mas também na tarefa de conscientizar os alunos 

sobre a importância da aprendizagem da Língua Inglesa com possibilidades de 

ascensão social e desenvolvimento acadêmico, principalmente no Brasil, que 

assumiu um papel de destaque no contexto mundial. 

 Oralmente ou escrito o gênero discursivo e texto, cada qual em sua esfera de 

atuação, ao mesmo tempo se delimitam e materializam as práticas sociais humanas. 

A esse respeito, o analista crítico do discurso Norman Fairclough (1922, p.22) 

comenta que “qualquer evento discursivo (isto é, qualquer exemplo de discurso) é 

considerado simultaneamente um texto, um exemplo de prática discursiva e um 

exemplo de prática social”. 

 As DCEs são referenciadas na pedagogia crítica, que valoriza a escola como 

espaço social, crítico e democrático para a transformação da realidade. 

 

Ancorada nos pressupostos da pedagogia crítica, entende-se que a 
escolarização tem o processo de promover aos alunos meios necessários 
para que não apenas assimilem o saber enquanto resultado, mas aprendam 
o processo de sua produção, bem como as tendências de sua formação. 
Deste modo, a escola tem o papel de informar, mostrar, desnudar, ensinar 
regras, não apenas para que sejam seguidas, mas principalmente para que 
possam ser modificadas (DCE, 2008, p.52). 

 

Sendo assim, atividades com gêneros textuais especificamente com o uso da 

música nas aulas de Língua Estrangeira Moderna podem estimular o aluno a se 

interessar pela língua. Por isso, este trabalho tem objetivo à reflexão bem como 

possíveis mudanças das atividades pedagógicas, por ser uma atividade lúdica capaz 

de propiciar maior interação entre os alunos e levá-los a participar com muito mais 

entusiasmo das aulas de Língua Estrangeira Moderna. 

Sendo assim, dentro do contexto escolar, deve ser valorizado o conhecimento 

já adquiridos pelos alunos e com isso fazer com que acreditem em sua capacidade, 

despertando o interesse e a vontade de ampliar seus horizontes. 



Para que ocorra essa ampliação de horizontes desse aprendizado no aluno, é 

preciso que se apropriem dos tipos de gêneros textuais, suas características e a 

forma como se apresentam em determinados contextos. É necessário provocar uma 

reflexão maior sobre o uso de cada um deles e considerar o contexto de uso e os 

seus interlocutores. Por isso, os gêneros discursivos têm um papel tão importante 

para o trabalho na escola. Para Bakhtin: 

 

 Se os gêneros do discurso não existissem e se nós não tivéssemos o seu 
domínio e se fosse preciso criá-los pela primeira vez em cada processo da 
fala, se nos fosse preciso construir cada um de nossos enunciados, a troca 
verbal seria quase impossível (BAKHTIN, 1992, p.302). 

 

 Embora necessite do aparato técnico da organização sintática da oração, o 

texto não corresponde aos aspectos sistêmicos da língua. Ele se organiza em 

formas relativamente estáveis, determinadas pelas condições materiais de 

produção, denominadas por Bakhtin (1992) de gêneros do discurso. Para esse 

teórico, os gêneros se desenvolveram através do tempo e correspondem a formas 

típicas criadas por esferas de atividades humanas. 

 

A riqueza e a variedade dos gêneros do discurso são infinitas, pois a 
variedade virtual da atividade humana é inesgotável, e a cada esfera dessa 
atividade comporta um repertório de gêneros do discurso que vai 
diferenciando-se e ampliando-se à medida que a própria esfera se 
desenvolve e fica mais complexa (BAKHTIN, 1992, p. 279). 

 

Portanto fazer o uso da música em atividades escolares é um recurso valioso, 

pois há a possibilidade de trabalhar simultaneamente os sistemas auditivos, visuais 

e até mesmo o sistema tátil (na dramatização da música ou no uso de instrumentos 

rítmicos). A música é um mediador que proporciona resultados satisfatórios para 

envolver o aluno no processo de aprendizagem  

Convivemos diariamente com uma infinidade de gêneros musicais em nosso 

cotidiano. Em língua inglesa, especificamente, contamos com uma riqueza de 

gêneros à disposição nos meios de comunicação, nos dispositivos eletrônicos, 

enfim, em todos os lugares onde se possa ouvir música. Um desses gêneros 

musicais, muito apreciado pelos jovens, é o RAP. 

 

 

 



1.1 HISTÓRICO 

 

Esta proposta de trabalho tem como fundamentação teórico-metodológica a 

Linguagem como discurso enquanto prática social, a partir das teorias de Bakhtin e 

de seu Círculo que estão propostas pelas Diretrizes Curriculares de Língua 

estrangeira Moderna da Secretaria de Educação do Estado do Paraná. 

Nesse sentido, o ensino de Língua estrangeira Moderna que antes tinha como 

objetivo apenas como meio para se atingir fins comunicativos que se restringem as 

possibilidades de sua aprendizagem como experiência de identificação social e 

cultural, ao postular os significados como externo aos sujeitos deixa de ter esse 

caráter e constitui um espaço para que o aluno reconheça e compreenda a 

diversidade lingüística cultural, de modo que se envolva discursamente e perceba 

possibilidades de construção de significados em relação ao mundo em que vive. 

 Espera-se que o aluno compreenda que os significados são social e 

historicamente construídos e, portanto, passíveis de transformação na prática social. 

Para tanto, esse encaminhamento do ensino de Língua Estrangeira Moderna 

necessariamente busca o trabalho com gêneros textuais, conforme propõe 

MARCUSCHI (2002) ao elaborar uma classificação entre gênero e tipo textual, 

quando diz que os tipos textuais abrangem cerca de meia dúzia de categorias 

conhecidas, tais como, narração, argumentação, exposição, descrição e injunção, e 

que os gêneros textuais são determinados a partir das características 

sociodiscursivas definidas pelos conteúdos, propriedades funcionais e estilo. 

 Para tanto, é necessário que o professor tenha clareza dos objetivos do 

Ensino da Língua Estrangeira Moderna. 

 

 

1.2 OBJETIVO  

 

GERAL 

 

 Despertar o interesse dos alunos nas atividades de compreensão e produção 

oral e escrita nas aulas de LEM por meio de música RAP envolvendo aspectos 

da problemática social do cotidiano, interagindo e participando de maneira, 

dinâmica e atuante. 



 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Articular o interesse e a socialização dos alunos no contexto social do 

cotidiano.  

 Apresentar as características da música RAP.  

 Listar o vocabulário através da atividade proposta.  

 Compreender o uso da língua nas letras de música RAP envolvendo aspectos 

da problemática social do cotidiano, interagindo e participando de maneira, 

dinâmica e atuante.  

 

 

1.3 CADERNO PEDAGÓGICO - ATIVIDADES E ENCAMINHAMENTO 

METODOLÓGICO 

 

Esta Caderno Pedagógico é composto por 7 blocos diferentes, os quais 

totalizam 33 aulas de 50 minutos cada. Nesses momentos serão abordados temas 

do Gênero Discursivo/Gênero textual voltado ao Ensino da Língua Estrangeira 

Moderna com música. 

 Este Caderno Pedagógico apresenta atividades diversificadas para o estudo 

de Gênero Discursivo, tais como: investigação da realidade dos alunos, 

apresentação e identificação das características do RAP e ampliação de 

vocabulário. 

 Também serão trabalhados conteúdos previstos nas Diretrizes Curriculares 

do Estado do Paraná, no Projeto Político Pedagógico da Instituição e no Plano de 

Trabalho Docente. 

 Os alunos serão motivados a pesquisar e contribuir para o 

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

respeito dos temas apresentados em sala.  

 

 

 

 



1.4 PROPOSTAS DE AVALIAÇÃO DOS EDUCANDOS 

 

  A avaliação, segundo as DCEs do Estado do Paraná (2008), necessita estar 

presente como forma diagnóstica do processo de ensino aprendizagem, além de 

servir como instrumento de investigação da prática pedagógica. Sendo assim, são 

várias as oportunidades de avaliar o aluno, de perceber os avanços e dificuldades, e 

de interferir neste processo, pois a todo o momento, o aluno estará expondo-se 

oralmente e por escrito. 

     Para avaliação do Projeto, será utilizado o método da observação diária 

pela professora por meio do uso do “journal” (diário), onde será levado em 

consideração o interesse dos alunos nas atividades, seu desempenho individual e 

coletivo. Os registros nesse diário podem servir como dados para pesquisa do 

professor, que mediante análise pode reestruturar seu planejamento e melhorar sua 

prática. 

 

Resumo: Implementação da Produção Didático Pedagógica – Total: 33 horas 

 

 
 

Bloco 1 
Presentations 

 
1 Aula 

1
º 

d
ia

 

Atividade 1: Apresentações pessoais.  

Atividade 2: Conversação com a turma sobre formas de avaliar, de 

desenvolver as atividades, conteúdos, etc. 

Atividade 3: Apresentação do projeto “Ensino de Língua Estrangeira Moderna 

com Música”. 

 

 
 

Bloco 2 
Socialization 

 
2 Aulas 

1
º 

d
ia

 
  

Atividade 1: Sondagem sobre o conhecimento e o interesse dos alunos, por 

meio de um questionário diagnóstico previamente elaborado. 

Atividade 2: Questionamento oral: O que é RAP? Qual sua origem? Quais 

suas características? 

Atividade 3: Assistir aos vídeos: “A origem do RAP” e “O RAP e  Mídia”. 

2
º 

d
ia

 
 

Atividade 4: Texto History of RAP Music. Leitura, vocabulário e tradução. 

Atividade 5: Interpretação do texto History of RAP Music.  

Atividade 6: Correção das questões de interpretação. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloco 3 

 

Poetry 

 

7 aulas 

1
º 

d
ia

 

Atividade 1: Sondagem do conhecimento prévio dos alunos através de 

questionamentos sobre poesia. Definições de rima, estrofe, verso. 

Atividade 2: 

Assistir um vídeo: Oh, the Places You'll Go - Dr. Seuss 

Atividade 3: 

Leitura e interpretação do poema. 
2
º 

d
ia

 

  
Atividade 4: 

Explorar tempos verbais presentes no poema: Oh, the Places You'll Go -

 Dr. Seuss 

Atividade 5: 

Ampliação do vocabulário: Action Search. 

3
º 

d
ia

 

Atividade 6: 

Leitura e verificação do vocabulário: A Poem. 

Atividade 7: 

Advérbios. 

4
º 

d
ia

 

 

Atividade 8: 

Fragmento da música: Family Portrait – Pink. 

Atividade 9: 

Tradução do fragmento da música Family Portrait –Pink. 

5
º 

d
ia

 

 

Atividade 10: 

Fragmento poético da música: If the world had a Front Porch – Tracy 

Lawrence. 

Atividade 11: 

Verbos: Simple Past/Infinitive Form. 

Atividade 12: 

There was / There were. 

6
º 

d
ia

 

Atividade 13: 

Fragmento poético da música Mother – John Lennon. 

Atividade 14: 

Clipe musical de Mother –John Lennon. 

Atividade 15: 

Completar a letra da música/ verbos 

7
º 

d
ia

 

Atividade 16: 

Produção coletiva de um poema e a socialização com o grupo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloco 4 

 

Biography 

 

6 aulas 

1
º 

d
ia

 

 

Atividade 1: 

Levantamento de hipóteses. 

Atividade 2: 

 Definição do gênero Biografia/características. 

Atividade 03: 

Biografia de Beyonce 
2
º 

d
ia

 

Atividade 4: 

Biografia de Donald Trump 

Atividade 5: 

Biografia de Padre Fábio de Melo. 

Atividade 6: 

Características das biografias de Donald Trump e Fábio de Melo 

3
º 

d
ia

 

Atividade 7: 

Biografia de Eminem. 

Atividade 8: 

Exercícios de Interpretação da biografia de Eminem. 

Atividade 9: 

Word Search. 

4
º 

d
ia

 

Atividade 10: 

Vídeo documentário sobre Eminem. 

Atividade 11: 

Interpretação do documentário 

5
º 

d
ia

 Atividade 12: 

Produção de uma biografia 

6
º 

d
ia

 Atividade 13: 

Socialização das biografias. 

 

 

 

Bloco 5 

 

Songs and 

poetry 

06  aulas 

1
º 

d
ia

 

Atividade 1: 

Contextualização com questões orais 

Atividade 2: 

Letra e música: Not Afraid (exercícios) 

Atividade 3: 

Exercícios de tradução do refrão/vocabulário 

2
º 

d
ia

 

Atividade 4: 

Ouvir e completar fragmentos da letra. 

Atividade 5: 

Uso do dicionário/Pronúncia. 



 

3
º 

d
ia

 

Atividade 6: 

Tempos verbais: Present Simple / Past Simple 

Atividade 7: 

Significados 

4
º 

d
ia

 
Atividade 8: 

Crossword 

Atividade 9: 

Correção da crossword 

5
º 

d
ia

 Atividade 10 

 Find someone Who... 

6
º 

d
ia

 Atividade 11: 

Socialização: Find Someone Who... 

 

 

 

 

 

Bloco 6 

Movie 

synopsis 

 

06 aulas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
1
º 

d
ia

 
 

Tema: Sinopse de filme 

Atividade 1: 

Sondagem do conhecimento dos alunos sobre sinopse. Questionário oral. 

Atividade 2: 

Definição Sinopse/Características/marcas linguísticas. 

2
º 

d
ia

 

Atividade 3: 

Gêneros dos filmes. 

Atividade 4: 

Crossword: exercícios gêneros dos filmes. 

  
3
º 

d
ia

 
 

Atividade 5: 

Sinopse do filme: Despicable Me 2 

Leitura, tradução e vocabulário. 

Atividade 6: 

Interpretação. 

Atividade 7: 

Exercícios/ trailer do filme: Despicable Me 2. 

  
4
º 

d
ia

 
 

Atividade 8: 

Sinopse de Shrek 2: leitura, tradução e interpretação. 

Atividade 9: 

Exercícios Present Simple / Past Simple. 

Atividade 10: 

Vocabulário 

Atividade 11: 

Word Search 



 

 

 

 

 

 

 

5
º 

d
ia

 

Atividade 12: 

Leitura das sinopses: Avatar / 8 Mile. 

Atividade 13: 

Trabalho final análise das sinopses: Avatar / 8 Mile. 

6
º 

d
ia

 

Atividade 14: 

Socialização dos trabalhos em grupo, das sinopses: Avatar/ 8 Mile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloco 7 

05 aulas 

Soundtrack 

 

 

 

1
º 

d
ia

 

 

Tema: Soundtrack 

Atividade 1: 

Questionamentos sobre trilhas sonoras de filmes. 

Atividade 2: 

Clipes musicais/temas de filmes. 

Atividade 3: 

Questionamentos orais. 

Atividade 4: 

How are you feeling today? 

2
º 

d
ia

 

Atividade 5:  

Trailer do filme: 8 Mile. 

Atividade 6: 

Música: Lose yourself. 

Atividade 7: 

Clipe da música: Lose yourself. 

3
º 

d
ia

 Atividade 8: 

Assistir ao filme: 8 Mile (em casa) 

4
º 

d
ia

 

Atividade 9: 

Estruturar trilhas sonoras/trabalho em grupo. 

5
º 

d
ia

 

Atividade 10: 

Socialização das trilhas sonoras/trabalhos. 

 

 

 

 

 

 



PLANO DE AULA 

 

BLOCO 1 

 

Duração: 01 aula 

 

Tema: Presentations 

 

OBJETIVO: 

 

 Refletir sobre a importância da Língua Estrangeira Moderna e despertar o 

interesse para aprendê-la. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: 

 

 Fazer apresentações. 

 Conversar com a turma sobre a importância do aprendizado de uma Língua 

Estrangeira Moderna e o quanto este idioma se faz presente em nossas vidas, 

ressaltando aqui a importância da música. 

 Apresentar o Projeto “Ensino da Língua Estrangeira Moderna com música”, 

elaborado durante o PDE será feito no Power Point. Nesse momento haverá 

um combinado, como as atividades irão acontecer, como os trabalhos serão 

avaliados, formas de avaliar, etc. 

 

RECURSOS 

 Data Show; 

 Pendrive. 

 

 



 

 

BLOCO 2 

 

Duração: 02 aulas 

 

Tema: Socialization 

 

OBJETIVOS: 

 

 Investigar a realidade da turma;  

 Verificar o conhecimento dos alunos sobre a música e o que eles desejam 

saber. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: 

 

 Entregar aos alunos questionário sobre o interesse e o conhecimento sobre 

música. 

 Questionar sobre o RAP: “O que é RAP? Quais as características que um RAP 

apresenta? Como você identificaria um RAP?”  

 Apresentar para os alunos os vídeos “A origem do RAP” e “O RAP e Mídia”.  

PROFESSOR: Para dar início 

a esta atividade, os alunos 

devem estar bem cientes de 

como o trabalho irá se 

desenvolver, das formas com 

que serão avaliados, da 

metodologia que será aplicada, 

além da motivação. 

 



 Distribuir para os alunos o texto “History of RAP Music”.  

 Ler o texto junto com os alunos, verificar junto ao dicionário “dictionary.com” 

palavras, pronuncias, significados desconhecidos.  

 Explorar o vocabulário e a tradução do texto os alunos respondem as questões 

de interpretação proposta.  

 Corrigir as questões oralmente.  

 

RECURSOS 

 Fotocópias dos questionários; 

 Data show; 

 Pendrive; 

 Documentário <http://www.plasticlittleraps.com/history-of-rap-music.html> 

acesso em  20/11/2016; 

 “O RAP e a Mídia”. Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=rdHJF 

OfBYo  acesso em  20/11/2016; 

 dictionary.com 

 

Atividade 1 

 

Questionário 

 

1. Que tipo de música você gosta? 

(  ) Rock (  ) Pop (   ) Hip-hop (   ) Reggae   (  ) Rap (  ) Romantic 

(   ) outro: Qual? _________________________. 

 

2. Qual a frequência que você costuma ouvir música? 

(  ) Todos os dias  (  ) muitas vezes ao dia   (  ) de vez em quando 

(  ) poucas vezes na semana  (  ) não costumo ouvir música. 

 

3. Onde você costuma ouvir música? 

(  ) em casa   (  ) na escola  (  ) no seu quarto  (  ) na rua   (  ) outro 

 

4. Você costuma cantar? 

http://www.plasticlittleraps.com/history-of-rap-music.html
https://www.youtube.com/watch?v=rdHJF%20OfBYo
https://www.youtube.com/watch?v=rdHJF%20OfBYo


(   ) sim    (   ) não 

 

5. Você acredita que a música pode lhe ajudar no aprendizado da Língua 

Estrangeira Moderna? 

(  ) Sim   (  ) não   (   ) não sei opinar 

 

6.O escutar música você costuma ficar: 

(  ) triste   (  ) feliz  (  ) animado  (  ) distante   (  ) romântico  (  ) outro:, 

qual?________ 

 

 

Atividade 2 

 Questionamento oral: O que é RAP?  

 Quais as características do RAP? 

 Qual a origem do RAP? Assistir aos vídeos: 

 A história do RAP e o RAP e a Mídia.  

 

Atividade 3 

Assistir vídeos: 

 A origem do RAP 

 O RAP e a Mídia. 

 

Atividade 4 

 Leitura do texto:  

 
HISTORY OF RAP MUSIC 

 

More than a century before rap exploded onto the American music scene, West 

African musicians were telling stories rhythmically, with just the beat of a drum for 

accompaniment. Meanwhile, folk artists from the Caribbean Islands were also telling 

stories in rhyme. Indeed, these singing poets from Africa and the Caribbean lay the 

foundation for modern-day American rap music. 



 

 

Atividade 5 

 Tradução: cada fila da sala de aula faz tradução de um parágrafo do texto: 

“History of RAP Music”.  

 

Atividade 6 

 Correção da tradução do texto: “History of RAP Music”.  

 
Atividade 7 

Rapping essentially involves the speaking or chanting of rhyming lyrics, often set 

to a beat. The rhyming created by rappers is considered by many to be one of the 

most sophisticated styles of poetry. What‟s more, these rhymes often address 

provocative subjects such as sex, violence and socio-political issues. 

Rapping first gained popularity in the U.S. in the 1970s as a kind of street art, 

especially among African American teenagers. But it wasn‟t until 1979, when the 

Sugar hill Gang released their breakaway hit, „Rapper‟s Delight, that record 

producers took notice of this emerging musical genre. Once they did, numerous rap 

acts, including Run-DMC and N.W.A., surfaced, and rap‟s audience began to swell. 

It wasn‟t just African American male rappers getting in on the act, either: By the 

1980s, white rap bands such as the Beastie Boys and female rap bands such as 

Salt-n-Pepa were reaching the top of the charts. 

By the 1990s, rap matured from an old-school-style – which was based on 

relatively simple lyrics – to a new-school-style, which was louder and included more 

complex lyrics. Artists such as The Notorious B.I.G., Snoop Dogg and Tupac ruled 

the charts during this time, as did Eminem – one of the most popular white rappers 

of all time. 

Rap has stood the test of time and its popularity rages on with today‟s artists such 

as 50 Cent, Ludicrous and Jay-Z churning out hit after thought-provoking hit. The 

beat truly does go on.  

 

Disponível em http://www.plasticlittleraps.com/history-of-rap-music.html  acesso em  

20/11/2016 

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Notorious_B.I.G.
http://www.plasticlittleraps.com/history-of-rap-music.html


 Estimular os alunos a responder e justificar suas respostas em inglês. 

1. What is the subject of the video? 

2. What is RAP? 

3. What are the characteristics of RAP? 

4. What are the social themes covered in the lyrics of RAP songs? 

 

Atividade 8 

 Correção das questões de interpretação. 

 

BLOCO 3 

 

Duração: 7 aulas 

 

Tema: Poetry 

 

OBJETIVOS: 

 

 Oportunizar o contato com poesia de Língua Inglesa, com o intuito de despertar 

o interesse pela leitura. 

 Aprimorar as habilidades de audição, leitura, compreensão, interpretação. 

 Ampliar o vocabulário. 

 Despertar o interesse pela produção de poemas. 

PROFESSOR 

 O vídeo é um documentário que 
mostra a relação entre o RAP e a 

mídia contada por protagonistas de 
ambos os lados. Segue uma 
sugestão de questionário e de 
questões relacionadas ao vídeo O 
RAP e a mídia. 
 
 
 

 



 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: 

 

 Iniciar com uma discussão sobre poesia, para isso fazer algumas perguntas 

sobre poesia, as quais deverão ser respondidas preferencialmente em inglês.  

 Assistir ao vídeo de uma poesia: “Oh, the Places You'll Go" - Dr. Seuss 

 Explorar o vocabulário/pronúncia. 

 Leitura e tradução do poema: “Oh, the Places You'll Go" - Dr. Seuss 

 Verificação dos verbos e tempos verbais no poema. 

 Texto: “A Poem” (Leitura, tradução/pronúncia, vocabulário e advérbios) 

 Formação de equipes, distribuição dos poemas para as respectivas equipes, as 

quais devem treinar a pronúncia e a leitura com expressão. 

 Apresentações dos poemas pelas equipes. 

 

Atividade 1 

Ativação do conhecimento prévio. Escrever as seguintes perguntas no quadro 

as perguntas em inglês e as possíveis respostas também em inglês:  

 Have you heard a poem? 

 What did you think? 

 Do you like it? 

 

Atividade 2 

Vídeo disponível em  http://lingualeo.com/pt/jungle/oh-the-places-youll-go-dr-seuss-

184338#/page/1  acesso 05-12-2016 

http://lingualeo.com/pt/jungle/oh-the-places-youll-go-dr-seuss-184338#/page/1
http://lingualeo.com/pt/jungle/oh-the-places-youll-go-dr-seuss-184338#/page/1


 

 

Atividade 3 

 Leitura e interpretação do poema: “Oh, the Places You'll Go" - Dr. Seuss 

 

Atividade 4 

 Circular no poema “Oh, the Places You'll Go" - Dr. Seuss, os verbo 

identificando o tempo verbal que se apresentam no poema. 

Oh, the Places You'll Go" - Dr. Seuss 

 

Congratulations!  
Today is your day.  
You're off to Great Places!  
You're off and away!  
 
You have brains in your head.  
You have feet in your shoes.  
You can steer yourself  
any direction you choose.  
You're on your own. And you know what you know.  
And YOU are the guy who'll decide where to go.  
 
You'll look up and down streets. Look 'em over with care.  
About some you will say, "I don't choose to go there."  
With your head full of brains and your shoes full of feet,  
you're too smart to go down any not-so-good street.  
 
And you may not find any  
you'll want to go down.  
In that case, of course,  
you'll head straight out of town.  
 
It's opener there  
in the wide open air.  
 
Out there things can happen  
and frequently do  
to people as brainy  
and footsy as you.  
 
And then things start to happen,  
don't worry. Don't stew.  
Just go right along.  
You'll start happening too.  
(…) 

 
Disponível em: http://lingualeo.com/pt/jungle/oh-the-places-youll-
go-dr-seuss-184338#/page/1 acesso em 05/12/2016. 

http://lingualeo.com/pt/jungle/oh-the-places-youll-go-dr-seuss-184338#/page/1
http://lingualeo.com/pt/jungle/oh-the-places-youll-go-dr-seuss-184338#/page/1


 

Atividade 5 

 Verificar no dicionário www.dictionary.com o significado das palavras 

desconhecidas, bem como sua pronúncia correta. 

 

 

Disponível em http://bogglesworldesl.com/files/Verb_Search.jpg acesso em 05/12/2016. 

 

Atividade 6 

 Leitura e verificação do vocabulário no texto: “A Poem”. 

 

http://www.dictionary.com/
http://bogglesworldesl.com/files/Verb_Search.jpg%20acesso%20em%2005/12/2016


A POEM 

 

POEM – a piece of writing that expresses emotions, experiences, and ideas, 

especially in short lines using words that rhyme: 

“I wandered lonely as a cloud” is the first line of a famous poem by William 

Wordsworth. 

SONNET – a poem with 14 lines which rhyme with each other in a fixed pattern 

Shakespeare‟s sonnets. 

HAIKU – a type of Japanese poem with three lines consisting of five, seven, and 

five syllables a haiku by Matsuo Basho about a frog jumping into a pond limerick a 

short humorous poem that have five lines which rhyme a limerick by Edward lear, 

which began  

“There was a young lady of Norway, 

Who casually sat in a doorway”. 

RHYME – a short poem or song, especially for children, using words that rhyme a 

collection of traditional rhymes with illustrations The children were reciting a rhyme 

a nursery rhyme (=a short traditional poem or song for children). 

STANZA – a group of lines in a repeated pattern which form part of a poem the 

opening stanza of Keats poem “Ode to a nightingale”.  

 

 Categories 
 

 Narrative -. Tell a story. Ex: poems by Edgar Allan Poe. 

 Epic - Usually divided into "chants," tells the saga of a hero, or a people.Ex.: 

Paradise Lost, de John Milton. 

Lyric -the lyric poem is not meant to speak of facts, but of emotions and personal 
impressions. Ex.: poemas de John Donne.  
 
 
Fonte: Disponível em http://www.ldoceonline.com/Literature-topic/poem acesso em 20/11/2016. 

 

 

Atividade 7 

 Verificar advérbios presentes no texto: “A Poem”. 

 

http://www.ldoceonline.com/Literature-topic/poem


Atividade 8  

 Ouça a música:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade 9 

 Combine as frases em português com as suas correspondentes na Língua 

Inglesa, escrevendo os números no lugar correto. 

 

 

Family Portrait 

Pink 

 
Mama please stop cryin´ 

I can´t stand the sound 

Your pain is painful and it´s 

Tearing me down 

I hear glasses breaking 

As I sit up in my bed 

I told Dad you didn´t mean 

Those nasty things you said 

You fight about money 

About me & my brother 

And this I come home to 

This is my shelter 

It ain´t easy, growin´ up in world war 3 

Never knowin´ what love could be 

You´ll see, I don´t want love to destroy me 

Like it has done my family 

…..  

 

Fonte disponível em: https://www.vagalume.com.br/pink/family-

portrait-traducao.html acesso em 07/12/2016. 

 

 

 

https://www.vagalume.com.br/pink/
https://www.vagalume.com.br/pink/family-portrait-traducao.html%20acesso%20em%2007/12/2016
https://www.vagalume.com.br/pink/family-portrait-traducao.html%20acesso%20em%2007/12/2016


Mama please stop cryin´ (1) Está me fazendo mal (   ) 

I can´t stand the sound   (2) Eu disse ao papai que você não quis dizer (   ) 

Your pain is painful and it´s (3) Sentada em minha cama (   ) 

tearing me down (4) A sua dor é dolorosa para mim e (   ) 

I hear glasses breaking (5) As coisas ruins que você acabou dizendo (   ) 

As I sit up in my bed (6) Eu ouço vidros se quebrando (   ) 

I told Dad you didn´t mean (7) Não suporto mais esse som (   ) 

Those nasty things you said (8)  Mamãe, por favor, pare de chorar (   ) 

 

 

Atividade 10 

 Escute a música 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade 11 

 Verifique na atividade anterior a letra da música: “If The World Had A Front 

Porch - Tracy Lawrence” e circule os verbos no Simple Past e grife os verbos no 

infinitive form. 

 

If The World Had a Front Porch (Tracy Lawrence) 

 

It was where my Mama sat on that old swing with her crochet 
It was where Granddaddy taught me how to cuss and how to pray 
It was where we made our own ice cream those sultry summer nights 
where the bulldog had her puppies, and us brothers had our fights 
There were many nights I'd sit right there and look out at the stars 
To the sound of a distant whippoorwill or the hum of a passing car 
It was where I first got up the nerve to steal me my first kiss 
and it was where I learned to play guitar and pray I had the gift 
If the world had a front porch like we did back then 
we'd still have our problems but we'd all be friends 
Treating your neighbor like he's your next of kin 
Wouldn't be gone like the wind 
If the… 
 

 

Fonte disponível:  https://www.vagalume.com.br/tracy-lawrence/if-the-world-had-a-
front-porch.html acesso em 07/12/2016 
 

https://www.google.com.br/search?espv=2&biw=1366&bih=623&q=Tracy+Lawrence&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MMy1MMkyAACttHDTDgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwj4qa6K8uLQAhUCiJAKHdFNBRMQMQggMAA
https://www.google.com.br/search?espv=2&biw=1366&bih=623&q=Tracy+Lawrence&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MMy1MMkyAACttHDTDgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwj4qa6K8uLQAhUCiJAKHdFNBRMQMQggMAA
https://www.vagalume.com.br/tracy-lawrence/if-the-world-had-a-front-porch.html
https://www.vagalume.com.br/tracy-lawrence/if-the-world-had-a-front-porch.html


 

Atividade 12 

 Complete as sentenças abaixo com: There was ou There were. 

 

a) _________________ three chairs in that kitchen 

b) _________________ a star in the sky that night. 

c) _________________ a guitar and a guitar in my room. 

d) _________________ many cars on the street. 

e) _________________ four friends of mine at the party. 

 

Atividade 13 

 Ouça a música e complete as palavras que faltam: 

 

Had want tell Do done walk run go home 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade 14 

 Atividade 14: Assistir ao vídeo Clipe “Mother – John Lennon”, disponível em  

https://www.youtube.com/watch?v=CEnc3RQE2lg Acesso em 08/12/2016  

 

Mother 

 

John Lennon, Plastic Ono Band 
Mother, you ……….      me, but I never had you 
I wanted you, you didn't ……………. me 
So I, I just got to ……………..  you 
Goodbye, goodbye 
Father, you left me, but I never left you 
I needed you, you didn't need me 
So I, I just got to tell you 
Goodbye, goodbye 
 
Children, don't ……. what I have ………….. 
I couldn't  ……………  and I tried to ………. 
So I, I just got to tell you 
Goodbye, goodbye 
 
Mama don't ……… 
Daddy come  ………….. 
(repeat 9 more times)  
 
 
Fonte disponível:https://www.vagalume.com.br/john-lennon/mother.html acesso em 07/12/2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=CEnc3RQE2lg
https://www.google.com.br/search?biw=1366&bih=662&q=John+Lennon&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MCwrzjGOBwDeKI5cDgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiEyPPB1-LQAhXDfZAKHbOwAYUQMQgdMAA
https://www.google.com.br/search?biw=1366&bih=662&q=Plastic+Ono+Band&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MCwsLC-wBAB_qFErDgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiEyPPB1-LQAhXDfZAKHbOwAYUQMQgeMAA
https://www.vagalume.com.br/john-lennon/mother.html%20acesso%20em%2007/12/2016


 

Atividade 15 

 Composição coletiva de um poema. 

 Em grupos de 4 ou 5 alunos. Cada aluno deverá escrever, em um pedaço de 

papel, uma palavra em inglês. Pode ser uma palavra que eles achem bonita pela 

sua sonoridade, pelo seu significado, que traga alguma lembrança boa, etc. O grupo 

colocará as palavras em um envelope, que deve ser trocado com outro grupo. Cada 

integrante do grupo, após a leitura das palavras recebidas do outro grupo, tentará 

escrever um poema em que todas as palavras sejam utilizadas. 

 No final, os alunos que desejarem, poderão fazer a leitura dos poemas 

realizados. 

 

RECURSOS 

 Fotocópias dos poemas; 

 Data show; 

 Quadro; 

 Giz; 

 Data show; 

 Cadernos dos alunos; 

 Canetas; 

 Lápis; 

 Celulares;  

 Pendrive 

 http://www.ldoceonline.com/Literature-topic/poem; 

 https://americanenglish.state.gov/resources/poetry#child-1832 

 www.dictionary.com  

 https://www.vagalume.com.br/john-lennon/mother.html  

 https://www.youtube.com/watch?v=CEnc3RQE2lg  

http://www.ldoceonline.com/Literature-topic/poem
https://americanenglish.state.gov/resources/poetry#child-1832
http://www.dictionary.com/
https://www.vagalume.com.br/john-lennon/mother.html
https://www.youtube.com/watch?v=CEnc3RQE2lg


 

 

BLOCO 4 

 

Duração: 6 aulas 

 

Tema: Biography 

 

OBJETIVOS:  

 

 Identificar a finalidade do gênero textual biografia. 

 Ler e interpretar o gênero biografia. 

 Construir biografias a partir de pesquisas e informações. 

 Produzir biografias a partir de pesquisas com pessoas conhecidas.  

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: 

 

 Iniciar a aula com perguntas: O que vocês sabem sobre biografias? O que 

significa Biografia? 

 Registrar no quadro, em inglês, as respostas dos alunos ainda que a 

contribuição dos alunos seja realizada em português.  

PROFESSOR: Crie um clima 

bem harmonioso e tranqüilo 
em sala de aula, de modo a 
preparar os alunos para 
escreverem os poemas. 
Sugere-se uma música calma, 
enquanto os alunos escrevem 
seus poemas. 



 Fazer outras perguntas tais como: É um gênero de ficção ou realidade? Qual é 

o tema principal?  

 Após o levantamento de idéias, entregar para os alunos folhas/cópias com: 

definição, características e exemplos de biografia a ser trabalhada. 

 Explicar a origem da palavra gênero biografia e o roteiro para produzir uma 

biografia: nome completo, local e data do nascimento, principais feitos na vida, 

profissões exercidas, principal talento, etc., características estas que devem estar 

presentes nas produções de biografia. Ainda nesta primeira aula será trabalhado o 

vocabulário. 

 Na atividade 04 explorar de modo mais detalhado a biografia do Eminem. 

 Produção de uma biografia.  

 Depois de revisadas as biografias, os grupos irão compartilhar todas as 

biografias com a sala. 

 

Atividade 1 

Contextualização sobre biografia. Fazer perguntas orais, como por exemplo:  

 What is biography? 

 What's the use of biographies? 

 What are the characteristics of the biography genre? 

 

Atividade 2 

Biography is the written history of the life of a particular person. It is a narration of the life 

history of a person or a character, usually in the third person. It is a document that shows the 

life trajectory of a person, with accurate data, including names, places and dates of the main 

events. 

 

Characteristics: 

• Information on the name of the person, date and place of birth; 

• Important facts about that person's life; 

• Text narrated in the third person. 

• Frequent use of personal and possessive pronouns; 

• Predominance of past verbs 

• The account of the facts in the biographical text is often punctuated with memories, but 

with a commitment to tell the truth. 



• The biographer is, in general, an important person whose life and work are of interest 

 

Autobiography is when the author exposes his own story in the first person. 

 

Disponível em: http://portugues.uol.com.br/redacao/biografia.html acesso em 04/12/2016. 
 

 

Atividade 3 

 Ler e identificar as características da biografia 

 

Beyonce Knowles Biography 

 

Beyonce Giselle Knowles born on September 4, 1981 In 

Houston, Texas is an African-American R&B singer, 

actress and songwriter in the group Destiny's Child. Her 

father Matthew Knowles worked as Destiny's Child manager, while her mother 

Tina Knowles designed the group members glittering costumes. She once 

attended The High School for the Performing and Visual Arts in Houston, Texas 

before finally stepping into music business.  

Beyonce and her group were discovered by Whitney Houston. During her time in the 

group, Beyonce was perceived as a leader for her songwriting and producing 

expertise that led to many hit singles "Jumpin Jumpin", "Bootylicious", "Nasty Girl", 

"Independent Women", "Happy Face" and "Apple Pie a la mode."  

At the beginning of their career, Beyonce, Kelly Rowland, and Michelle 

Williams (II), toured as an opening act for Christina Aguilera and TLC. Then in 

1998, they released their group self-titled album, "Destiny's Child", which was 

produced by Wyclef Jean and Jermaine Dupri. Its single "No, No, No" peaked 

at No. 1 and the album itself went platinum.  

In 1999, they released a second album "The Writing's on the Wall", featuring two 

number one hits in "Bills, Bills, Bills" and "Say My Name" that won two awards at the 

2001 Grammys for Best R&B Performance by a Duo or Group with Vocal and Best 

R&B Song, the latter of which was awarded to the songwriters, including Beyonce 

herself.  

http://portugues.uol.com.br/redacao/biografia.html
http://www.aceshowbiz.com/celebrity/destiny_s_child/
http://www.aceshowbiz.com/celebrity/whitney_houston/
http://www.aceshowbiz.com/celebrity/kelly_rowland/
http://www.aceshowbiz.com/celebrity/michelle_williams_ii_/
http://www.aceshowbiz.com/celebrity/michelle_williams_ii_/
http://www.aceshowbiz.com/celebrity/christina_aguilera/
http://www.aceshowbiz.com/celebrity/tlc/
http://www.aceshowbiz.com/music/album/00000198.html
http://www.aceshowbiz.com/celebrity/wyclef_jean/
http://www.aceshowbiz.com/celebrity/jermaine_dupri/
http://www.aceshowbiz.com/music/album/00000197.html


 

 

Atividade 4 

Donald Trump  

 

Real estate developer Donald John Trump was 

born in 1946, in Queens, New York. In 1971, he became 

involved in large, profitable building projects in 

Manhattan. In 1980, he opened the Grand Hyatt, which made him the city's best-

known developer. In 2004, Trump began starring in the hit NBC reality series The 

Apprentice, which also spawned the offshoot The Celebrity Apprentice. Trump 

turned his intention to politics, and in 2015 he announced his candidacy for 

president of the United States on the Republican ticket. After winning a majority 

of the primaries and caucuses, Trump became the official Republican candidate 

for president on July 19, 2016. That November, Trump was elected the 45th 

President of the United States when he defeated Democratic candidate Hillary 

Clinton. 

Following both successful albums, Destiny's Child dropped "Survivor" in 2001. It 

became another smash, topped both the American Billboard 200 and R&B Albums 

charts, ruled the Canadian album chart, and generated success around the world. 

What's more, two singles from the album, namely "Independent Women (Part 1)" and 

"Bootylicious", went to the top of the Billboard Hot 100.  

On top of that, "Independent Women (Part 1)" became the theme song for "Charlie's 

Angels" in late 2000. Its title track "Survivor" gloriously won the band their second 

Grammy for Best R&B Performance by a Duo or Group with Vocal.  

Despite their soaring success, Destiny's Child decided to take a break to 

pursue solo careers. But they returned in 2004 to produce two new albums. 

The first album entitled "Destiny Fulfilled" and its first single "Lose My Breath" 

both reached the top 10 Billboard album and singles charts respectively. 

 

Disponível em:  http://www.aceshowbiz.com/celebrity/beyonce_knowles/ biography.html 

acesso em 04/12/2016. 

http://www.aceshowbiz.com/music/album/00000195.html
http://www.aceshowbiz.com/music/album/00000190.html
http://www.aceshowbiz.com/celebrity/beyonce_knowles/%20biography.html


  

Disponível em http://www.biography.com/people/donald-trump-9511238 acesso 

04/12/2016. 

 

 

Atividade 5 

Fábio José de Melo Silva  

 

Fábio José de Melo Silva (born in Formiga / MG, 

April 3, 1971), was born into a family of humble origin 

and is the youngest of Dorinato Bias Silva's 8 children, a 

mason, and Ana Maria de Melo Silva, a housewife.   He 

attended the first grade at the Abílio Machado State School, 

in Formiga / MG; The second degree, in the Our Lady of Lourdes College, in Lavras / 

MG and the third degree, in Philosophy, in the Educational Foundation of Brusque / 

SC. He graduated in Theology at the Dehonian College in Taubaté / SP, he 

graduated in Education in Rio de Jameiro and did his master's degree in Belo 

Horizonte / MG, together with the Jesuits, at Instituto Santo Inácio - ISI. He then 

returned to the city of Taubaté / SP, to teach in the area of Fundamental and 

Systematic Theology, in the same college where he graduated. Today he is 

available in the Diocese of Taubaté. 

His gift was discovered during his childhood. Fábio de Melo led his gift to the 

humanistic cause and placed his talent as a singer, composer and poet in the service 

of the Kingdom of God. He was ordained a priest on December 15, 2001, in his 

native city, after 16 years of formation and studies in the Dehonian seminaries. 

In the Church of St. Vincente Ferrér, he was ordained a priest by the laying on of 

hands and consecrated prayer of the Metropolitan Archbishop of Belém / PA, Bishop 

Alberto Taveira Corrêia. In his priestly and spiritual life, he has as a reference, 

besides Father Zezinho and Father Joãozinho, the late Padre Léo. 

 

Disponível em http://www.fabiodemelo.com.br/biografia/ acesso em 04/12/2016. 

 

 

http://www.biography.com/people/donald-trump-9511238
http://www.fabiodemelo.com.br/biografia/


Atividade 6 

 Ler e identificar as características das biografias: Donald Trump e Fábio José 

de Melo Silva. 

 

Atividade 7 

Eminem's Biography 

 

Eminem (1972) is a rapper, songwriter and 

American music producer. The album "The Marshall 

Mathers," the artist solo category was the most 

sold in the US music history. 

Eminem (1972) is a stage name of Marshall Bruce Mathers III, born in St. 

Joseph, Missouri, United States, on 17 October 1972. He was abandoned by his 

father and went through problems in childhood to have lived in a black 

neighborhood in Detroit, with strong racial overtones because Eminem is white. He 

was interested in Rap, a contagious rhythm in vogue and enjoyed by black 

American communities. In 1986, he created a band. In 1989, he decided to devote 

himself to music. He worked in various professional fields to maintain their livelihood. 

The album "Infinite", 1996, became known by white rappers like Dr. Young, 

who participated in the album "Slim Shady" in 1998. The latter sold 4 million copies 

and won the Grammy Award for best Rap Album. But it was with the album "The 

Eminem Show," Eminem rose to stardom. The work became a reference rap 

style and has received several awards, eight times platinum by the RIAA-America 

Association of Recording Industry. 

The album "The Marshall Mathers" was considered the best selling in 

US history during the first weeks. Launched in 2000, it became a platform in his 

career. In 2003, he won the Academy Award for Best Original Song with "Lose 

Yourself" from the movie of his own 8 Mile. In 2004, the media reported rumors 

about the end of Eminem's career, which was denied with the release of the album 

"Relapse" in 2009. 

In 2010, he released Recovery, which ranked No. 1 on the US charts. In the same 

year, he was considered one of the greatest pop music icons by MTV. 

According to the RIAA, Eminem is the 71st place in sales of US records. Around the 



 

Atividade 8 

1. Complete the grid about Marshall Bruce Mathers III biography. 

Name________________________________________________________ 

Birth ________________________________________________________ 

Your first Album _______________________________________________ 

 

 

2. Answer the questions about Eminem in Portuguese 

a) Who is Eminem? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

b) Where was he born? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

c) What's your real name? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

d) What was your first album? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

e) What year the movie 8 Mile was released? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

world, it has reached the milestone of 90 million records sold. The singer received 9 

albums on the Billboard Top 200. 

 

Disponível em https://www.ebiografia.com/eminem/ acesso em 10/09/2016. 

https://www.ebiografia.com/eminem/


Atividade 9 

 WORD SEARCH 

Find and circle the words in the box related to Eminem. 

 

MUSIC CULTURE ELETRONIC SONGS STYLE EMINEM 

POET RAP DETROIT POPULAR DANCE  

 

E R O P O R A P B E R A D 

M I A O O U O I U Z F E E 

I T U P E S T Y L E A I U 

N U I U S E I M A N N A U 

E U A L O A F V Z X C M L 

M S D A N C E C C G P Ç E 

A Y E R G E L U A A P C F 

H I K W S R E I T G D S H 

I S L R T S T G T U G H J 

P W I S E U R O U I J K K 

U R S F U K O X P P K L K 

S S T H I P N B W O L P L 

I U M J J I I A L W M U D 

T O U K U E C U L T U R E 

W Q S L S T A S D H S P K 

H J I S I U M D F D I Z L 

A Ç A C C P O O V D C E M 

I W S E A I R B X E I R K 

Z A P O E T E A I A E G L 

 

 

Atividade 10 

 Assistir ao documentário: “A História de Eminem” 

https://www.youtube.com/watch?v=406kygxxDP4 acesso em 22/11/2016. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=406kygxxDP4


Atividade 11 

 Responda em inglês as questões sobre “A História de Eminem” 

 

a) What is his name? _______________________________________________________ 

b) What is his nickname?____________________________________________________ 

c) What's the name of Eminem’s uncle?_________________________________________ 

d) What year did Uncle Ronnie die? 

_____________________________________________ 

e) What is the name of his first album? _________________________________________ 

f) Who did Eminem marry? __________________________________________________ 

g) What is the name of Eminem's daughter? _____________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

h) What is the name of Eminem’s best-selling album? ______________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Atividade 12 

Produção de uma biografia. 

 

 Formar pequenos grupos de 05 alunos cada grupo. 

 Pedir aos alunos para escrever uma biografia em inglês de uma pessoa 

escolhida pelo grupo.  

 Antes de iniciarem a produção, os alunos retomarão o quadro de 

características do gênero, construído na 1ª etapa deste plano. Deverão também 

construir a linha de tempo, organizando as informações em ordem cronológica.  

 

Atividade 13: 

 Depois de revisados, organizar o tempo para que todas as biografias sejam 

compartilhadas por todos da sala.  

 

RECURSOS: 

 Cartolina 

 Pincel atômico 

 Giz 

 Quadro 



 Borracha 

 Data show 

 Pendrive 

 https://www.youtube.com/watch?v=406kygxxDP4 

 https://www.ebiografia.com/eminem/   

 http://www.fabiodemelo.com.br/biografia/ 

 http://www.biography.com/people/donald-trump-9511238 

 http://www.aceshowbiz.com/celebrity/beyonce_knowles/biography.html 

 http://portugues.uol.com.br/redacao/biografia.html  

 

 

 

 

 

 

 

PROFESOR: Oriente os alunos a 

utilizarem marcadores temporais e 

conectivos usuais neste tipo de 

texto, como “desde então”, 

“naquela época”, “durante 10 

anos”, “na sua infância”, entre 

outros.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=406kygxxDP4
https://www.ebiografia.com/eminem/
http://www.fabiodemelo.com.br/biografia/
http://www.biography.com/people/donald-trump-9511238
http://www.aceshowbiz.com/celebrity/beyonce_knowles/biography.html
http://portugues.uol.com.br/redacao/biografia.html


BLOCO 5  

 

Tema: Songs and poetry 

 

Duração: 06 aulas 

 

OBJETIVOS: 

 

 Desenvolver e utilizar estratégias de compreensão auditiva em Língua Inglesa 

 Analisar a letra da Música “Not Afraid” 

 Identificar os verbos no Presente e Passado Simples 

 Ampliar o vocabulário. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: 

 

 Fazer um questionamento oral, sobre medos. Para isso escrever no quadro: 

What are you afraid of? 

What are you scared about? 

What do you fear? 

 Entregar cópia da letra da Música: “Not Afraid – Eminem” 

 Exercícios de tradução e interpretação 

 Exercícios de listening 

 Tradução e uso do dicionário 

 Explorar tempos verbais: Presente e Passado simples 

 Pronúncia, vocabulário, significado 

 Diálogo (construção e apresentação) 

 

Atividade 1 

 What are you afraid of? 

 What are you scared about? 

 What do you fear? 

 

 



Atividade 2 

 Complete:  

 

Stand hand walk cold warm alone some place follow there 

 

Not Afraid – Eminem  

 

I'm not afraid to take a ___________ 

Everybody come take my _________ 

We'll ______this road together, through the storm 

Whatever weather, ______  or ________ 

Just let me know that, you're not _________ 

Holla if you feel like you've been down the same 

road 

 

Yeah, It's been a ride... 

I guess I had to go to that place to get to this one 

Now ______ of you might still be in that _______ 

If you're trying to get out, just  _______  me 

I'll get you _______ 

 

You can try and read my lyrics off of this paper  

Before I lay em (…) 

Not Afraid – Eminem  

 

I'm not afraid to take a stand 

Everybody come take my hand 

We'll walk this road together, through the storm 

Whatever weather, cold or warm 

Just let me know that, you're not alone 

Holla if you feel like you've been down the same 

road 

 

Yeah, It's been a ride... 

I guess I had to go to that place to get to this one 

Now some of you might still be in that place 

If you're trying to get out, just follow me 

I'll get you there 

 

You can try and read my lyrics off of this paper  

Before I lay em (…) 

 

Disponível em https://www.vagalume.com.br/eminem/not-afraid-traducao.html acesso em 

03/12/2016. 

 

 

Atividade 3 

 Ouça o refrão e traduza: 

 

I'm not afraid to take a stand 

Everybody come take my hand 

We'll walk this road together, through the storm 

Whatever weather, cold or warm 

Just let me know that, you're not alone 

Holla if you feel like you've been down the same road. 

https://www.vagalume.com.br/eminem/not-afraid-traducao.html


Atividade 4 

 Ouça a segunda parte da música; 

 As palavras sublinhadas podem estar em um lugar errado. Coloque-as no lugar 

correto como você ouvir a música e procure-as no dicionário. 

 

Atividade 5 

Look the words up in your dictionary and translate the sentences in red 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You try and can read my lyrics off of this paper  

Before I lay em 

But you won't take words this thing out these before I say em 

Cause ain't no I'm let way you stop me 

causing mayhem from 

When I say em or do something  

I do it, I don't give a damn 

think What you? 

You can try and read my lyrics off of this paper  

Before I lay em 

But you won't take this thing out these words 

before I say em 

Cause ain't no way I'm let you stop me 

from causing mayhem 

When I say em or do something  

I do it, I don't give a damn 

What you think? 

I'm doing this for me, so fuck the world 

Feed it beans, it's gassed up, 

If a thing's stopping me 

I'mma be what I set out to be, 

Without a doubt undoubtedly 

And all those who look down on me  

I'm tearing down your balcony 

No if ands or buts  

Don't try to ask him why or how can he 

From Infinite down to the last  

Relapse album he's still shit and 



Atividade 6 

 Ouça esta parte e grife todos os verbos que você encontrar e identifique os 

tempos verbais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade  

 Observe a pronúncia e o significado das palavras a seguir para isso verifique a 

pronúncia http://www.dictionary.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFRAID 

COME 

TAKE 

TOGETHER 

THROUGH 

WHATEVER 

KNOW 

DOWN 

SAME 

 

I'm not afraid to take a stand 

Everybody come take my hand 

We'll walk this road together, through the storm 

Whatever weather, cold or warm 

Just let me know that, you're not alone 

Holla if you feel like you've been down the same road 

 

http://www.dictionary.com/


Atividade 8 

 CROSSWORDS 

 

 

 

Disponível: http://eslplan.com/sites/default/files/English%20with%20Crosswords%203%2045%2017-

37-50.jpg acesso em 05/12/2016. 

 

http://eslplan.com/sites/default/files/English%20with%20Crosswords%203%2045%2017-37-50.jpg
http://eslplan.com/sites/default/files/English%20with%20Crosswords%203%2045%2017-37-50.jpg


Atividade 9 

 Correção do Crosswords. 

 

Atividade 10 

 Transformar as declarações em perguntas e, em seguida, percorrer a sala 

perguntando aos demais colegas. Quando encontrar algum colega que responder 

“yes” à pergunta, anotar o nome do colega no espaço indicado. O mesmo aluno só 

poderá, no máximo, responder a duas perguntas. A atividade será encerrada quando 

todas as questões estiverem respondidas. 

 

FIND SOMEONE WHO… 

Find Someone: 

1.Who can spell his/her name   _______________ 

2.Who was relatives in São Paulo _____________ 

3.Who has worked in a restaurant _____________ 

4. Who collects something as a hobby _________ 

5.Who plays a musical instrument ____________ 

Find Someone 

1.Who has a pet ________________________ 

2.Who lives in a flat ______________________ 

3.Who  afraid spiders _____________________ 

4. Who wants to be famous ________________ 

5.Who has never  flown ___________________ 

Find Someone 

1.Who scan wink with both eye _______________ 

2.Who used to bite his/her nails _______________ 

3.Who  thinks learning English is easy __________ 

4. Who believes in love at first sight ___________ 

5.Who is not 100 % happy with his/her body 

_________________________________________ 

Find Someone 

1.Who has a pet ________________________ 

2.Who likes reading books ________________ 

3.Who usually goes to bed late _____________ 

 4. Who first fell in love when he/she was 15 or 

16 ____________________________________ 

5.Who watches satellite television ___________ 

Find Someone 

1.Who  usually goes to bed late _______________ 

2.Who used to bite his/her nails _______________ 

3.Who  lives in a house _____________________ 

4. Who believes in love at first sight ___________ 

5.Who listen music while his/her is working ______ 

Find Someone 

1.Who believes in love at first sight__________ 

2.Who can spell his/her name______________ 

3.Who  reads a daily newspaper ____________ 

4. Who has a pet ________________________ 

5.Who plays a musical instrument ___________ 

Find Someone 

1.Who buys clothes at least once a month_______ 

2.Who can spell his/her name_________________ 

3.Who  thinks learning English is easy _________ 

4. Who has a pet __________________________ 

5.Who is not 100 % happy with his/her body 

_________________________________________ 

Find Someone 

1.Who lives in a flat ______________________ 

2.Who likes  reading books ________________ 

3.Who can imitate Donald Duck ____________ 

4. Who walked here today _________________ 

5.Who can see “I love you” in more than three 

languages _____________________________ 

 



 

Atividade 11 

 Ao final como um “follow-up”, dizer quais declarações eram difíceis de 

encontrar um nome e quais foram fáceis. 

 

RECURSOS 

 Cópia da música 

 Cadernos 

 Canetas 

 Lápis 

 borracha 

 Celulares para pesquisa; 

 Data show; 

 Pendrive 

 Cópia das fichas: Find Someone Who... 

 http://www.dictionary.com/  

 https://www.youtube.com/watch?v=j5-yKhDd64s  

 

 

BLOCO 6 

 

Tema: Movie synopsis 

 

Duração: 6 aulas 

 

OBJETIVOS: 
 

  Apresentar o Gênero Textual Sinopses de Filmes; 

 Desenvolver e utilizar estratégias de compreensão do gênero sinopse; 

 Identificar as formas verbais Simple Present no gênero textual sinopse de filmes;  

 Reconhecer o vocabulário presente em uma sinopse de filme, bem como os 

gêneros dos filmes; 

http://www.dictionary.com/
https://www.youtube.com/watch?v=j5-yKhDd64s


 Aprimorar e estimular habilidades de inferências de sentido de um texto em 

Língua Inglesa por meio de interpretação de elementos de sua organização ou 

da identificação de recursos verbais ou não verbais. 

 Identificar as características de uma sinopse fílmica a partir da leitura de um texto 

em Língua Inglesa; 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: 

 

 Fazer uma sondagem do conhecimento dos alunos sobre o gênero a ser 

estudado, através de um questionário, que será respondido oralmente com 

algumas anotações no quadro. 

 Definição de sinopse e suas características. 

 Conceitos e definições dos gêneros dos filmes. 

 Exercícios de fixação dos gêneros de filmes. 

 Leitura, interpretação, tradução e estudo do vocabulário das sinopses: Shrek 2, 

Avatar, Red Sky e Precious. 

 Apresentações dos trabalhos em grupo. 

 

Atividade 1 

Sugestões de Perguntas: 

 

 Vocês têm o hábito de assistir a filmes? 

 Que tipo de filmes prefere? Drama?  Drama? Aventura? Suspense? Ação? 

Terror? Ficção Científica? 

 Dão preferência a produções brasileiras ou gostam mais de assistir produções 

hollywoodianas? Por quê? 

 Geralmente assistem filmes nos cinemas, nos canais abertos ou fechados, ou  

preferem locar? 

 Quais os critérios de escolha do filme? 

 Vocês já ouviram em sinopse ou sinopses de filmes? 

 

 

 



Atividade 2 

 O que é uma Sinopse de Filme? 

 Apresentação sintética, precisa e objetiva, da estrutura narrativa de um filme, a 

partir do enredo principal, destacando-se elementos de espaço/tempo, personagens 

principais e situações-chaves 

 

 Características do gênero 

Textos cuja finalidade é transmitir informações relevantes sobre filmes, tais 

como: horário, local da apresentação, atores principais, diretor, visando nortear a 

decisão de alguém de assistir ou não a um determinado filme. Além do resumo, 

algumas sinopses podem apresentar posicionamento crítico.  

 

 Marcas linguísticas 

  Discurso descritivo: apresentam nomes de filmes, horários, gêneros, nomes 

de atores, atrizes, diretores, produtores, escritores, frases em ordem direta, uso da 

voz ativa e 3ª pessoa do singular, uso moderado de adjetivos, uso de conectivos, 

tais como: mas, então, embora, já que, assim, etc. 

 

Atividade 3 

 Gêneros dos filmes 

 

Thriller 

An exciting, suspensul play or story, esp. a mystery.  

 

Horror film 

Horror films are movies that strive to elicit the emotions of fear, horror and 

terror from viewers. Their plots frequently involve themes of death, the supernatural 

or mental illness. Many horror movies also include a central villain  

 

Comedy 

Comedy film is a genre of film in which the main emphasis is on humor.  

 

 



Romance 

A romance film can be loosely defined as any film in which the central plot (the 

premise of the story) resolves around the romantic involvement of the story‟s 

protagonists. Common themes include the characters making decisions based on a 

newly-found romantic attraction. The questions, “What am I living for?” or “Why am I 

with my current partner?” often arise.  

 

Historical drama 

The historical drama is a film genre in which stories are based upon historical 

events and famous persons.  

 

Science fiction 

Science fiction is a genre of fiction. It different from fantasy in that, within the 

context of the story, is imaginary elements are largely possible within scientifically 

established or scientifically-postulated laws of nature (though some elements in a 

story might still be pure imaginative speculation).  

 

Action film 

Action movies are a film genre wherein the story is largely told through 

physical action as opposed to dialogue.  
 

Western 

A story, movie, or radio or television play about the U.S. West of the 19th 

century.  

 

 

RECURSOS 

 Cadernos 

 Canetas 

 Lápis 

 borracha 

 Celulares para pesquisa; 

 Data show; 

 Pendrive 



 Cópia dos gêneros dos filmes 

 http://www.dictionary.com/ 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Horror_film    

 http://en.wikipedia.org/wiki/Comedy_film  

 http://en.wikipedia.org/wiki/Romance_film  

 http://en.wikipedia.org/wiki/Science_fiction   

 http://en.wikipedia.org/wiki/Action_film  

 

Atividade 4 

 

 

Disponível em http://busyteacher.org/uploads/posts/2013-06/1370519273_sem-ttulo.jpg acesso em 
02/12/2016. 

http://www.dictionary.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Horror_film
http://en.wikipedia.org/wiki/Comedy_film
http://en.wikipedia.org/wiki/Science_fiction
http://en.wikipedia.org/wiki/Action_film%20acesso%20em%2002/12/2016
http://busyteacher.org/uploads/posts/2013-06/1370519273_sem-ttulo.jpg


Atividade 5 

 Leitura, tradução e vocabulário. 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 Despicable Me 2 

 

While Gru, the ex-super villain is adjusting to 

family life and an attempted honest living in 

the jam business, a secret Arctic laboratory 

is stolen. The Anti-Villain League decides it 

needs an insider's help and recruits Gru in 

the investigation. Together with the 

eccentric AVL agent, Lucy Wilde, Gru 

concludes that his prime suspect is the 

presumed dead super villain, El Macho, 

who‟s his teenage son is also making the 

moves on his eldest daughter, Margo. 

Seemingly blinded by his over 

protectiveness of his children and his 

growing mutual attraction to Lucy, Gru 

seems on the wrong track even as his 

minions are being quietly kidnapped en 

masse for some malevolent purpose. 

Written by Kenneth Chisholm 

(kchishol@rogers.com) 

Release Date July 5, 2013 (1h 38min) 

Direction: Chris Renaud, Pierre Coffin 

Cast: Leandro Hassum, Maria Clara 

Gueiros, Luiz Carlos Persy more 

Genre: Animation, Comedy, Family 

Nationality: USA 

Disponível em http://www.imdb.com/title/tt1323594/?ref_=tt_rec_tti acesso em 02/12/2016. 

 

http://www.imdb.com/search/title?plot_author=Kenneth%20Chisholm%20%28kchishol%40rogers.com%29&view=simple&sort=alpha&ref_=tt_stry_pl
http://www.imdb.com/search/title?plot_author=Kenneth%20Chisholm%20%28kchishol%40rogers.com%29&view=simple&sort=alpha&ref_=tt_stry_pl
http://www.imdb.com/title/tt1323594/?ref_=tt_rec_tti


Atividade 6 

Responda em inglês:  

 Quem são os personagens principais da trama? Que atores atuam no filme? 

  Quem escreveu? 

  Existe alguma informação importante sobre os personagens ou o enredo? 

 Como o autor da sinopse apresenta seus personagens principais e começa a 

contar suas histórias? 

 O autor da sinopse o pontuou com citações de seus personagens? 

 

Atividade 7 

 Assista ao trailer de “Despicable Me 2”, e responda a questão abaixo:  

 

No vídeo trailer acima, do Filme “Despicable me 2”, encontramos o trecho: 

 

 

 

 Escolha a opção com a melhor tradução para as expressões sublinhadas. 

a) Enviando mensagem - isto não importa - ainda mais 

b) Enviando mensagem - isto importa? - a menos que 

c) Enviando mensagem - isto é ruim? - a não ser que 

d) Telefonando - isto não importa? – mas 

 

Gru: Good Night Agnes. Good Night Margo. Whoa!-Whoa! Hold your 

horses. Who are you texting? 

Margo: My friend. Averin. 

Gru: Averin… A. Averin.! Is that a girl’s name or a boy’s name! 

Margo: Does it matter? 

Gru: No. No. It doesn’t matter unless it’s a boy. 

 

Disponível em: https://www.youtube. 

com/watch?v=jlA4txf2XhE acesso em 

02/12/2016 

 

 



Disponível em: http://www.englishexperts.com.br/forum/exercicio-filme-em-ingles-

meu-malvado-favorito-2-t32871.html acesso em 2/12/2016 

 

Atividade 8 

 Leitura e tradução. 

 

 

 

 

Atividade 9 

 A sinopse “Shrek 2” foi escrita no Simple Past Tense. Identifique os verbos e as 

expressões de tempo que podem ser alteradas para o Simple Present Tense e 

reescreva-as. 

 

Shrek 2 

 

Shrek has rescued Princess Fiona, got married, and now is time to meet the parents. 

Shrek, Fiona, and Donkey set off to Far, Far Away to meet Fiona's mother and father. 

But not everyone is happy. Shrek and the King find it hard to get along, and there's 

tension in the marriage. It's not just the family who are unhappy. Prince Charming 

returns from a failed attempt at rescuing Fiona, and works alongside his mother, the 

Fairy Godmother, to try and find a way to get Shrek away from Fiona. Written by Film 

Fan 

 

 

 

 

 

  Disponível em 

http://www.imdb.com/title/tt0298

148/synopsis?ref_=tt_stry_pl  

acesso em 02/12/2016. 

 

 

x 

 

http://www.englishexperts.com.br/forum/exercicio-filme-em-ingles-meu-malvado-favorito-2-t32871.html
http://www.englishexperts.com.br/forum/exercicio-filme-em-ingles-meu-malvado-favorito-2-t32871.html
http://www.imdb.com/search/title?plot_author=Film_Fan&view=simple&sort=alpha&ref_=tt_stry_pl
http://www.imdb.com/search/title?plot_author=Film_Fan&view=simple&sort=alpha&ref_=tt_stry_pl
http://www.imdb.com/title/tt0298148/synopsis?ref_=tt_stry_pl
http://www.imdb.com/title/tt0298148/synopsis?ref_=tt_stry_pl


Atividade 10 

 Pesquise no dicionário www.dictionary.com/ o significado das palavras do 

quadro abaixo, em seguida, formule frases usando o verbos no Simple Present ou 

no Simple Past Tense. 

 

BEAUTIFUL UGLY SHORT PRETTY TALL 

HANDSOME SLIM STRONG WEAK FAT 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

http://www.dictionary.com/


Atividade 11 

 WORD SEARCH 

 

HORRIBLE STUPID MONSTER IGNORANT HAPPINESS 

KILLER JOY RAGE LONELINESS SADNESS 

BORING ANGRY VIOLENT SELFISH UGLY 

 

 

S M S E R R T R G G U H H S 

E A E I D B O R I N G R A T 

L P I L F N D K Ç L L Y P U 

F O V I O L E N T l Y K P I 

I E A E R G T J K L P I I D 

S G I U E W Q T I O Y L N K 

H L Y T E H I E R G T L E L 

E O Ç I H O R R I B L E S P 

D N Y Y R P W W R Y U R S M 

F E Y I W T E Y U T I P Y O 

H L Ç R A G E V E T D T P N 

U I P E W R T B G J R T A S 

O N T W Q R I G N O R A N T 

P E R Q T S T B J Y P P G E 

L S E T Y S E T K T F H R R 

Ç S T S A D N E S S V K Y W 

 

 

 

 

 

 



 

Atividade 12 

 Leitura das sinopses: Avatar e 8 Mile. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Avatar 

 

 Sam Worthington stars as Jake Sully, a 

paraplegic war veteran who is selected to 

participate in the Avatar programmers, in which 

genetically-engineered human beings are sent 

to explore a small moon called Pandora. There, 

the indigenous Navi tribe of three-metre-high, 

human-like beings have long lived a peaceful 

existence in harmony with their plant-covered 

world, despite their fearsome warrior skills. 

When Jake meets Navi princess Neytiri (Zoe 

Saldana), he falls in love with her and becomes 

integrated into her clan – little knowing that his 

mission on Pandora has a far more sinister aim 

than he realized. Before long, Jake is caught up 

in an epic battle that could decide the fate of an 

entire world. 

Starring: Sam Worthington, Sigourney 

Weaver, Michelle Rodriguez, Zoe 

Saldana, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, C. 

C. H. Pounder, Stephen Lang, Laz 

Alonso, James Pitt, Wes Studi, Dileep Rao 

Directed by: James Cameron 

Music by: James Horner 

Produced by: James Cameron, Jon Landau 

Written by: James Cameron              

Disponível em http://www.imdb.com/title/tt0499549/plotsummary?ref_=tt_stry_pl acesso em 

02/12/2016. 

http://dvd-subtitles.com/people/sam-worthington.html
http://dvd-subtitles.com/people/zoe-saldana.html
http://dvd-subtitles.com/people/zoe-saldana.html
http://dvd-subtitles.com/people/sam-worthington.html
http://dvd-subtitles.com/people/sigourney-weaver.html
http://dvd-subtitles.com/people/sigourney-weaver.html
http://dvd-subtitles.com/people/michelle-rodriguez.html
http://dvd-subtitles.com/people/zoe-saldana.html
http://dvd-subtitles.com/people/zoe-saldana.html
http://dvd-subtitles.com/people/giovanni-ribisi.html
http://dvd-subtitles.com/people/joel-david-moore.html
http://dvd-subtitles.com/people/c-c-h-pounder.html
http://dvd-subtitles.com/people/c-c-h-pounder.html
http://dvd-subtitles.com/people/stephen-lang.html
http://dvd-subtitles.com/people/laz-alonso.html
http://dvd-subtitles.com/people/laz-alonso.html
http://dvd-subtitles.com/people/james-pitt.html
http://dvd-subtitles.com/people/wes-studi.html
http://dvd-subtitles.com/people/dileep-rao.html
http://dvd-subtitles.com/people/james-cameron.html
http://dvd-subtitles.com/people/james-horner.html
http://dvd-subtitles.com/people/james-cameron.html
http://dvd-subtitles.com/people/jon-landau.html
http://dvd-subtitles.com/people/james-cameron.html
http://www.imdb.com/title/tt0499549/plotsummary?ref_=tt_stry_pl


 

 

 

8 Mile  
 

Controversial rap star Eminem makes his 

acting debut in this hard-edged urban drama, 

inspired in part by incidents from the musician's 

own life. Jimmy Smith (Eminem), known to his 

friends as Rabbit, is a young man trying to 

make his way out of the burned-out shell of 

inner-city Detroit. Rabbit's entire life has been a 

hard climb, and it certainly hasn't gotten any 

easier lately; Rabbit has just been dumped by 

his girlfriend, forcing him to move back in with 

his emotionally unstable mother, Stephanie 

(Kim Basinger), and he's getting along 

especially poorly with Stephanie's new 

boyfriend. Rabbit has a factory job that's tough, demeaning, and doesn't pay especially well, and he's 

convinced his skills as a rapper are his only real hope at a better life. Rabbit makes music with a crew 

of DJ's and MC's who call themselves Three One Third, among them his close friend Future (Mekhi 

Phifer), but his status as a white kid making music in a predominantly African-American community 

and culture is extremely intimidating, and after Rabbit freezes up in the midst of an MC battle, he's 

convinced he's missed his chance and that he's doomed to lead a marginal life as a factory rat for the 

rest of his days. With the help of his friends, and his new girlfriend Alex (Brittany Murphy), Rabbit 

struggles to work up the courage and the confidence to take one more shot at making his dream a 

reality. 8 Mile was shot on location in Detroit; the name refers to 8 Mile Road, a thoroughfare along the 

city's perimeter which effectively separates the middle-class suburban neighborhoods from the lower-

class inner-city. Mark Deming, Rovi 

Provided by Rovi 

Director: Curtis Hanson 

Wrinter: Scott Silver 

Writer: Scott Silver 

Stars: Eminem, Brittany Murphy, Kim Basinger. 

Genres: Drama/Música  

 Language: English    

Runtime: 110 min 

 
Disponível em http://www.fandango.com/8mile_40983/plotsummary acesso em 03/12/2016. 

http://www.fandango.com/eminem/overview/p287398
http://www.fandango.com/eminem/overview/p287398
http://www.fandango.com/kimbasinger/overview/p4427
http://www.fandango.com/mekhiphifer/overview/p215981
http://www.fandango.com/mekhiphifer/overview/p215981
http://www.fandango.com/brittanymurphy/overview/p200519
http://www.fandango.com/8mile_40983/plotsummary


Atividade 13 

 Trabalho em grupo de 5 ou 6 alunos: 

1. Ler as sinopses. Circular as palavras que desconheçam o significado ou a 

pronúncia e verificar no http://www.dictionary.com/ sublinhar os verbos que 

encontrarem no Presente Simples. 

2. Responder em inglês os dados no “Movie Tip”, para isso deverá ser observado 

às características do Gênero Textual sinopse. 

 

Atividade 14 

Socializar com a turma as atividades 

 

MOVIE TIP 

 

Movie title  

Genre(s)  

Country  

Release date  

Director  

Cast  

Theme  

Characters  

Synopsis  

 

Good points 
 
 
 
 
 

Bad point 
 
 
 
 
 

 

RECURSOS:  

 Quadro; 

 Giz; 

 Sinopses de filmes (nacionais e estrangeiros / de capas de DVDS ou CD, de 

jornais); 

 Televisor; 

 Data Show; 

http://www.dictionary.com/


 Notebook; 

 Cadernos; 

 Lápis; 

 Borrachas; 

 Cola; 

 Trailers de filmes; 

 Cartolina;  

 Pincéis atômicos; 

 Cópia dos textos; 

 Pendrive 

 http://www.dictionary.com/ 

 http://www.imdb.com/title/tt0316465/synopsis?ref_=tt_stry_pl 

 http://www.fandango.com/8mile_40983/plotsummary 

 http://www.fandango.com/8mile_40983/plotsummary 

 http://www.imdb.com/title/tt0499549/plotsummary?ref_=tt_stry_pl  

 http://www.imdb.com/title/tt0298148/synopsis?ref_=tt_stry_pl 

 http://www.englishexperts.com.br/forum/exercicio-filme-em-ingles-meu-

malvado-favorito-2-t32871.html 

 https://www.youtube.com/watch?v=jlA4txf2XhE 

 http://www.imdb.com/title/tt1323594/?ref_=tt_rec_tti 

 https://www.youtube.com/watch?v=j5-yKhDd64s 

 

 

 

 

PROFESSOR: Atente para a seleção dos 

filmes, dê preferência às produções que não 

contenham cenas inapropriadas para a idade e 

cuja trama leve-os a refletir.  

 

http://www.dictionary.com/
http://www.imdb.com/title/tt0316465/synopsis?ref_=tt_stry_pl
http://www.fandango.com/8mile_40983/plotsummary
http://www.fandango.com/8mile_40983/plotsummary
http://www.imdb.com/title/tt0499549/plotsummary?ref_=tt_stry_pl
http://www.imdb.com/title/tt0298148/synopsis?ref_=tt_stry_pl
http://www.englishexperts.com.br/forum/exercicio-filme-em-ingles-meu-malvado-favorito-2-t32871.html
http://www.englishexperts.com.br/forum/exercicio-filme-em-ingles-meu-malvado-favorito-2-t32871.html
https://www.youtube.com/watch?v=jlA4txf2XhE
http://www.imdb.com/title/tt1323594/?ref_=tt_rec_tti
https://www.youtube.com/watch?v=j5-yKhDd64s


BLOCO 7 

 

Tema: Soundtrack 

 

Duração: 5 aulas 

 

OBJETIVOS: 
 

 Reconhecer a importância da música na composição das cenas dos filmes. 

 Ampliar o vocabulário e melhorar a compreensão auditiva dos alunos através 

do filme/música. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: 

 

 Fazer uma sondagem do conhecimento dos alunos sobre o gênero a ser 

estudado, através de um questionário, que será respondido oralmente e feito 

algumas anotações no quadro. 

 Assistir alguns clipes musicais. 

 Eminem - Lose Yourself; 

 8 Mile Official Trailer.  

 

Atividade 1 

Colocar algumas músicas ou efeitos sonoros de filmes, novela ou série de tv e 

perguntar aos alunos:  

 Do you know this song?  

 Was the subject of a soap opera, a movie? 

 What is the name of the movie, the novel? 

 

Atividade 2 

Assistir aos clipes musicais: 

 

 Eminem - Lose Yourself, disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=bD 

3S3kurYVA. Acesso em 09/12/2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=bD%203S3kurYVA
https://www.youtube.com/watch?v=bD%203S3kurYVA


 8 Mile Official Trailer, disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=axG 

Vrfwm9L4 acesso em 09/12/2016. 

 Pharrell Williams - Happy (Despicable me 2). Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=i0A3-wc0rpw acesso em 09/12/2016. 

 

Atividade 3 

Questionamento oral:  

 ”What memory did the music bring you?” 

 "Why are  

 

Atividade 4 

 How are you feeling today? 

.  

 

Disponível em: http://busyteacher.org/15601-feelings-and-emotions-matching-activity.ht acesso em 

09/12/2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=axG%20Vrfwm9L4
https://www.youtube.com/watch?v=axG%20Vrfwm9L4
https://www.youtube.com/watch?v=i0A3-wc0rpw
http://busyteacher.org/15601-feelings-and-emotions-matching-activity.ht


Atividade 05 

 Assistir ao trailer original do filme “8 Mile”. Disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=axGVrfwm9L4 acesso em 09/12/2016 

 

Atividade 06 

 Ouça a música e complete os espaços com as seguintes palavras: 

 

HAD SHOT NERVOUS LOOKS GRAVITY KNOWS NEVER 

OWN GOES REALITY WROTE MOMENT ROPES  

 

Look, if you __________, one ____________, or one opportunity 

to seize everything you ever wanted... one moment 

Would you capture it, or just let it slip? Yo 

 

His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy 

There's vomit on his sweater already 

Mom's spaghetti, he's ____________ 

But on the surface he _____________ calm and ready to drop bombs 

but he keeps on forgetting what he _____________ down 

The whole crowd _____________ so loud 

He opens his mouth but the words won't come out 

He's choking, how? 

Everybody's jokin' now 

The clock's run out, time's up, over Blow! 

Snap back to ___________ 

Oh there goes _____________ 

Oh there goes Rabbit, he choked, he's so mad 

But he won't, give up that easy, no 

He won't have it 

He knows his whole back's to these _____________ 

It don't matter, he's dope, he knows that 

But he's broke, he's so sad that he ______________ 

When he goes back to this mobile home that's when it's 

https://www.youtube.com/watch?v=axGVrfwm9L4


back to the lab again, yo 

This whole rhapsody 

He better go capture this _____________  and hope it don't pass him 

Chorus 

You better lose yourself in the music 

The moment that you ____________  it, bitch you better  ___________  let it go, 

Oh… 

 

Disponível em: https://www.vagalume.com.br/eminem/lose-yourself.html. acesso 

em 09/12/2016. 

 

 

Atividade 7 

 Assistir ao clipe da música “Lose Yourself – Eminem”. Disponível em : 

https://www.youtube.com/watch?v=bD3S3kurYVA Acesso em 09/12/2016 

 

Atividade 8 

 Assitir ao filme “8 Mile” (em casa) 

 

Atividade 9 

 Em grupo de 2 a 4, os alunos farão um registro com fotos de temas de livre 

escolha (futebol, escola, amigos, famílha...) e organizarão uma apresentação que 

pode ser em PowerPoint ou com software Windows Movie Maker. A partir dessas 

fotos, o grupo irá estruturar trilhas sonoras que condizem com as imagens 

sequenciadas. Na apresentação, o grupo irá expor para a turma como foi a produção 

do trabalho ao organizar a composição das imagens com a trilha sonora. 

 

Atividade 10 

 Socializar as apresentações da trilhas sonoras. 

 

RECURSOS: 

 https://www.youtube.com/watch?v=-b7ISpiOHvM  

 https://www.youtube.com/watch?v=i0A3-wc0rpw 

https://www.vagalume.com.br/eminem/lose-yourself.html
https://www.youtube.com/watch?v=bD3S3kurYVA
https://www.youtube.com/watch?v=-b7ISpiOHvM
https://www.youtube.com/watch?v=i0A3-wc0rpw


 https://www.youtube.com/watch?v=rtOvBOTyX00 

 http://busyteacher.org/24442-how-are-you-feeling-today.html 

 https://www.youtube.com/watch?v=axGVrfwm9L4  

 https://www.vagalume.com.br/eminem/lose-yourself.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESSOR: 

A avaliação deverá estar relacionada a cada 

atividade. O professor deverá verificar a 

participação dos alunos no trabalho de 

produção e construção de trilhas sonoras aos 

temas escolhidos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rtOvBOTyX00
http://busyteacher.org/24442-how-are-you-feeling-today.html
https://www.youtube.com/watch?v=axGVrfwm9L4
https://www.vagalume.com.br/eminem/lose-yourself.html
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