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DIA DOS NAMORADOS 
 

Objetivo geral 

 Compreender textos informativos em inglês. 

 

Objetivos específicos 

 Identificar o tema e os assuntos do texto, reconhecer as fontes consultadas, 

estabelecer relações com outros textos e/ou contextos. 

 

Conteúdo 

 Leitura e compreensão do texto The history of Valentine's Day; destaque de 

palavras-chave e frases-síntese; elaboração de esquema. 

 

Procedimentos 

1) Converse com os alunos sobre o tema, fazendo um levantamento do que 

conhecem sobre ele. 

2) De acordo com a disponibilidade, entregue uma cópia do texto para cada aluno 

ou grupo de três alunos, para que, numa leitura inicial, reconheçam algumas 

características: 

o Tema; 

o Ilustração; 

o Título e subtítulos; 

o A fonte, o site, a publicação; 

o Autoria. 

3) Faça uma leitura em voz alta do primeiro parágrafo do texto, para que os alunos 

reconheçam seu sentido e elaborem hipóteses sobre o conteúdo. 

4) Peça que os alunos anotem suas hipóteses sobre o conteúdo do texto e, em 

seguida, convide um representante de cada grupo para apresentar as conclusões 

oralmente. Anote essas conclusões numa folha de papel pardo, para voltar a elas 

mais tarde. 

5) Solicite dos alunos uma leitura silenciosa e atenta do texto, a fim de identificar, 

marcar e registrar as palavras-chave no caderno. As palavras-chave são centrais 

para a organização do texto - e geralmente trazem a idéia principal ou se 

relacionam a ela. 

6) Oriente a utilização do dicionário, caso julgue necessário. 

7) Para que ampliem o vocabulário, faça com que os alunos socializem, oralmente, 

as pesquisas feitas no dicionário. 

8) Peça aos alunos que construam ou reescrevam, com as palavras-chave, uma ou 

duas frases-síntese para cada parágrafo do texto. Dessa forma, cada grupo terá 

feito, ao final do exercício, um pequeno texto, aproveitando a idéia central do 

texto lido. 

9)  Um aluno representante de cada grupo pode ler o texto-síntese em voz alta. 

10) É importante que os alunos percebam as estratégias utilizadas para uma leitura 

de estudo ou pesquisa, pois poderão repeti-las sempre que necessário. 

11) Proponha uma reflexão sobre o significado de se celebrar o Valentine's Day, 

tanto do ponto de vista dos sentimentos, quanto do ponto de vista comercial, 

pedindo aos grupos que articulem seus argumentos em relação às informações 

trazidas pelo texto. 
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12) Peça que cada grupo organize um esquema para expor suas reflexões, de forma 

que os diferentes tópicos sejam arranjados de forma a permitir uma visualização 

rápida e abrangente. 

13) Permita a socialização dos esquemas produzidos. 

14) Para finalizar, retome as folhas de papel pardo com as hipóteses dos grupos, a 

fim de que os alunos possam comprová-las - ou para que percebam o que 

conseguiram compreender, interpretar e inferir do texto. 

 

THE HISTORY OF VALENTINE'S DAY 

 

 

ST. Valentine's Day, as we know it tiday contains vestiges of both Christian and 

ancient Roman tradition. So who was Saint Valentine and tlow did he become 

associated with this ancient rite? Today the Catholic Church recognizes at least three 

different saint named Valentine os Valentinus all of who were martyred 

One legend contends that Valentine was a priest who urged during the third 

century en Rome .When Emperor Claudius II decided that single men made better 

soldiers than those with wives and families he outlawed marriage for young men-his 

crop of potential soldiers. Valentine, realizing the injustice of the decree, defied 

Claudius and continued to perform marriages for young loves in secret. When 

Valentine's actions were discovered, Claudius ordered that he be put to death. 

In Great Britain, Valentine's Day began to be popularly celebrated around the 

seventeenth century. By the middle of the eighteenth century, it was common for friends 

and lovers in all social classes to exchange small tokens of affection or handwritten 

notes. By the end of the century, printed cards began to replace written letters due to 

improvements in printing technology. Americans probably began exchanging hand-

made valentines in the early 1700s. In the 1840s, Esther A. Howland began to sell the 

first mass-produced valentines in America. 

According to the Greeting Card Association, an estimated one billion valentine 

cards are sent each year, making Valentine's Day the second largest card-sending 

holiday of the year.  

Approximately 85 percent of all valentines are purchased by women. In addition 

to the United States, Valentine's Day is celebrated in Canada, Mexico, the United 

Kingdom, France, and Australia. 

In Brazil, Dia dos Namorados is celebrated on june, 12. Probably this day was 

chosen because it is the day before Saint Anthony's Day, known as the marriage saint, 

when many single women perform popular rituals, in order to find a good husband or a 

boyfriend 

 

 

  



DÍA DE SÃO VALENTIN 

 

O dia de São Valentin,  como nós conhecemos hoje contém vestígios cristãos e 

de tradições dos antigos romanos. Então quem foi São Valentin e como ele se associa a 

este antigo rito? Hoje a Igreja Católica reconhece pelo menos três diferentes santos 

chamados Valentim Valentinus e todos os quais foram martirizados. 

Uma lenda afirma que Valentim era um padre que viveu durante o terceiro 

século em Roma. Quando o Imperador Claudius II percebeu que os homens solteiros 

eram melhores do que os soldados casados e que haviam constituído uma família 

abolindo assim o casamento para homens jovens, para criar soldados muito 

competentes. Valentin, percebendo a injustiça do ocorrido, desafiou Claudius e 

continuou a realizar casamentos entre os jovens secretamente. Quando as ações Valentin 

foram descobertas, o imperador Claudius ordenou a sua morte. 

Na Grã-Bretanha, Dia dos Namorados começou a ser popularmente 

comemorado em todo o século XVII. Em meados do século XVIII, era comum para 

amigos e amantes em todas as classes sociais a troca de pequenos símbolos de afeto ou 

anotações manuscritas. Até o final do século, os cartões impressos começaram a 

substituir as cartas escritas devido a melhorias na tecnologia de impressão. Os 

americanos provavelmente começaram a trocar cartões feitos a mãos no início de 1700. 

Na década de 1840, Esther A. Howland começou a vender os primeiros cartões 

produzido em massa .no dia dos namorados nos Estados Unidos. 

Segundo a Associação de Cartões, aproximadamente um bilhão de cartões de 

Valentine são enviados a cada ano, tornando o Dia dos Namorados o segundo maior 

feriado do ano.  

Cerca de 85 por cento de todos os cartões relacianado aos namorados são 

comprados por mulheres. Além dos Estados Unidos, o Dia dos Namorados é 

comemorado no Canadá, México, Reino Unido, França e Austrália. 

No Brasil, o Dia dos Namorados é comemorado em junho dia 12. Provavelmente 

este dia foi escolhido porque é o dia antes do dia de Santo Antônio, conhecido como o 

santo casamenteiro, quando muitas mulheres solteiras realizar rituais populares, a fim de 

encontrar um bom marido ou um namorado 
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