
PROJETOS

I. ANUÁRIO FOTOGRÁFICO ONLINE
Objetivos 

• Antecipar  o  entedimento  de  textos  em 
inglês  por  meio  da  leitura  de  imagens, 
títulos e legendas.

• Planejar e escrever textos para o álbum 
da classe.

Conteúdos 
• Presente simples. 
• Passado simples. 
• Advérbios, conectivos e adjetivos. 

Anos 
• 6º  do  Fundamental  ao  3º  do  Ensino 

Médio. 
Tempo estimado 

• O ano todo (pelo menos duas aulas por 
mês). 

Material necessário 
• Fotos produzidas pelos alunos.

Desenvolvimento 
• 1ª etapa  Para apresentar o gênero álbum de fotos, peça que os alunos tragam 

fotografias antigas e atuais. Discuta se esses registros podem ser considerados 
instrumentos  de  documentação  histórica.  Solicite,  ainda,  uma  pesquisa  na 
internet sobre as características dos anuários produzidos por escolas, dizendo 
que a  ideia é produzir  um semelhante  para a  classe.  Alguns sites  úteis  são 
en.wikipedia.org/wiki/yearbook,  www.e-yearbook.com,  e  www.old-
yearbooks.com. 

• 2ª etapa  Com base nos dados coletados na pesquisa,  peça que a  classe vá 
registrando em fotos momentos significativos do ano. Ressalte, ainda, que as 
fotos do anuário possuem título e  uma legenda.  Em seguida,  mostre outras 
imagens  e  legendas  soltas,  pedindo  que  a  turma  ligue  o  texto  à  foto 
correspondente. 

• 3ª etapa  Organize com a turma as categorias em que as imagens produzidas ao 
longo do ano serão classificadas. Para cada uma dessas categorias, eleja um 
conteúdo a ser enfatizado. Para fotos de ações habituais, trabalhe o presente 
simples.  Para  imagens  de  eventos  com  data  definida,  o  passado  simples. 
Selecione exemplos de legendas que se encaixem nessas categorias para que a 
classe se familiarize com os elementos de cada uma. 

• 4ª etapa  Preveja diversos momentos de produção de textos em que os alunos 
devem escolher as fotos mais representativas, encaixá-las em uma categoria e 
escrever títulos e legendas para cada uma. Para fazer a turma avançar, o ideal é 
que cada aula de produção seja seguida de atividades de revisão. 

• 5ª etapa  Hora de publicar as fotos na internet. Com a participação da turma, 
abra  um  blog  (existem  serviços  gratuitos  em  www.wordpress.org e 
www.blogspot.com)  e  defina  a  sequência  em  que  as  imagens  serão 

http://en.wikipedia.org/wiki/yearbook
http://www.blogspot.com/
http://www.wordpress.org/
http://www.old-yearbooks.com/
http://www.old-yearbooks.com/
http://www.e-yearbook.com/


apresentadas por meio da opção "criar slideshow". 
Produto final 

• Álbum fotográfico coletivo com títulos e legendas. 
Avaliação 

• Analise a adequação gráfica e textual do álbum: títulos cumprem a função de 
apresentar  a  foto?  Legendas  apresentam  descrições  claras  e  coerentes  de 
pessoas  e  eventos?  Os  conteúdos  curriculares  foram  usados  corretamente 
(presente simples para ações cotidianas, passado simples para o ocorrido ao 
longo  do  ano  e  adjetivos,  conectivos  e  advérbios  para  enriquecer  as 
descrições)? Com base nesses critérios, mantenha uma ficha de cada aluno para 
identificar quais pontos necessitam ser mais bem trabalhados nas atividades de 
revisão coletiva.
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II. COMO FAZER UMA REVISTA TEEN COM OS ALUNOS
Objetivos 

• Produzir artigos de opinião em Língua Inglesa. 
• Compreender os objetivos e a estrutura de uma 

revista. 
Conteúdos 

• Artigo de opinião. 
• Vocabulário do universo jovem. 
• Simple present (presente simples). 

Anos 
• 6º do Fundamental ao 3º do Ensino Médio. 

Tempo estimado 
• 15 aulas. 

Material necessário 
• Revistas para adolescentes (em inglês e em português) e dicionário. 

Desenvolvimento 
• 1ª ETAPA  Peça que os alunos tragam para a aula revistas que eles gostam de ler. Explore 

com as voltadas para o público adolescente. Comece pela estrutura geral: como é a capa? 
Como são as ilustrações? Que tipo de produtos são anunciados? Em seguida, investigue que 
gêneros a turma consegue identificar: entrevistas, reportagens, artigos... 

• 2ª ETAPA  Separe artigos de opinião para analisar, chamando a atenção para sua função, 
suas partes principais (introdução, argumentação e conclusão), vocabulário e tempos verbais 
usados. Proponha a produção de uma revista com artigos. Como seria o nome dessa revista 
em Língua Inglesa? Qual seu assunto principal? 

• 3ª ETAPA  Compare o artigo em português com um em inglês, de mesmo tema e que use o 
simple present. Explique a conjugação dos verbos regulares e dos irregulares mais comuns. 

• 4ª  ETAPA  Peça  um  levantamento  do  vocabulário  mais  usual  sobre  o  tema  escolhido. 
Estimule  a  classe  a  sugerir  e  a  indicar  a  grafia  de  palavras  em  inglês,  recorrendo  ao 
dicionário quando houver dúvidas. 

• 5ª ETAPA  Os alunos vão começar a escrever. Favoreça a troca de idéias com o trabalho em 
duplas e pedindo que elaborem parágrafo por parágrafo. Oriente para que usem os verbos no 
presente quando apropriado e o vocabulário pesquisado. 

• 6ª ETAPA  Corrija os artigos com os alunos, considerando o contexto de circulação dos 
textos que estão escrevendo e atentando principalmente para o uso do vocabulário sugerido 



e para os verbos no presente. Faça uma coletânea das dificuldades mais comuns e repita as 
explicações necessárias. Defina como será a capa e a disposição visual dos textos. 

Produto final 
• Revista com textos e ilustrações. 

Avaliação 

• Promova  uma  avaliação  coletiva  e  contínua  sobre  a  qualidade  da  revista, 
debatendo  a  seguinte  pergunta:  os  textos  conseguem  comunicar 
adequadamente informações aos leitores imaginados?
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III. LEITURA E ESCRITA 
DE BIOGRAFIAS

Objetivos 
• Analisar  a  finalidade  da 

biografia  e  avaliar  a 
relação  entre  a 
personalidade e o contexto 
em que vivem. 

• Elaborar  questões  para  o 
levantamento  de 

informações sobre a pessoa biografada. 
• Utilizar conhecimento prévio sobre o biografado para atribuir sentido ao texto. 
• Reconhecer a função, no texto, 
• do uso de passado simples, marcadores temporais, adjetivos e advérbios em inglês. 

Conteúdos 
• Leitura e escrita de biografias. 
• Tabelas de interpretação. 
• Passado simples. 

Anos 
• 6º do Fundamental ao 3º do Ensino Médio. 

Tempo estimado 
• Oito aulas. 

Material necessário 
• Cópias de uma biografia a ser escolhida pela turma. 

Desenvolvimento 
• 1ª  etapa Inicie  a  atividade  propondo  a  escrita  da  biografia  de  algum  escritor  ou 

personalidade histórica relevante. Comece perguntando aos estudantes:  What do you know 
about  biographies? ("o que  vocês  sabem sobre  biografias?").  Atuando como escriba  da 
classe,  registre  no quadro -  sempre em inglês,  ainda que a contribuição dos alunos seja 
realizada  em português  -  o  conhecimento  prévio  sobre  o  gênero:  é  ficcional  ou  revela 
compromisso com a realidade? Qual é o tema principal? Pode usar depoimentos,  cartas, 
entrevistas? Durante o levantamento de ideias, explique que uma biografia é mais do que um 
simples relato ou uma lista de fatos sobre uma determinada pessoa: trata-se de um texto que 
procura  relacionar  a  vida  de  um  personagem  ao  contexto  cultural,  articulando  os 
acontecimentos individuais aos coletivos. 

• 2ª etapa Escolha com a turma um personagem de quem eles gostariam de ler uma biografia 
(uma sugestão é usar as opções do site www.biography.com, que conta ainda com notícias 
relacionadas e recursos multimídia sobre os biografados). Selecionado o texto, distribua uma 
cópia a cada aluno e desenhe, no quadro, a seguinte tabela: 

K - W – L

http://www.biography.com/


What I learned 

What I want to know 

What I know

Inicie o preenchimento da coluna superior ("o que eu sei") coletando informações sobre a 
pessoa biografada, solicitando que os estudantes digam quais elementos que esperam encontrar no 
texto em análise. Para a coluna do meio, peça que elaborem, em inglês, perguntas sobre a vida do 
personagem ("o que eu quero saber"). Ao longo da pesquisa, eles registram os conhecimentos que 
foram construídos na coluna mais abaixo ("o que eu aprendi"). 

• 3ª  etapa Oriente  os  alunos  a  ler  individualmente  o  texto,  prestando  muita  atenção  nos 
principais acontecimentos da vida do personagem em questão. Por meio de anotações na 
folha de leitura ou grifos, peça que destaquem fases ou períodos importantes da história 
relatada,  identificando  as  datas  e  os  marcadores  temporais  que  mostram  os  principais 
acontecimentos e sua relação com as etapas da vida do biografado. 

• 4ª etapa uma segunda leitura do texto. Dessa vez, pergunte à turma: which verbs are more  
frequently used? ("quais verbos são mais utilizados?"). Destaque a relação entre o uso de 
passado simples (verbos regulares e  irregulares) com os acontecimentos passados,  ações 
completas, hábitos e estados finalizados. 

• 5ª  etapa Retome a  tabela  para  preencher  a  coluna  inferior  ("o que  eu  aprendi")  com o 
registro  coletivo  dos  conhecimentos  construídos  com  o  texto.  Com  base  nos  dados 
levantados, peça que os alunos elaborem um perfil simples do biografado, apenas inserindo 
os acontecimentos fundamentais. 

Avaliação 

• Levando  em  consideração  a  participação  nas  discussões,  as  anotações 
realizadas  no  texto  e  as  biografias  produzidas  que  os  alunos  escreveram, 
analise se cada um conseguiu selecionar e retratar, com o uso de verbos no 
passado simples e de marcadores temporais, os fatos mais importantes da vida 
do personagem biografado. Para os que demonstrarem maior dificuldade no 
momento da escrita, lembre que a tabela K-W-L pode ser usada como uma 
fonte de apoio confiável.
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IV. TWITTER NAS AULAS DE LÍNGUA INGLESA
Objetivos 

• Usar a  língua inglesa em contexto real  de comunicação por  meio  da ferramenta digital 
"Twitter". 

Conteúdos 
• Leitura e produção de pequenos textos, listening 

e speaking, wh-questions, tempos verbais.
• Expressar preferências e interesses, ordenar 

palavras numa sentença. 
Anos 

• 6º do Fundamental ao 3º do Ensino Médio. 
Tempo estimado 

• 12 aulas 
Material necessário 

• Computador com internet. 
Desenvolvimento 

• Para realizar o projeto lembre-se que o Twitter é 



uma  ferramenta  que  apresenta  o  léxico  em  inglês,  por  isso  é  importante  saber  usar  a 
ferramenta para poder orientar os alunos. Se possível, converse com outras turmas da sua 
escola ou de outras para que o projeto seja desenvolvido conjuntamente. 

• 1ª  etapa  Comece  a  aula  perguntando  o  que  a  turma  sabe  sobre  o  "Twitter".  Faça  um 
levantamento do conhecimento prévio (brainstoring) que eles têm sobre a ferramenta e, caso 
seja necessário, apresente a eles vídeos online em inglês que mostrem "o que é o Twitter" 
(no  YouTube há  vídeos  explicativos).  Discuta  com a  turma os  cuidados  que devem ser 
tomados ao se comunicar com alguém na web. 

• 2ª etapa Realize atividades de leitura sobre o Twitter (use estratégias de leitura). Selecione 
páginas de twitters e imprima para que tenham contato e reconheçam a ferramenta antes de 
irem para  a  sala  de  informática.  Mostre-os  quais  são  os  principais  comandos  para  que 
consigam interagir com outras pessoas, como por exemplo, o significado das expressões: 
What s  happing?; tweets; following; follow; followers; home; profile; find people, settings;�  
help; sign out. É importante destacar para os alunos que os textos devem conter no máximo 
140 caracteres, ou seja, só poderão enviar e receber mensagens curtas. 

• 3ª etapa Apresente a proposta  do projeto e combine previamente com a classe quais os 
tópicos e/ou conteúdos serão desenvolvidos nas aulas. Com base nos textos já trabalhados 
em aula, o estudante deve observar como se faz, para então repetir a ação necessária, a fim 
de  conseguir  interagir  com  novos  parceiros  em  outro  idioma.  Explore  as  funções  da 
linguagem mais recorrentes em qualquer contato social, tais como: informações pessoais, 
preferências  e interesses,  informações sobre a família e amigos,  bem como informações 
sobre o que fazem na escola e no tempo livre, informações sobre rotina, viagem, férias e 
sobre a cultura do local em que vivem. 

• 4ª etapa É hora de usar o Twitter. Para isso, cada aluno deve criar sua conta (login/sign in) 
no  Twitter.com.  Depois,  peça  que  explorem  a  ferramenta,  pesquisem  links,  encontrem 
twitters e tweets.  Em seguida,  apresente à turma um tema para debate e  indique alguns 
tweets para começar a atividade e forneça uma direção progressiva a ser seguida pelo aluno 
de modo que sinta-se motivado e interessado em saber mais sobre os twitters e a temática 
em questão.  Organize,  também, um formulário para que os  alunos registrem expressões 
desconhecidas e palavras que poderão fazer  parte  da conversação.  Depois debata com a 
turma as  informações  registradas  e  esclareça  as  dúvidas  de  vocabulário  e  gramática.  O 
segundo passo é a interação e publicação de tweets entre os twitters da turma e/ou outras 
classes. 

• 5ª etapa Faça as correções dos tweets. O processo de correção das informações publicadas 
nos tweets pode ser feita em pares e/ou por toda a classe. A partir dele, podem ser criados 
novos tweets mais completos e complexos. Neste processo, pode-se usar datashow, slides, 
retroprojetor. Os tweets podem ser publicados em um blog criado pela turma. Basta que o 
editor do blog coloque o gadget "twitter updates". 

Avaliação 

• Para avaliar o trabalho da turma, leve em consideração os seguintes aspectos: 
se o aluno participou ativamente das tarefas propostas;  demonstrou atitudes 
colaborativas;  apresentou  clareza  e  organização  nos  textos  escritos  e  orais, 
utilizou expressões adequadas ao contexto. Realize uma auto-avaliação com 
questionamentos relacionados ao tema proposto.

PROF. PACO VERAS


	PROJETOS
	I. ANUÁRIO FOTOGRÁFICO ONLINE
	PROF. PACO VERAS
	II. COMO FAZER UMA REVISTA TEEN COM OS ALUNOS
	PROF. PACO VERAS
	III. LEITURA E ESCRITA DE BIOGRAFIAS
	PROF. PACO VERAS
	IV. TWITTER NAS AULAS DE LÍNGUA INGLESA
	PROF. PACO VERAS

