ATIVIDADES

INGLÊS

SEQUÊNCIA DIDÁTICA DE INGLÊS COM O USO DO PORTAL LUMIELABS

Usando a língua inglesa para expor opiniões e
explicar outros sentidos
9º Ano
Habilidade BNCC:
(EF08LI01) Fazer uso da língua inglesa para resolver mal-entendidos, emitir opiniões e esclarecer informações
por meio de paráfrases ou justiﬁcativas.

Objetivo:
Criar um vídeo fazendo uso da língua inglesa para a solução de um problema local e atual.

ATIVIDADE

Repertório inicial
Na sua opinião, qual é o maior problema em sua comunidade local?
Apresente as informações de forma clara e objetiva, especificando qual é o
problema e quem é afetado por ele. Mencione também quando, onde e por que
o problema ocorre. Quais são as possíveis soluções?
Anote as ideias principais em seu caderno.

ATIVIDADE

Mídia online

ATIVIDADE

Pesquisa

Pesquise na internet matérias jornalísticas que mostrem como a fluência em
língua inglesa impactou de forma positiva ou negativa o cotidiano dos
brasileiros.
Liste esses aspectos e compartilhe um resumo dos fatos lidos.

Forme um grupo com seus colegas. Pesquisem e/ou redijam 50 frases para
ajudar na construção do seu videoclipe.
Dica: escrevam frases que apresentem opiniões e outras formas de expressão.
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ATIVIDADE

Criando um vídeo
Uma ideia a cada minuto.
Você tem 60 segundos para explicar, em inglês, como a implantação de uma
empresa multinacional no Brasil pode ajudar no combate ao desemprego.
Mostre no vídeo em quais áreas essa grande empresa pode gerar empregos.
Seja criativo no uso dos videoclipes e do vocabulário. Explore as possibilidades
oferecidas no LumieLabs. Áreas importantes em que a empresa pode atuar
incluem tecnologia, ciências, telefonia celular, internet e saúde.
Atenção: o uso de áudio e de legendas em inglês nos videoclipes é esperado.
Dica importante: para inserir áudio, é só clicar no ícone Add voice over
presente nos videoclipes selecionados. Para inserir legendas, é só clicar no
ícone Edit clip. Essa ferramenta permite escolher a fonte, com seus diversos
formatos, tamanhos e cores. Também há filtros e outros efeitos para cada
videoclipe. É só abusar da imaginação!
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