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APRESENTAÇÃO 

APRESENTAÇÃO 

Evidencia-se uma relação inextricável entre homem e lingua-
gem, bem como a relevância do papel desta na constituição 
do homem e da consciência, na produção de sua relação 

consigo mesmo, com o outro e com o ambiente (BAKHTIN, 1999). 
Tendo em vista o papel exercido pelas práticas de linguagem 

elaboradas e conformadas nas mais variadas esferas de atividade 
humana, que configuram o que esse autor denominou de gêneros 
do discurso, entende-se que estes devem ser contemplados no en-
sino de línguas. Na visão desse autor, “Um método eficaz e correto 
de ensino prático exige que a forma seja assimilada não no sistema 
abstrato da língua, isto é, como uma forma sempre idêntica a si 
mesma, mas na estrutura concreta da enunciação, como um signo 
flexível e variável” (BAKHTIN ,1999, p. 95). 

Entendendo que o uso da linguagem é determinado pela sua 
natureza sociointeracional, compreende-se que todo sentido (“sig-
nificado”) é dialógico, já que é construído pelos participantes do 
discurso, a partir de uma interação marcada por sua constituição 
identitária, cultural e histórica.

A abordagem que enfatiza as capacidades reflexivas dos ato-
res humanos, sua capacidade para compreender o que se faz na 
vida social, combinada com a proposta do ISD, pode levar a um 
trabalho formativo, fundado na consciência prática dos atores, 
possibilitando desenvolver a sua competência discursiva (BRON-
CKART, 2004). 

Na ótica das Didáticas das Línguas (DOLZ, GAGNON e DECÂN-
DIO, 2009), as metas do ensino de línguas deveriam ser (1) comu-
nicar-se de maneira adequada, produzindo e compreendendo di-
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ferentes textos orais e escritos; (2) refletir sobre a língua e sobre 
a comunicação, demonstrando domínio consciente dos comporta-
mentos linguístico-discursivos; e (3) construir referências culturais 
por meio de textos literários, dos conhecimentos ligados à história, 
aos usos reais, às normas e ao patrimônio da língua.

Desses postulados, imagina-se que, por meio de um trabalho efe-
tivo com os gêneros do discurso nas aulas de língua inglesa possibili-
ta-se aos educandos uma ressignificação de seus modos de compre-
ender a si mesmo e à realidade, e de promover uma interação mais 
produtiva com ela, em função desta abordagem centrar-se nos usos 
concretos da linguagem. A tese subjacente ao conceito de gêneros 
textuais e ensino é a de que o domínio destes, ou seja, compreender 
e utilizar um texto de gênero específico constitui-se como instrumen-
to que possibilita aos agentes produtores/leitores uma ação social 
mais eficaz por meio da linguagem (MARCUSCHI, 2011).

Desse ponto de vista, o processo educacional deveria possibili-
tar o reconhecimento dos diferentes propósitos comunicativos no 
uso da língua, em outras palavras, que os aprendizes desenvolvam 
uma consciência crítica a respeito do papel das línguas na socieda-
de, e que façam uso daquela que estão aprendendo em situações 
significativas, relevantes. Entende-se que isso pode concretizar-se 
por meio da comunicação dos aprendizes com os textos que lhes 
forem apresentados, o que significa dizer que eles devem fazer uma 
análise crítica das relações entre os vários elementos implicados 
nessa leitura: texto, língua, poder, grupos sociais e práticas sociais. 

Acredita-se, também, que a forma para viabilizar essas pers-
pectivas teórico-metodológicas é por meio do desenvolvimento de 
tarefas pedagógicas centradas na constituição desse aprendiz dis-
cursivo. Isto necessariamente demanda o seu envolvimento com 
processos sociais de construção de sentidos, por meio da língua es-
trangeira em foco. E um procedimento pedagógico útil para mostrar 
ao aluno a linguagem como prática social seria submeter os textos 
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orais ou escritos, a alguns questionamentos tais como Quem escre-
veu/falou? Sobre o que? Para quem? Com que intenção? Quando? 
De que forma? 

Em um momento educacional histórico denominado pós-mé-
todo (BROWN, 2002), toma-se como base os pressupostos da Didá-
tica das Línguas, que busca responder a questões tais como: O que 
ensinar? A quem? Como? Onde e quando? Por quê? Visando a quais 
resultados? E a partir daí, procurar estabelecer as finalidades do en-
sino: Como serão constituídos os objetos de ensino? Como levar em 
conta o estágio inicial do conhecimento dos alunos e a progressão 
da aprendizagem? Quais metodologias e quais ferramentas serão 
adotadas? Como avaliar os resultados? 

Defende-se que o mérito do trabalho pedagógico com gêneros 
discursivos é o fato de que ele proporciona o desenvolvimento da 
autonomia do aprendiz, como consequência do domínio do fun-
cionamento da linguagem em situações de comunicação (DOLZ E 
SCHNEUWLY, 2004). O modelo didático de gêneros fornece os ele-
mentos “ensináveis” do gênero em foco. Espera-se que as sequên-
cias didáticas, desenvolvidas em torno da cada gênero, apresentem 
complexidade crescente e estejam de acordo com as capacidades 
dos aprendizes.  

O modelo didático do gênero a ensinar é composto pelos se-
guintes elementos: a definição geral do gênero; os parâmetros do 
contexto de comunicação; seus conteúdos específicos; a estrutura 
textual global e as operações linguageiras e suas marcas linguísticas 
(DE PIETRO e SCHNEUWLY apud GONÇALVES, 2009).

As atividades didáticas (SD) precisam atender às seguintes etapas: 
(1) seleção de um número representativo do gênero a ser estudado; 
(2) apresentação da situação comunicativa (gênero selecionado, e a 
partir dele, os objetivos do ensino); (3) distribuição dos textos aos alu-
nos (ampla exposição dos aprendizes ao gênero em foco); (4) diagnós-
tico das competências/conhecimento dos aprendizes em relação ao 
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gênero textual pretendido. A seguir, a partir das constatações diagnós-
ticas far-se-ia uma (5) exploração dos aspectos discursivos, temáticos 
e composicionais, (elementos verbais e semióticos, linguagem carac-
terística, etc.). Então, finalmente se propõe o (6) desenvolvimento de 
atividades didáticas (SD) que conduzam gradativamente o aprendiz ao 
reconhecimento/e domínio do gênero, partindo-se dos recursos semi-
óticos utilizados no texto (fonte, cores, ilustrações, etc.), seguindo-se 
aos seus aspectos linguístico-discursivos e, finalmente, em direção aos 
seus aspectos estruturais, buscando-se uma compreensão semântica 
abrangente (LOPES-ROSSI, 2011). O propósito do trabalho nesta pers-
pectiva é levar o aluno a perceber a composição do gênero textual em 
seus aspectos verbais e não verbais, nas informações que apresenta 
ou omite, etc. Ele precisa compreender que todos esses elementos são 
planejados e utilizados de acordo com a função social do texto e com 
os seus propósitos comunicativos.

Tendo como diretrizes os pressupostos teórico-metodológicos 
anteriormente apresentados, a equipe integrante do projeto PI-
BID (CAPES) – Subprojeto de Língua Inglesa elaborou as atividades 
didático-pedagógicas para o ensino de língua inglesa nas escolas 
públicas de Cascavel – PR. Teve-se como critérios básicos para a 
seleção e organização destas, apresentar textos de gêneros que 
fossem potencialmente atraentes aos aprendizes e familiares em 
língua Portuguesa, que apresentassem informações culturais rele-
vantes, que promovessem reflexões sobre questões sociais atuais, 
que oferecessem desafios linguístico-discursivos transponíveis por 
eles (ZDP – VYGOTSKI, 1978), e que instigassem o seu engajamen-
to nas discussões e desenvolvimento das tarefas, e principalmente, 
que possibilitassem o desenvolvimento de suas competências nes-
sa língua e a sua capacidade crítica em relação ao uso da linguagem 
na sociedade. Com essa abordagem tem-se o intuito de promover 
um ensino significativo ao aprendiz, de modo que este desempe-
nhe sua função social por meio da educação pelas línguas.
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COMICS GENRE
ENGLISH TEACHING ACTIVITIES

I

* Este trabalho foi realizado com o apoio da CAPES, entidade do Governo brasileiro, voltada para a 
formação de recursos humanos.
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I COMICS GENRE
(Cartoon / Comic Strip / Comics)

I COMMUNICATIVE CONTEXT PRESENTATION

Primeiramente, apresenta-se aos alunos a situação/contex-
to comunicativo almejado - História em Quadrinhos (Comics) em 
língua inglesa. Desenvolvem-se atividades de reconhecimento do 
gênero, atividades de leitura e compreensão textual, atividades lin-
guístico-discursivas, e atividades de reflexão sobre temáticas oriun-
das do texto em foco.   

Salienta-se que a leitura de Cartoons em língua estrangeira 
pode ser beneficiada pela utilização de diferentes estratégias, tais 
como inferência, observação dos recursos (pistas) utilizados na ela-
boração do gênero, sejam verbais (discurso direto), sejam visuais 
(ilustrações, diferentes tipos de balões, etc.), ou dos personagens 
que são permanentes em certas histórias.

•	 Conversar com os alunos sobre o objetivo (o que se pretende?) 
do ensino de conteúdos da língua inglesa por meio desse gênero;

•	 Relatar as atividades (SD) que serão desenvolvidas para esse fim;
•	 Deixar claro aos aprendizes o que se espera deles ao final do 

processo, ou seja, que eles sejam capazes de fazer a leitura e 
interpretação de Comics em inglês.
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II RECOGNIZING THE GENRE - COMICS
 

	SOME INFORMATION - Differences between charge, comic 
strips e cartoon (Comics);

o GOAL: Estabelecer a diferença entre os gêneros Comic 
strips, Charge, Cartoon (HQ),1 enfatizando-se a estrutura do último 
por ser o foco do ensino.

•	 COMIC STRIPS – Tirinha que faz uma crítica social, política, ou 
religiosa, e é universal, atemporal e não perecível, desenvolvida por 
meio de (uma - mais comum, duas ou três) imagens sequenciadas. A 
imagem pode ser apresentada por meio de quadrinhos ou em aber-
to, e utilizar balões e legendas como forma de expressão/construção.

•	 CHARGE – Temos uma charge quando um fato pode ser con-
tado inteiramente por meio de (uma, duas ou três) formas gráficas. 
A charge é um gênero textual ligado aos fatos e costumes de uma 
região. As imagens utilizadas em sua produção podem estar dentro 
de quadrinhos ou serem totalmente abertas. Em sua elaboração 
podem ser utilizados balões e legendas.

•	 CARTOON / COMICS – O gênero textual história em quadri-
nhos é dinâmico e flexível. Uma HQ pode ser temporal, regional, 
política, policial, científica, social, erótica, histórica, infantil, etc. 
Apresenta personagens e elencos fixos, narrativa sequencial em 
quadros, apresentada na ordem de tempo em que o fato se desen-
rola. Utiliza recursos tais como legendas (cujos textos são relaciona-

1   As características dos gêneros textuais aqui apresentados são uma adaptação de: “cartum” (p.59), 
“charge” (p.57) e “HQ” (p. 57) contempladas em AMOP. SEQUÊNCIA DIDÁTICA - CADERNO PEDAGÓ-
GICO 1, 2007. Cascavel: Assoeste. COSTA-HÜBES, T. da C. (Org.).
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dos à imagem de cada quadrinho) e balões para acomodar as falas 
e pensamentos dos personagens. A história pode ser desenvolvida 
em uma ou duas tiras (comic strips), ou várias páginas (revista, ál-
bum). Para ser caracterizada como história em quadrinhos necessi-
ta apresentar ao menos dois quadrinhos ou cenas.

	SOME HISTORICAL REFERENCES 

o Informações sobre o surgimento/trajetória histórica das HQ 
no Brasil e outros países; Curiosidades sobre as  mesmas (qua-
drinistas famosos); sua estrutura textual e características peculia-
res; função social.

	CURIOSITIES ABOUT COMICS GENRE

•	 “BATMAN”
Quando foi lançada a revista Batman não tinha essa denomina-

ção e estreou no Brasil com o nome de Morcego Negro, em 1940. A 
sua primeira história foi apresentada em um gibi denominado “O Lo-
binho”, que há décadas deixou de ser publicado. Há uma coisa ainda 
mais curiosa: a cidade onde mora o Batman, Gotham City, também 
teve o seu nome abrasileirado para Riacho Doce. Isn’t it cool?

•			DO YOU KNOW WHERE THE WORD GIBI COMES FROM? 
Em 1939 foi lançada uma revista em quadrinhos chamada Gibi 

e o nome generalizou-se de tal forma que atualmente denomina 
qualquer revista desse gênero.  Esta revista publicava o que existia 
de melhor na época nesse gênero e assim fez a sua história. Porém, 
como acontece com outras publicações, não conseguiu sobreviver 
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financeiramente e deixou de ser publicada. A partir dessa referên-
cia histórica, a palavra ‘gibi’, que significa moleque, garoto, con-
quistou espaço no dicionário.

 Fonte: http://www.cyberartes.com.br/artigo/?i=839&m=45

•	 ORIGIN OF THE COMICS
Pensando-se no sentido mais amplo das histórias em quadri-

nhos (HQ), que é o de narrar por meio de sequências de desenhos, 
pode-se perceber que a origem desse conceito é bem antiga. Já nas 
épocas mais remotas da Pré-História, os homens das cavernas já 
faziam uso de pinturas rupestres para narrar os acontecimentos do 
seu cotidiano, da sua cultura.
Fonte: http://www.sitedecuriosidades.com/curiosidade/qual-a-origem-das-historias-em-quadrinhos.htm

	STUDENTS REFERENCES

•	 PURPOSE: Fazer o levantamento das referências dos alunos 
em relação ao gênero COMICS por meio dos seguintes questiona-
mentos: 

•				O que é uma HQ?
•				Onde podemos encontrá-las?
•				Quais HQ já leram?Quais são as suas preferidas?
•				Conhecem gibis? Quais gibis já leram?
•			Lembram os nomes de alguns personagens das HQ?
•			Lembram nomes de quadrinistas famosos no Brasil?

 Activity (1) - Solicitar aos alunos que pesquisem (gibis, jor-
nais, revistas, livros didáticos, internet, etc.) e tragam exemplos de 
cartoons (em português e inglês) para a aula seguinte.  
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 Activity (2) - Apresentar aos alunos alguns exemplos de 
textos do gênero cartoon em inglês, explorando elementos tais 
como, contexto de produção, função social do gênero, conteúdo te-
mático e estrutura composicional.

 Activity (3) - Explorar os diferentes recursos utilizados na 
composição da estrutura textual do gênero, tais como diferentes 
tipos e usos de balões; onomatopeias; linhas cinéticas; metáforas 
visuais (ex: fumacinha na cabeça do coelho).

III READING – CARTOON GENRE
 	Activity (1) - WARMING UP 

Discussão introdutória para instigar o aprendiz a engajar-se na 
leitura do texto. 

•	 Gostam de ler HQ?  Justifique. (Por que sim / não?)
•	 Já leram HQ da turma da Mônica em português?
•	 O que acham de lê-las em inglês?
•	 Sabem que os recursos visuais (ilustrações, balões, cores) au-

xiliam na compreensão do sentido dos vocábulos e expressões 
do texto?

•	 Qual é a sua atitude em relação aos seus amigos e em suas 
ações/relações interpessoais e cotidianas? (É briguento, tole-
rante, calmo, estabelece boas relações, etc.)

 Activity (2) – SILENT READING 
	Fazer a leitura silenciosa observando aspectos tais como con-

texto de produção, função social do gênero, conteúdo temático e 
estrutura composicional do gênero.
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MONICA'S GANG  (Comics / Comic strip)
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Contexto de Produção
* Quem produziu? .........................................
* Quando? .....................................................
* Suporte? (revista, livro, etc.) .......................

Função Social
* Para quem? ................................................
* Atende a que necessidade? .........................

Conteúdo Temático * Qual o assunto? ...........................................

Estrutura Composicional * Características do texto ..............................

SPEECH-THOUGHT BALLOONS

	SOME INFORMATION  

o Did you know that we use the baloons for different commu-
nicative intentions? Take a look!

	PURPOSE: Esclarecer aos aprendizes o uso dos diferentes ba-
lões nas histórias, checando a sua compreensão sobre cada 
um dos tipos utilizados nas histórias lidas.

SPEECH BALLOONS

              ...Speaking                                       ...whispering
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...Screaming or shouting

        Thought balloons                                    …thinking

 Activity (3) - Após apresentação dos speech / thought ba-
loons, mostra-se novamente aos alunos, e então, eles serão solici-
tados a dizer com que finalidade se usa cada um deles.

 Activity (4) – READING 
			 Ler o texto Monica’s gang e destacar as palavras/expres-

sões desconhecidas, buscando inferir os sentidos possíveis ao con-
texto comunicativo.

 Activity (5) – VOCABULARY
	 	Esclarecer as dificuldades relacionadas ao vocabulário que 

ainda persistirem. 
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VOCABULARY (possible difficulties)

 baldy
 Sorry? That’s all ?!
 That hurt, y’know!
 It could’ve hit me in the eye 
 Hey, it’s no big deal!!
 You’re okay, aren’t you?
 weaker person 
 Jimmy five! Never complain with a 
full stomach!
 What’s bad can always get worse! 
 I wonder what he meant by that?

TREATMENT APPROACH

  Destacar as palavras e ex-
pressões que possam oferecer 
mais dificuldades aos aprendi-
zes em relação aos sentidos, e 
procurar esclarecê-los utilizan-
do mímica, as próprias ilustra-
ções do texto, e também, ento-
nação adequada nas falas.

 Activity (6) – READING UNDERSTANDING 
	Answer the questions:

(a) O que acontece nesta história? 
(b) Quais são os personagens envolvidos?
(c) Qual é o seu ponto de vista sobre as atitudes de ambos em 

relação ao fato principal, o incidente?
(d) O que você faria se estivesse no lugar deles?
(e) Como deveriam ser as relações de amizade em sua opinião? 
(f) Como deveria ser nossa postura em relação a pequenos pro-

blemas cotidianos com outras pessoas?
(g)  Que atitudes positivas fariam a diferença no relacionamento 

entre as pessoas?
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 Activity (7) - LINGUISTIC-DISCURSIVE ANALYSIS

(a) O que significa a expressão y’know?
(b) Qual seria a expressão equivalente a “what’s bad can always 

get worse!” em português?
(c) Qual seria a expressão do texto para dizer em inglês “Isso não 

é grande coisa!”?
(d) Que elementos do texto auxiliaram a perceber que o Ceboli-

nha ficou muito irritado com o amigo Cascão?
(e) Qual expressão do texto corresponde a “Nunca reclame de 

barriga cheia”? (expressão cultural!)
(f) O que significa, neste contexto comunicativo, a ilustração do 

balão do penúltimo quadro?
(g) Em que quadrinhos se pode notar o uso de onomatopeias?  

Quais são elas?

 Activity (8) – THINKING ABOUT… 

(a) Que lição se poderia tirar do episódio apresentado nesta 
história em quadrinhos?

...........................................................................................................
 (CORDEIRO, J. M. 2013)
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PEANUTS CLASSICS 

 Activity (1)  -  WARMING UP 
 Discussão introdutória ao texto para instigar o aprendiz a 

engajar-se na leitura do texto 

•	 Gostam de ler HQ?  Justifique. (Por que sim/não?)
•	 Já leram HQ do Calvin e Hobbes em Português?
•	 O que acham de lê-las em inglês?
•	 Percebem que os recursos visuais (ilustrações, balões, cores) 

auxiliam na compreensão do sentido dos vocábulos e expres-
sões do texto?

•	 Qual é a sua atitude ao conversar com outras pessoas? (É aten-
cioso? Argumenta com calma? Sabe ouvir, respeita o momento 
de fala do outro?)

 Activity (2) - READING 
 Leitura/discussão em grupo, observando-se os aspectos mais 

genéricos do texto, tais como contexto de produção, função social 
do gênero, conteúdo temático e estrutura composicional.
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Contexto de 
Produção

Quem produziu? .......................................................
Onde? ........................................................................
Qual o meio de circulação? ........................................

Função Social
Para quem? ...............................................................
Atende a que necessidade? .......................................

Conteúdo 
Temático

Qual o assunto? ........................................................

Estrutura 
Composicional

Características do texto ..............................................

 Activity (3) - SILENT READING 
 Ler o texto e destacar as palavras/expressões desconhecidas, 

buscando inferir os sentidos possíveis.

 Activity (4) - VOCABULARY 
 Esclarecer as dificuldades relacionadas ao vocabulário des-

conhecido por meio de ilustrações, mímicas, e das próprias expres-
sões (facial, vocal) dos personagens. 

VOCABULARY
(possible difficulties)

 You have to listen too
 “So, what do you think?” 
 “What difference does it 
make”?
 (Do) “You do”?

VOCABULARY TREATMENT APPROACH

Destacar as palavras e expressões que 
podem oferecer mais dificuldades aos 
alunos, em relação aos sentidos, e pro-
curar esclarecê-los utilizando mímica e 
entonação adequada das falas.
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 Activity (5) - TEXT UNDERSTANDING 
	PEANUTS CLASSICS

	To ask the students these questions:

(a) O que acontece nesta história? 
(b) Quais são os personagens envolvidos?
(c) Qual é o seu ponto de vista sobre as atitudes dos personagens 

em relação ao fato principal (má vontade em ouvir, de fato, o 
outro; de argumentar)?

(d)  O que você faria se estivesse no lugar deles?
(e)  Como deveria ser nossa postura em relação a pequenos pro-

blemas cotidianos, como por exemplo, quando uma das pes-
soas tenta dificultar a interação/comunicação? Quando ela se 
altera ou é agressiva? 

(f)  Que atitudes (mais construtivas) fariam diferença nas relações 
interpessoais?

	LINGUISTIC-DISCURSIVE ANALYSIS
 Activity (6) - Answer these questions:

 (a) O que significa a frase “What difference does it make?”.
 (b) Qual seria a expressão equivalente a “I was just making con-

versation”   em português?
 (c) Qual seria a expressão do texto para dizer em inglês “de qual-

quer  jeito”?
(d) Que elementos do texto auxiliaram a perceber que o menino 

desaprova o comportamento da menina?
(e) Qual expressão do texto corresponde a “você também precisa 

ouvir”? 
(f) O que significa, neste contexto comunicativo, a ilustração do 

balão do último quadro?
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	SOME GRAMMAR INFORMATION

	 Você saberia explicar a razão de se utilizar dois verbos nes-
ta oração do texto? 

 “What difference does it make?”

 Quando se necessita fazer uma pergunta em inglês, no tempo 
presente, utiliza-se um verbo chamado de “verbo auxiliar”. En-
tão, para se referir aos pronomes I, you, we, they utiliza-se o 
auxiliar “do”, e para he, she e it (3ª pessoa do singular) usa-se o 
auxiliar “does”. Quando a pergunta utiliza uma question word 
(ex: What? When, Where?) estes auxiliares são colocados an-
tes do verbo principal, conforme o exemplo anterior. 

Para perguntas diretas, no entanto, eles aparecem no início da 
oração para caracterizar a forma interrogativa. Observe os exem-
plos abaixo:

•	“Do you study?”
•	“Do you live in Cascavel city?”
•	“Do you eat vegetables?”

Nota-se que no último quadrinho da história lida a personagem 
faz uma pergunta a Charlie. No entanto, não se observa a utilização 
do verbo auxiliar “do”. A partir das regras gramaticais vistas essa 
pergunta seria: “Do you do?”. 

	EXPLANATION: Como se trata de um texto que apresenta lin-
guagem oral e informal, permite-se que aconteçam alguns 
“deslizes” das regras gramaticais.
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 Activity (7) - THINKING ABOUT … 
	A partir do episódio apresentado nesta história em quadri-

nhos, que lição se poderia tirar? Qual seria a postura mais adequa-
da ao se tentar conversar com alguém?

 Activity (8) - WRITING 
Let’s write!
Selecione as falas dos respectivos personagens da história e 

preencha os quadrinhos abaixo. Disponibilizar as falas misturadas 
para que os aprendizes as coloquem dentro dos balões.
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MONICA'S GANG 

 Activity (1) - WARMING UP 
	Como você acha que devemos agir para resolver uma situ-

ação em que desentedemos com alguém ou discordamos de seu 
ponto de vista?

 Activity (2) – READING
	 Ler o texto e destacar as palavras/expressões desconheci-

das, buscando inferir os sentidos possíveis.

 Activity (3) - VOCABULARY 
 Esclarecer as dificuldades relacionadas ao vocabulário desco-

nhecido (ilustrações, mímicas, encenação, etc.):

 Activity (4) – READING UNDERSTANDING
	Answer the questions:

a) Você acha que Monica entendeu bem o que Jimmy Five lhe 
propõe? .............................................................................................
...........................................................................................................
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b) Por que você acha que Cebolinha propõe à Monica que eles re-
solvam suas diferenças de outra forma?.............................................. 
...........................................................................................................

c) O que você acha que a Monica entendeu?.................................. 
...........................................................................................................

d) Você acha que a Mônica geralmente resolve seus proble-
mas da maneira correta? Explique. ................................................... 
...........................................................................................................

e) Agressão física é uma forma adequada de resolver as dife-
renças de opinião? Em seu ponto de vista, qual seria? ...................... 
...........................................................................................................

	THINKING ABOUT...
 Como pudemos ver no quadrinho da Monica’s gang, a Mônica 

procura resolver seus problemas, geralmente, com violência. 
No entanto, sabemos que esta não é a melhor maneira de resol-
ver nossos problemas. Agindo com violência, agressivamente, 
o máximo que conseguimos é deixar as pessoas mais irritadas, 
além de fazer com que elas nos tratem de maneira grosseira 
e violenta também. Por isso, devemos sempre tentar resolver 
nossas diferenças, com aqueles que convivemos, conversando e 
discutindo o problema calmamente. Assim, o problema é resol-
vido sem a necessidade de agressividade e estresse.

•	COGNATE WORDS – SOME POINTS...
•	 PURPOSE: Proporcionar ao aprendiz algumas referências e 

exemplos de palavras cognatas e falsos cognatos na língua ingle-
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sa, a partir da leitura e interpretação da tirinha. Pretende-se fazer 
com que o aluno reconheça e utilize adequadamente as palavras 
cognatas.

	DEFINITION: Cognatas são palavras que em português e em 
inglês possuem grafia similar por possuírem uma mesma ori-
gem - o latim. Algumas dessas palavras mantiveram o mesmo 
sentido tanto em inglês quanto em português –“cognatas” -, 
enquanto que outras, mesmo tendo uma grafia similar, toma-
ram sentidos distintos em cada uma das línguas e por isso são 
denominadas “falsos cognatos” ou “falsos amigos”.

 Activity (5) - Apresentar algumas orações (em português 
e inglês) com exemplos de palavras cognatas e de “falsos amigos” 
para tornar claro o sentido das mesmas.

Important
She is important to me

Importante
Ela é importante para mim

Music
This music is very nice 

Television
My television is big       

Idea                                   
I have a great idea 
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Garage
The car is in the garage  

Mission                                
My mission is to be a good person.
                                            
Offensive                            
It’s offensive to say bad words 

Comedy                
I like comedy movies 

	FALSE COGNATES or FALSE FRIENDS

Actually- Na verdade
 Actually, I like comedy very 
much.

Nowadays- Atualmente
 Nowadays I don’t like videoga-
mes.

Legend - Lenda
 Saci Perere is a Brazilian legend.

Subtittles-Legenda
 The subtittles of the movie are 
in English.

Collar-gola, colarinho
 The colar of my shirt is blue.

Necklace-Colar
 I have a Golden necklace.

Parents-Pais
 I love my parents.

Relatives-Parentes/familiares
 I like my relatives.

Data-Dados
 The dates of the program are 
updated.

Date-Data
 I don’t know the date of his bir-
thday.
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Service-Atendimento
 The client’s service don’t work 
well.

Job, work-Trabalho
 I love my job.

Lecture-Palestra
 I watched an interesting lecture 
yesterday.

Reading-Leitura
 My Reading is getting better.

Library-Biblioteca
 I live near the library.

Bookstore-Livraria
 I bought I new book at the 
bookstore.

Port (n) – porto
 There’s a big port in my city.

Door-Porta
 The door is closed.

Turn-Virar, retornar
 Turn left, please.

Shift, round-Turno
 My shift starts now.

	GRAMMAR POINTS  
Explaining the use of how about... e what about...

Quando Jimmy Five diz “Let’s ‘wesolve’ our problems (...)” para 
Mônica, ele a está convidando a resolverem seus problemas de 
uma maneira diferente, certo? O que nos dá essa ideia de “convi-
te” na frase é a sentença: “Let’s”. Quando o mesmo personagem 
diz no penúltimo quadrinho: “How about” ele também está suge-
rindo algo à Mônica: “How about chess?”, ou seja, ele sugere que 
joguem o jogo de xadrez. Então, agora já sabemos que quando se 
quer propor, sugerir algo a alguém usa-se o termo “how about...” 
ou “what about...”, que tem o mesmo sentindo. Ex: Let’s drink a 
coke? What about going to the cinema?
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 Activity (6) – WRITING
	 Propor que os alunos produzam orações utilizando as ex-

pressões apresentadas: How about e Let’s. Escrevê-las no quadro 
para que eles possam utilizá-las como base para suas produções. 
Orientar a produção e fazer correção oral e no quadro.

Play soccer / tennis/ chess      cook         eat         study

	SOME MORE INFORMATION!

PURPOSE: Chamar a atenção dos alunos para o adv.“intelli-
gently” utilizado no texto,  explicando a função da terminação “ly” 
ao final do adjetivo (intelligent).

A palavra “intelligent” é um adjetivo, ou seja, é uma palavra que 
atribui qualidades a um substantivo. Como se pode notar na fala 
de Jimmy Five, no segundo quadrinho, usa-se este adjetivo (in-
telligent) com o acréscimo da terminação “ly (=mente)”. Esse 
“acréscimo” ao adjetivo dá uma ideia sobre a maneira, o modo 
como algo é/pode ser feito. Então, intelligently (adv.) passa a ter 
outra função na oração, pois neste caso citado, sugere que o pro-
blema seja resolvido de maneira inteligente. 

 Activity (7) – USING VOCABULARY IN CONTEXT
	 Complete adequadamente as orações com as palavras do 

quadro a seguir: 
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Turn,  bookstore  date,  subtitles, relatives ,  reading,  
 important,  necklace,  door.

(a) What’s the ____________ today?
(b) That ____________ sells many books.
(c) ____________ right to get to my house, please.
(d) Close the ______________, please. It’s cold in here.
(e) The _________________ of the movie are in Portuguese.
(f) My ______________________ skill is good now. Now I can 

read really fast.
(g) I like to wear my _____________. I think it is beautiful on my 

neck.
(h) I like my_______________. They live near my house.
(i) It is _______________ to study before a test to learn and to get 

a good mark.

 Activity (8) – WRITING
	Jimmy Five says: 
- Wait, Monica! Let’s wesolve our dif’wences intelligently.

	 As palavras sublinhadas estão grafadas equivocadamente. 
Você saberia dizer por quê?

•	 Qual é a grafia correta dessas palavras? 
o __________________________
o __________________________
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 Activity (9) – CROSSWORD.
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BUG-A-BOO

 Activity (1) – WARMING UP 
	Discussão introdutória ao texto para instigar o aprendiz a 

engajar-se na leitura.
o Já leram as histórias da Turma do Bug-a-boo em português?
o Conhecem os seus personagens?
o O que acham de ler as histórias em inglês?
o Sabem que os recursos visuais (ilustrações, balões, cores) 

auxiliam na compreensão do sentido dos vocábulos e ex-
pressões do texto?

o Acreditam em fantasmas, vampiros e lobisomens? Já ouvi-
ram falar a respeito?

 Activity (2) - READING 
	Ler a tirinha abaixo, destacar o vocabulário desconhecido e 

procurar entendê-lo por meio de inferências. Explicar o nome das 
personagens em inglês e esclarecer a intertextualidade do texto.
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	SOME INFORMATION!

 O BUG-A-BOO (Penadinho) compara o machado do lenhador 
com a foice da Lady Mac Death (Dona Morte). O nome Lady Mac 
Death em inglês é uma referência à Lady Macbeth, personagem 
do livro Macbeth, escrito por William Shakespeare. Ela é a esposa 
do protagonista da obra, o nobre escocês Macbeth, e o convence 
a matar o rei Duncan para que se tornem rei e rainha da Escócia. 
Após ser coroada passa a sofrer com a culpa pelo crime que come-
teu e decide se suicidar.

 	Activity (3) – READING UNDERSTANDING
	Why Bug-a-boo considers the axe more dangerous than” 

the Mac Death’s scythe?
__________________________________________________

	SOME EXPLANATION

•	 Explicar a diferença entre o ‘here’ e ‘there’. Utilizar entona-
ção e mímica para esclarecer o sentido de cada termo. 

o Examples: They stayed here for eleven days. /They stayed 
there for eleven days. 

•	 Phrasal verbs - São verbos especiais, da língua inglesa, for-
mados por um verbo juntamente com uma preposição, um 
advérbio ou palavras de outra classe gramatical, como é o 
caso de look like.

o Example:  It looks like it’s going to rain. 
•	 Esclarecer o uso da expressão: Yeah.  Gíria que deriva de ‘Yes’.      
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o Example: (A) - Wanna go to the movies? 
                       (B) - Yeah!

	GRAMMAR POINTS - COMPARATIVE FORM
 O Bug-a-boo (Penadinho) compara o machado do lenhador com 

a foice da Lady Mac Death (Dona Morte). Para isso ele utiliza a 
expressão “more dangerous than”. Essa estrutura é chamada 
de Comparative form em inglês.  Nessa língua temos algumas 
regras básicas para fazer a forma comparativa dos adjetivos. 

Comparatives são usados para estabelecer uma relação de 
comparação entre dois seres, lugares, objetos, etc. Essa comparação 
pode ser de superioridade - quando um é superior ao outro; de 
inferioridade - quando um é inferior ao outro; ou de igualdade - 
quando os dois seres / coisas são similares.

• Comparative of superiority: More + adjective + than 
 Example: A book is more interesting than a DVD.

• Comparative of inferiority: Less + adjective + than (menos... 
do que)

 Example: A Gol is less expensive than a Mercedes.

• Comparative of equality: As + adjective+ as (tão... quanto)
 Example: I am as clever as you. 

*  De modo geral, os adjetivos com uma ou duas sílabas 
recebem o sufixo – er. 

 Example: tall – taller.

*  Em adjetivos terminados em -y, retira-se o -y e acrescenta-se 
–ier.

      Example: pretty – prettier.
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*  Em adjetivos terminados em uma sequência de consonant 
+ vowel + consonant, dobra-se a última consoante e 
acrescenta-se –er.

     Example: big – bigger

*  Alguns adjetivos possuem formas especiais para o 
comparativo.Example: Good – better. Bad – worse. Far – 
further. Little – less. Many – more.   

* Quando o adjetivo é uma palavra longa, acrescenta-se a 
palavra more antes dele e than depois.

 Example: expensive – more expensive than. 

 Activity (4) - Complete the sentences with the comparati-
ve form of the adjectives in brackets:

(a) Tessa is___________________ Deborah. (short) 
(b) He is _____________ his wife. (young) 
(c) Your car is ________________ mine. (old) 
(d) Jane is ________________ than Carla. (shy)
(e) A rock is ________________ than a leaf. (heavy)
(f) A lion is ________________ than a cat. (dangerous)

	THINKING ABOUT...
 Discutir com os alunos a temática do texto - Destruição da na-

tureza.

Questões: 
(1) O que você acha da atitude do lenhador? Você sabe quais 

os procedimentos adequados (legal e ético) para se cortar árvores?
__________________________________________________
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CALVIN

	PURPOSE
 Leitura e compreensão de outra tirinha que apresente Compa-

rative Form of adjectives para fixação do conteúdo. 

• Identificação do conteúdo trabalhado nas orações do texto:

 Activity 1 – WARMING UP 
	Discussão introdutória para instigar o aprendiz a engajar-se 

na leitura do texto. 

o Vocês conhecem as tirinhas do Calvin?
o Onde vocês geralmente encontram as tirinhas de Calvin?
o Vocês sabiam que o tigre Haroldo (ou Hobbes em Inglês) que 

sempre acompanha Calvin na verdade é um urso de pelúcia? 
E vocês, já tiveram ou têm um amigo imaginário? 

o Qual é a sua atitude em relação aos seus pais em suas ações/
relações cotidianas? 

o Vocês já viram algum OVNI? Costumam procurar por algum? 
• Explicar que existem pessoas que acreditam nisso como uma 

espécie de “religião”.

 Activity 2 - SILENT READING
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 Activity (3 ) – READING ALOUD
	A leitura será realizada pelo docente, mantendo-se cuidado 

com a entonação e ritmo adequado.

 Activity (4)  VOCABULARY
	Neste espaço foram selecionadas palavras que podem apre-

sentar dificuldades quanto a compreensão do sentido, após a leitu-
ra do texto.  

UFO’s OVNI’S 
Bound to land Obrigado a ...
Will  Future form of verb: I’ll go.
Mom  Coloquial Word  = mother
Dad Coloquial Word =  father 
Slavery Slave (subst.); slavery (subst.)
Star Cruiser A spaceship

 SUGGESTION  - To avoid translation. 

• UFO’s e Star Cruiser - present images;

• “Mom” and “Dad” - questions: -  Como você chamam seus 
pais: “mamãe” e “papai”? Ou “mãe” e “pai”? Em inglês existe a 
mesma possibilidade de tratamentos: pode-se dizer “mother” or 
“father”, ou “mom” (Mommy) and “dad” (Daddy) - mais informais. 

• Will - Quando se pretende falar sobre algo no futuro em in-
glês, utiliza-se o auxiliar Will diante do verbo principal. 

o Ex: I will go to Curitiba tomorrow. (affirmative)
       I won’t go to Curitiba tomorrow. (negative)
       Will I go to Curitiba tomorrow? (interrogative)
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  Activity (5) – TEXT DISCUSSION
	Discussão sobre a temática do texto: relação pais e filhos.

 CURIOSITIES 

UFO- sigla que significa Unknown flying object. Em português 
chamamos de OVNI - Objeto voador não identificado. A ufologia es-
tuda os relatos, fotografias e evidências relacionadas aos UFOs, e 
seus pesquisadores são chamados de ufólogos.

 THINKING ABOUT... 

• Falar a respeito da importância da contemplação do céu, 
da natureza, da grandiosidade do universo (hábito incomum atual-
mente).

• Relacionar a questão da “venda” dos pais na história, com o 
individualismo/materialismo atual da sociedade. Calvin está preo-
cupado com o que pode acontecer com os pais ou apenas pensan-
do em si (lucrar/ livrar-se deles).



46

ENGLISH TEACHING ACTIVITIES VI - COMICS GENRE  

COMICS GENRE
ENGLISH TEACHING ACTIVITIES

V I

* Este trabalho foi realizado com o apoio da CAPES, entidade do Governo brasileiro, voltada para a 
formação de recursos humanos.



47

ENGLISH TEACHING ACTIVITIES VI - COMICS GENRE  

THE FUNNIEST HOME VIDEO

 Activity (1) – WARMING UP

 Questionar se os aprendizes costumam ver vídeos de comé-
dia.  (Ex: Vídeo cassetadas).

 Discutir a respeito das questões legais relacionadas ao direi-
to de imagem que são trazidas à tona na tirinha.

 Refletir sobre a exposição desnecessária que ocorre na atu-
alidade nos diferentes recursos midiáticos: Facebook, Whatsapp, 
etc., e a necessidade atual de se transformar todos os acontecimen-
tos pessoais em algo público, compartilhado.

 Activity (2) – READING x VOCABULARY X DISCUSSION

• READING AND DISCUSSION -  tema abordado no quadrinho 
acima: 

o O que está acontecendo com o homem pendurado? 

• Explicar o que é o programa “The funniest home video” e 
fazer uma comparação com os vídeos –VIDEO CASSETADA - do Pro-
grama do Faustão, da Rede Globo. 
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• Falar a respeito da expressão: ‘To sign this waiver’, explican-
do que para se expor a imagem de uma pessoa, deve-se primeira-
mente assinar um contrato: direito de imagem.

 SOME INFORMATION!
 No quadrinho trabalhado anteriormente o cachorro apresenta 

o vídeo ao programa “The funniest home vídeo”. ‘The funniest’ 
é uma estrutura característica de Superlative form of adjective.

A forma superlativa dos adjetivos é usada para destacar algo/
alguém dentro de um grupo como “o mais, a mais” (seja uma quali-
dade boa ou ruim). Ou seja, indica uma característica no maior grau 
que se possa comparar.

	GENERAL RULE: acrescenta-se -est ao adjetivo, antecedido 
pelo artigo definido the.  

		Example: fast (adj.) - the fastest (superlative)

 Nas palavras terminadas em -y, precedidas de consoante, 
substitui-se o y por i e adiciona-se -est.  

		Ex: easy - The easiest way to get my home.

 Em adjetivos mais longos adiciona-se the + most + adjctetive. 
		Ex: careful – He is the most careful driver I know

   Quando o adjetivo termina em consonant + vowel +conso-
nant, duplica-se a última letra e acrescenta-se -est. 

		Ex: big – Amazon is the biggest river in the world.

 Alguns adjetivos possuem formas especiais para o superlativo.
	Ex: Good – The best; Bad – The worst;  Far – The furthest / farthest 
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 Activity (3) – READING X VOCABULARY
 Read the text and try to understand the meaning of the ex-

pressions.

 Sanar as dúvidas de vocabulário por meio de leitura expres-
siva, inferência, mímica, ilustrações, desenhos, etc. 

 I’m going to ...  Immediate Future Form

 Honey 
= (1) sweet  yellowish-brown fluid made 
by bees ;  (2) Darling, sweetheart.

 Good Riddance   = “Já vai tarde”  - expressão
 “I guess this cloud does 
have a silver lining”

 Portuguese saying  = “Depois da 
tempestade...” 

  CLARIFYING THE VOCABULARY 

 Activity (4) – TEXT UNDERSTANDING
 O que o Orson quis dizer com “This is the saddest moment of 

my life”? Por que ele disse isso?

 Activity (5) WRITING 
 Complete the boxes with the Comparative and  Superlative 

forms of adjctives: 
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Adjective Comparative form Superlative Form 
Old
Cold
Bad

Cheap
Big
Hot

Healthy
Happy

Famous
Expensive

Good
Bad
Far 

  
 Activity (6) - Complete the sentences with the superlative 

form of adjectives.

(1) I am _____________________________ in my family. (tall)
(2) That house is ______________________ in the street. (old) 
(3) This is ____________________ doll of this store. (expensive)
(4) It’s _______________________ dress of the party. (pretty)
(5) Chinese is one of ______ ____ languages to learn. (difficult) 

 Activity (7) - Complete with the the comparative or super-
lative form of the adectives.

(1) Maria is ___________________ Carla. (pretty) 
(2) Driving is ___________________ flying. (dangerous) 
(3) This chair is _________________ that chair. (comfortable)
(4) Your car ________________ mine. (good)
(5) He’s _________________ student in the class. (bad) 
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 Activity (8)- Answer the 
questions about the Comic               strip: 

(a) Quais são os termos que Lucy 
usa para fazer o comparativo? 

 __________________________
__________________________

(b) Lucy faz uma reflexão sobre 
pessoas e o tempo. Qual?

 __________________________
__________________________

(c) Qual seria a solução encontra-
da por Lucy? 

__________________________
__________________________

 Activity (9) - THINKING 
ABOUT...

 Como você utiliza/divide seu 
tempo para estudos, lazer, diversão, 
família, etc.? 
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FABLE GENRE
ENGLISH TEACHING ACTIVITIES

V I I

* Este trabalho foi realizado com o apoio da CAPES, entidade do Governo brasileiro, voltada para a 
formação de recursos humanos.



53

ENGLISH TEACHING ACTIVITIES VII - FABLE GENRE  

II FABLE GENRE

RECOGNIZING THE GENRE 

Investiga-se a familiaridade dos alunos em relação às fábulas, 
suas principais características e algumas das lições de moral que 
são tão presentes nesse gênero. Tem-se o intuito de construir neles 
referências sobre o gênero, aproveitando a oportunidade para pro-
mover discussões sobre questões sociais relevantes. 

SOME REFERENCES 

REFERÊNCIAS HISTÓRICAS SOBRE O GÊNERO FÁBULA

Fábula: texto literário muito comum na literatura infantil. Fa-
bular= criar, inventar, mentir. A linguagem utilizada é simples e tem 
como diferencial o uso de personagens animais com características 
humanas. Durante a fábula é feita uma analogia entre a realidade 
humana e a situação vivida pelas personagens, com o objetivo de 
ensinar algo ou provar alguma verdade estabelecida (lição moral). 

Apólogo: Gênero alegórico  que ilustra um ensinamento de vida 
através de situações semelhantes às reais, envolvendo pessoas, obje-
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tos ou animais, seres animados ou inanimados. < http://www.infoes-
cola.com/redacao/fabula-parabola-e-apologo/> Acesso: 13/06.2015.

As fábulas são narrativas curtas que objetivam trazer alguma 
reflexão sobre o comportamento humano, e assim, auxiliam a de-
senvolver valores fundamentais à vida em sociedade. Este gênero 
surgiu no Oriente, onde ainda pertencia à tradição oral, e foi popu-
larizado por um escravo chamado Esopo, que viveu na Grécia anti-
ga, no século VI A.C. Esopo inventava histórias em que os animais 
eram os personagens. Por meio dos diálogos entre os bichos e das 
situações que os envolviam, ele procurava transmitir sabedoria de 
caráter moral aos homens. 

Nesse gênero os animais tornam-se exemplos para o ser huma-
no, e cada animal simboliza algum aspecto ou qualidade do homem 
como, por exemplo, o leão representa a força; a raposa a astúcia; e 
a formiga o trabalho, etc.

No Brasil o mais conhecido fabulista é Monteiro Lobato, autor 
de fábulas tais como “A coruja e a águia”, “O cavalo e o burro”, “O 
corvo e o pavão”, entre outras.

 Activity (1) – WARMING UP
 Que fábulas conhecem? Saberiam contá-las para os colegas? 

Onde as ouviram/leram? Quais são as preferidas? Por quê? 

 SOME PORTUGUESE REFERENCES 

• Trazer os textos das fábulas em língua portuguesa, como 
forma de chamar a atenção dos alunos para o gênero, e de facilitar 
a compreensão desses textos em inglês.
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A CORRIDA DOS SAPINHOS  - Monteiro Lobato.

Era uma vez uma corrida de sapinhos.

Eles tinham que subir uma grande ladeira e do lado havia uma grande 
multidão, muita gente que vibrava com eles.

Começou a competição e a multidão dizia:

- Não vão conseguir! Não vão conseguir!

Os sapinhos iam desistindo um a um, menos um deles que continuava 
subindo. E a multidão dizia:

-Não vão conseguir! Não vão conseguir!

E os sapinhos iam desistindo, menos um, que subia tranquilo, sem es-
forço. No final da competição, à exceção daquele, todos os sapinhos 
desistiram.

Todos queriam saber o que aconteceu e quando foram perguntar ao sapi-
nho como ele conseguiu chegar até o fim descobriram que ele era SURDO!

Moral: Quando queremos fazer alguma coisa que precise de coragem 
não devemos escutar as pessoas que falam que você não vai conseguir. 

Seja surdo aos apelos negativos.

 Activity (2) –FABLES x SAYINGS
  Separa-se os aprendizes em grupos, e alguns papéis com pro-

vérbios provenientes de fábulas lhes são entregues, para que procu-
rem estabelecer uma relação com alguma fábula já ouvida por eles.

 CURIOSITIES...  
  PORTUGUESE SAYINGS - Ditados comuns em língua portugue-

sa: “Com coisa séria não se brinca”; “As aparências enganam”; 
“Quem ama o feio, bonito lhe parece”; “Em boca fechada não 
entra mosquito”; “A união faz a força”; “Dinheiro não traz fe-
licidade”; “Quem está na chuva é pra se molhar”; “Quem vê 
cara não vê coração”.
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THE FOX AND THE CROW

 Activity (3) – SILENT READING - in Portuguese
  Apresentar a fábula O corvo e a raposa (Esopo) em portu-

guês, como forma de preparação para a leitura do texto em inglês.

Uma raposa viu um corvo empolei-
rado numa árvore, todo garboso, 
com um pedaço de queijo no bico, 
e encheu a boca de água ao ver tão 
sedutora iguaria. A espertalhona, 
que queria roubar o queijo da ave, 
começou a matutar uma ideia.  
Passou então a lisonjeá-lo: 

– Que lindo que tu és! Que penas 
delicadas e brilhantes! Nunca vi outras mais belas em toda a natureza! 
Que esbelto e gracioso que é teu corpo e que voz deliciosa de ouvir.

 O corvo ficou muito prazenteiro ao ouvir estas belas palavras. Nunca 
imaginara ser tão perfeito assim. Finalmente alguém o viu como real-
mente era. Começou então a saltitar no ramo, todo embevecido. E, para 
provar a si mesmo que tinha uma voz primorosa, abriu a boca para can-
tar. Mas imediatamente o pedaço de queijo despencou-lhe do bico, na 
direção da raposa, que o abocanhou apressada, e saiu toda contente 
com o resultado de suas mentiras.

Reflexão: Muitas pessoas possuem uma necessidade imperiosa de serem bajula-
das. Elas não conseguem viver sem a louvaminha, porque não estão seguras de 
seus próprios valores. Muitas vezes, nem mesmo os possuem, mas acreditam nos 
louvaminheiros que vivem à sua volta, à cata de recompensa. Ao contrário do que 
reza o ditado popular que “quando a esmola é muito grande o santo desconfia”, 
os bajulados sentem-se como detentores de todos aqueles predicados que lhes 
são revelados pelos louvadores, e ainda imaginam ter muito mais. Nem ao menos 
desconfiam de que estão sendo motivo de escárnio, ainda que por via indireta, ou 
usados por esse ou aquele motivo de interesse do adulão. 

http://virusdaarte.net/a-raposa-o-corvo-e-a-bajulacao-2/ Acesso em 13/06/2015.
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 Activity (4) – READING 

 PURPOSE: Instigar os alunos a localizarem no texto as carac-
terísticas do gênero, a utilizarem estratégias de compreensão 
do vocabulário, e a interpretar adequadamente a fábula e sua 
moral.

• Leitura em voz alta pelo docente. Observar entonação e 
pronúncia.

• Salientar aos alunos que não precisam dominar o texto com-
pletamente, devem procurar compreender os vocábulos desconhe-
cidos por meio de inferências, pelas informações apresentadas no 
texto em português, ilustrações, etc.
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Fable  - THE FOX AND THE CROW
A fox was walking through the forest when he saw a crow sitting on a 
tree branch with a fine piece of cheese in her beak. The fox wanted 
the cheese and decided he would be clever enough to outwit the bird. 
“What a noble and gracious bird I see in the tree!” proclaimed the fox, 
“What exquisite beauty! What fair plumage! If her voice is as lovely as 
her beauty, she would no doubt be the jewel of all birds.” The crow 
was so flattered by all this talk that she opened her beak and gave a cry 
to show the fox her voice. And then, she cried, as the cheese dropped 
to the ground for the fox to grab.

Moral: Beware of flatterers. They are not to be trusted.
https://livrointeligente.com.br/livro-fabulas-de-esopo-aesops-fables-9-volume-i Acesso em 13/06/2015.

 Activity (5) – LISTENING THE TEXT
  Listen The fox and the crow in English.  
 In: https://livrointeligente.com.br/livro-fabulas-de-esopo-

-aesops-fables-9-volume-i

 Activity (6) - VOCABULARY 
  TEACHER - Clarify possible vocabulary difficulties in bold 

mainly by using the pictures in the text and mimic. 

 Activity (7)  – TEXT UNDERSTANDING
  Questions
• Onde o corvo pode ter encontrado o queijo?
• Como você acha que o corvo se sentiu ao se perceber enganado?
• Acha que havia algum outro modo de a raposa conseguir o 

queijo do corvo?
• Você já foi enganado por alguém em quem confiava? Como 

se sentiu? 
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• Que outro nome poderia ser dado a esta fábula?
• Qual a moral da fábula? 
• Devemos fazer aos outros, coisas que não queremos para 

nós mesmos?

 Activity (8) – WRITING
  Identify the animals in the pictures and write their names in 

the crossword.
Obs: Os alunos consultarão o dicionário individualmente ou em 

grupos para a resolução da atividade
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BRAZILIAN LEGENDS GENRE
ENGLISH TEACHING ACTIVITIES

V I I I

* Este trabalho foi realizado com o apoio da CAPES, entidade do Governo brasileiro, voltada para a 
formação de recursos humanos.
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III GENRE - BRAZILIAN LEGENDS

I  RECOGNIZING THE GENRE

 STUDENTS REFERENCES

 Activity (1) - WARMING UP 
  Discussão introdutória para instigar o aprendiz a engajar-se 

na leitura do texto 

•	 Indagar os alunos sobre as suas referências sobre o gênero, 
por meio das seguintes questões: 

	O que são lendas?
	 	Já ouviram a respeito de alguma lenda brasileira? Se sim, qual?
	Gostam do gênero?
	Sabiam que as lendas podem sofrem mudanças a cada vez 

que são contadas?
	Sabem onde podemos encontrar textos deste gênero?

• Apresentar aos aprendizes algumas informações sobre o gê-
nero que será estudado nas aulas de língua inglesa, como forma de 
introdução às atividades, e também, de ajudar a construir as suas 
referências sobre o mesmo.



63

ENGLISH TEACHING ACTIVITIES VIII - BRAZILIAN LEGENDS GENRE  

 SOME REFERENCES  LEGENDS GENRE 

WHAT ARE LEGENDS?

Lendas são narrativas transmitidas oralmente pelas pessoas, com o obje-
tivo de explicar acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais, juntando-
se fatos reais com imaginários ou seja, história e fantasia. Ao longo do 
tempo, as lendas vão sendo contadas e modificadas através da imagina-
ção do povo. E quando se tornam populares,  geralmente são registradas 
na forma de linguagem escrita. 

Inicialmente as lendas contavam histórias de santos, mas depois de certo 
tempo passaram a narrar histórias que tratam da tradição de um povo, 
que fazem parte de sua cultura. 

Fonte: Texto adaptado de  <http://www.significados.com.br/lenda/> Acesso em 08/06/2015.

WHY STUDYING BRAZILIAN LEGENDS?

Em nosso entendimento é relevante que o aluno esteja em contato com as 
diversas formas de cultura durante o processo de ensino de línguas, ou seja, 
aquelas relacionadas à L2 e à L1. O estudo de lendas brasileiras em língua 
inglesa se justifica pelo fato de se referir a um gênero textual de origem po-
pular, que diz respeito à nossa cultura e, também, por permitirem o acesso a 
histórias tipicamente brasileiras, possibilitando, assim, que a aprendizagem 
desta língua esteja atrelada a nossa realidade, e deste modo, tornar o pro-
cesso de ensino-aprendizagem mais rico e significativo aos aprendizes. 

Além destes aspectos, a leitura deste gênero possibilita que eles explo-
rem, ativem seu conhecimento prévio e sua imaginação sobre a lenda 
em foco, tornando a aprendizagem mais instigante pelo fato de estar 
ligada às suas próprias experiências culturais.

Através desta abordagem, espera-se que o estudante de língua inglesa 
seja capaz de identificar os elementos e a estrutura textual básica de 
uma lenda, possa usufruir as informações culturais providas em cada 
texto do gênero, e também, entender como se dá a sua reconstrução 
nos diferentes contextos culturais (ex: Brasil, África, Europa). 

FONTE: Texto adaptado de:  <http://www.significados.com.br/lenda>    
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SACI-PERERÊ LEGEND

 SOME PORTUGUESE REFERENCES  - um exemplo do gênero 
lenda em português: 

 Activity (1) - Warming up

SACI-PERERÊ
 Conhecem a lenda do Saci-Pererê?
 Se sim, em que contexto? Quem contou a vocês?
 Sabem dizer em que época e local surgiu essa lenda?
 Levando em consideração a estória do folclore brasileiro, sa-

beriam dizer como capturar um Saci?
 Sabem o motivo de o Saci não possuir uma perna?
 Sabem de onde surgem os sacis?
 Quais semelhanças percebem entre essa lenda e outras que 

conhecem?

 Activity (2) - READING 

A LENDA DO SACI-PERERÊ

O Saci-Pererê é uma lenda do folclore brasileiro que originou-se entre as 
tribos indígenas do sul do Brasil, no final do século XVIII, e o termo “Saci-
-Pererê” é de origem Tupi Guarani. Durante a escravidão, as amas-secas 
e os caboclos-velhos assustavam as crianças com os relatos das traves-
suras dele. Em muitas regiões do Brasil, o Saci-Pererê é considerado um 
ser brincalhão enquanto que em outros lugares ele é visto como um ser 
maligno. (...)

Inicialmente ele era retratado como um curumim de cor morena endia-
brado, com duas pernas, além de possuir um rabo típico. Atualmente o 
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Saci-Pererê possui apenas uma perna, usa um gorro vermelho e sempre 
está com um cachimbo na boca.  (    )

Com a influência da mitologia africana, o saci se transformou em um ne-
grinho que perdeu a perna lutando capoeira, além disso, herdou o pito, 
uma espécie de cachimbo, e ganhou da mitologia europeia um gorrinho 
vermelho. (    )

Por ser muito brincalhão, diverte-se com os animais e com as pessoas. 
Ele adora fazer pequenas travessuras, como esconder objetos e brinque-
dos, soltar animais dos currais, derramar sal nas cozinhas, fazer tranças 
nas crinas dos cavalos, fazer o feijão queimar, jogar os dedais das cos-
tureiras em buracos, etc. (  ) Diz a crença popular que dentro de todo 
redemoinho de vento existe um Saci. E acredita-se que Ele não atravessa 
córregos nem riachos, pois tem medo de água. Diz a lenda que, se al-
guém jogar um rosário de mato bento ou uma peneira dentro do rede-
moinho pode capturá-lo, e, caso consiga pegar sua carapuça, poderá ter 
um desejo seu concretizado e garantir a obediência dele. (  )

Diz a lenda, também, que os Sacis nascem em brotos de bambus, onde 
vivem sete anos, e, após esse tempo, vivem mais setenta e sete para 
atentar a vida dos humanos e animais, depois morrem e viram um cogu-
melo venenoso ou uma orelha de pau.

FONTE: Adaptação dos textos disponíveis em: <http://www.brasilescola.com/folclore/saci-pe-
rere.htm> e: <http://sitededicas.ne10.uol.com.br/folk_saci_perere.htm#link2>

 Activity (3) - REMEMBERING SOME INFORMATION
   Após a leitura (docente, em voz alta e entonada) da lenda 

do Saci-Pererê, fazer novamente os questionamentos iniciais para 
verificar se eles internalizaram algumas informações apresentadas.

 Agora, sabem dizer em que época e local essa lenda surgiu?
 A partir das informações apresentadas nesta estória do fol-

clore brasileiro, saberiam dizer como capturar um Saci?
 Sabem o motivo de o Saci não possuir uma perna?
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 Sabem de onde surgem os sacis?
 Quais semelhanças percebem entre essa lenda e outras 

que conhecem?

 LET’S READ IT IN ENGLISH NOW?!

 Activity (4) - READING IN ENGLISH

A BRAZILIAN LEGEND - SACI-PERERÊ

This is the story of SACI-PERERÊ: a black boy with just one leg who loves 
to do several tricks. ( 1 ) 

They say that he is always smoking a pipe and wears a red cap. 
His red cap gives him magical powers like appear and disappear where-
ver and whenever he wants. ( 2 )

He enjoys scaring people in the forest. He loves to do tricks like hiding 
small children’s toys and also salting food in the kitchens, but he never 
hurts anyone. ( 3)

The legend says that he moves within eddies and to catch him is neces-
sary to play a net inside them. The one who catches him have to take off 
his cap to have a wish fulfilled. ( 4 )

 SOME INFORMATION...
In fact, this legend was created many years ago to scare the 

people that was destroying the forest. They said that SACI-PERERÊ 
was coming and then, they ran away.

Adapted from: https://prezi.com/jukf6htsvwxu/the-brazilian-legend-of-saci-perere/

 Activity (5) - READING UNDERSTANDING
  Answer the questions:
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   Did you understand the English story? 
   What helped you to better understand it?

 Activity (6) – ENGLISH  x PORTUGUESE LEGEND
  Associate the paragraphs from the text in English to the 

ones in Portuguese text. 
 

 Activity (7) – PAINTING AND WRITING
  Students must paint the picture according to the written colors, 

and write the suitable vocabulary in the right place in the picture (ex: red 
cap; black boy; pipe; one leg). 

FONTE: http://www.escolakids.com/saciperere.htm
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 Activity (8) – VIDEO: Lenda do Saci-Pererê
  Com a finalidade de melhor ilustrar alguns aspectos desta len-

da, e para atrair a atenção dos alunos, exibe-se um vídeo sobre a mes-
ma. A seguir, discute-se com eles alguns elementos da história apre-
sentados no vídeo e que são diferentes daqueles do texto impresso. 

FONTE: <https://www.youtube.com/watch?v=mDBZUKYspwI>.  Saci Pererê - Lendas do folclo-
re brasileiro. Série: JURO QUE VI.

 Activity (9) – BRAZILIAN FOLKLORE CHARACTERS 
 Na sequência apresenta-se uma breve exposição oral sobre 

alguns personagens do folclore brasileiro.

Cuca: É uma bruxa com aparência assustadora que possui cor-
po de jacaré, grandes presas e unhas imensas. Dona de uma voz 
assustadora ela rapta as crianças desobedientes que se recusam 
a obedecer aos pais. Reza a lenda que a criatura dorme uma vez 
a cada 7 anos e, por isso, os pais tentam convencer as crianças a 
adormecerem nas horas corretas pois, do contrário, serão levadas 
pela fera. A lenda brasileira é uma variação da lenda portuguesa 
“Coca”, história trazida na época da colonização do Brasil.
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Curupira: É um anão, que possui os pés virados para trás, cabe-
los de fogo e olhos arregalados. Este pequeno ser vive na floresta 
e protege as árvores, plantas e animais que ali existem. Ele odeia a 
depredação da natureza, portanto, quando caçadores adentram a 
floresta ele emite sons de lobo para amedrontar os invasores, além 
de enganá-los deixando seus rastros no chão: como o Curupira tem 
os pés voltados para trás, os caçadores seguem seu rastro indo para 
o lado contrário e assim se perdem na mata. Desta forma, o anão-
zinho mantém a vida na floresta segura, protegendo a diversidade 
ali existente.

Lobisomem: Esta lenda surgiu na Grécia, porém sua história se 
propagou na Europa até chegar ao Brasil. Trata-se de um homem 
que, segundo a crendice vulgar, se transforma em lobo e vagueia 
nas noites de sexta-feira pelas estradas, assustando e atacando as 
pessoas até que a sua maldição seja quebrada. Para que isso ocorra 
é preciso chegar bem perto do monstro, e, sem que ele perceba, 
bater forte em sua cabeça. Segundo a lenda o sétimo filho homem 
que nasce em uma família torna-se lobisomem. Durante a primeira 
lua cheia, após seu 13º aniversário, ocorre sua transformação ini-
cial. Uma vez transformado, o lobisomem sai à caça de sangue até 
que a mutação seja completada, o que só acontece com o cantar do 
galo e o amanhecer do dia.

FONTE: Texto adaptado dos sites - http://www.todamateria.com.br/lenda-da-cuca/, <http://
www.escolakids.com/curupira-1.htm, http://www.suapesquisa.com/musicacultura/curupira.htm>; 
<http://www.infoescola.com/folclore/lobisomem/, http://www.brasilescola.com/folclore/lobiso-
mem.htm> 
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 Activity (10) –  PICTURES AND SENTENCES
 



71

ENGLISH TEACHING ACTIVITIES IX - BRAZILIAN LEGENDS GENRE  

BRAZILIAN LEGENDS GENRE
ENGLISH TEACHING ACTIVITIES

I X
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IGUAÇU FALLS LEGEND

 Activity (1) - WARMING UP ACTIVITY
 Discussão introdutória ao texto para instigar o aprendiz a en-

gajar-se na leitura do texto 

 Já visitaram as Cataratas do Iguaçu?
 Sabem que elas são o segundo local mais visitado por estrangeiros no 

Brasil?
 Sabem que as cataratas foram escolhidas, em uma eleição mundial, 

como uma das Sete Maravilhas da Natureza?
 Sabem que elas são formadas por quedas de até 80 metros de altu-

ra?
 Qual animal é comum se encontrar no parque nacional do Iguaçu? 
  Vocês já viram uma onça no caminho para as Cataratas?
 Já ouviram falar sobre a lenda das Cataratas? Saberiam contá-la?

 Activity (2) - READING 

 SILENT READING - observando aspectos tais como contexto 
de produção, função social do gênero, conteúdo temático e estrutu-
ra composicional do gênero.

 READING - Ler Iguaçu Falls legend e procurar compreender 
as palavras/expressões desconhecidas, buscando inferir os sentidos 
possíveis ao contexto comunicativo, e principalmente, recorrendo 
ao seu conhecimento anterior sobre a lenda.
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IGUAÇU FALLS LEGEND

A. The land around Iguaçu Falls belonged to the Guarani Indians.  Every 
year the Guarani tribe would sacrifice a beautiful indian to the Serpent 
God who lived in the Iguaçu River.  Naipi, a Guarani indian, was walking 
near the river and M’Boi saw her reflection in the water.  The Serpent 
God thought she was the most beautiful woman he had ever seen and 
demanded that the Guarani tribe give her to him.  

B. Naipi, however, was to be married to Tarobá, a great warrior from a 
neighboring tribe. The lovers arranged to meet at the Iguaçu River and 
run away (verb).  Unfortunately, M’Boi saw Naipi getting  into the canoe 
and raced to catch up with them. 

C. M’Boi became absolutely furious and then, slithered and squirmed 
causing the river to form new curves. It produced a huge crack, where it 
formed the huge waterfall. Then, the river spilled over the cracked ear-
th, taking the canoe into spirals. 

 D. And so, M’boy turned Naipi into a large rock, so she wouldn’t be able 
to run away.  Tarobá, on the other hand, grew into a palm tree - forever 
rooted to the earth above the falls. This was M’Boi’s way of revenge, 
separating the two lovers by an enormous waterfall, so they could see 
but never touch each other.  

E. M’Boi lurks from the deep waters of Devil’s Throat, watching the palm 
tree and the rock, making sure that they’ll never be together again.  Al-
though Naipi and Tarobá (can) will never be together , they still manage 
to show their love by forming a rainbow that starts at a palm tree on 
the Brazilian side of the falls, and reaches over to the rock of Naipi, in 
Argentina.
Texto adaptado do site: http://www.buenosairescityguide.com/Tours-Side-Trips/Iguazu-Falls/Le-
gend-M%27Boi-Serpent-God.htm
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 Activity (3) - Look at the pictures and read the text again. 
Match each picture to a paragraph.
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 Activity (4) - Match the highlighted words to the correct 
definition. 

a) To hurt someone who hurted you. _____________. 
b) The act of killing an animal or person and offering it to God 

or to a divine or supernatural figure _______________. 
c) An arch of colors formed in the sky generally after the rain 
_____________. 
d) Similar to “break” and “divide” _____________. 
e) People who have a romantic relationship ______________. 
 

 Activity (5) - Find the highlighted words from the previous 
activity:
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 Activity (6) - Put the words from the box below in the cor-
rect definition to solve the crossword. 

Legend                Tradition               Character                   Folklore                                               
               Terror                       Stories                Monster 

1. __________ é qualquer que atua em uma história ou obra. 
Pode ser tanto humano como animal. 

2. __________é a arte popular de um país ou região. 
3. __________é a transmissão de costumes, comportamen-

tos, memórias, rumores, crenças, lendas, para pessoas de uma co-
munidade. 

4. __________conto popular e tradicional que normalmente 
apresenta aspectos mirabolantes. 

5. __________narrativas que visam explicar acontecimentos 
misteriosos ou sobrenaturais, misturando fatos reais, com imaginá-
rios ou fantasiosos.

6. __________ é um gênero que está ligado à ficção e fantasia, 
criado com intuito de causar medo. 

7. __________é o nome dado genericamente seres fantásticos 
ou criaturas lendárias, de aspecto e atos aterrorizantes e extrema-
mente vorazes.
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MACUNAÍMA LEGEND

 Activity (1) - WARMING UP ACTIVITY
 Discussão introdutória ao texto para instigar o aprendiz a en-

gajar-se na leitura do texto 

Vamos apresentar a vocês uma lenda brasileira que fala a respeito 
de um índio chamado Macunaíma.

 O que vocês sabem sobre os índios brasileiros?
 Vocês conhecem alguma tribo indígena?
 Na região em que você vive tem muitos índios/tribos? 
 A forma de vida de alguns indígenas é diferente da nossa. Sabem 

nomear algumas diferenças?
 Vocês acham que todos os índios/descendentes de indígenas ainda 

vivem isolados?
 Vocês gostariam de ter a experiência de viver em uma floresta, como 

algumas tribos ainda o fazem?

 Activity (2) - READING 

 SILENT READING - observando aspectos tais como contexto 
de produção, função social do gênero, conteúdo temático e estrutu-
ra composicional do gênero.

 READING - Ler Macunaíma e procurar compreender as pala-
vras/expressões desconhecidas, buscando inferir os sentidos pos-
síveis ao contexto comunicativo, e principalmente, recorrer ao seu 
conhecimento anterior sobre a lenda.
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MACUNAÍMA

Macunaíma was born from an eclipse that 
joined the sun and the moon. The happy 
“curumim” was born in the waters of a lake 
near the Roraima Mount, that is located in the 
triple border between Brazil, Venezuela and 
the Guiana. 

As an adult, Macunaíma became a warrior in 
the Macuxi indian people, and a protector of 
the “Tree of all fruit” (= Árvore de todas as fru-
tas). From this tree sprouted at the same time: 
bananas, pineapples, tucumãs, açaís and a lot 
of other kinds of fruits. Macunaíma was the 

only person who was allowed to pick the fruits and share them with the 
tribe. 

However, some indian feeling envy and ambition, decided to climb the 
tree, making some fruit drop on the floor and break some of its bran-
ches. The tree of all fruits didn’t bear out and died. Macunaíma had to 
punish the guilty ones, and for this purpose, he fired the whole forest, 
turning the trees into rocks. The infertile forest brought the chaos to the 
tribe and its inhabitants had to run away.

Until today the moan of Macunaíma reverberates between the huge 
walls of the Roraima Mount, crying the death of tree of the all fruit. 

FONTE: Texto adaptado do site <http://www.teoeominimundo.com.br/2011/09/calendario-do-fol-
clore-brasileiro.html>

 Activity (3) – TEXT UNDERSTANDING
Answer: 

(a) Where Macunaíma was born? _______________________
(b) Do you think envy and ambition are good feelings? 
__________________________________________________ 
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(c) What were the fruit Macunaíma could take from the “tree 
of all fruit”?

__________________________________________________
(d) What happened to the tribe when the trees were turned 

into rocks?
 ________________________________________________

 Activity (4) -  VOCABULARY IN CONTEXT 
 To present some examples of words (from the text) in use, to 

become easier to understand the meaning of them.  

Was born= to become alive; to exist. Ex.: “I was born in June”.

Warrior = a fighter. “He is a warrior. He fought in that terrible  
war”.

Sprouted = to appear. Ex.: “From the tree sprouted many oran-
ges”.

Allow = to permit. Ex.: “They allowed the man to go abroad”.

Pick = to get. Ex.: “I get some apples on that tree to eat”.

Envy = to want, to have what another person has. Ex.: “She had 
envy of the girl. She wanted a blouse similar to hers”.

Drop = to fall. Ex.: “I’ll fall on the floor if I run fast”.

Punish = to make someone suffer because he/she did something 
wrong. Ex.: “He punished the thief because he robbed the wo-
man”.

Run away = to scape, to go to another place. Ex.: “The boy run 
away when he sees the big dog”.
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 Activity (5) -  WRITING
 Write sentences using the words below:

•	(was born) _______________________________________
•	(run away) _______________________________________
•	(pick) ______________________________________

 Activity (6) - Complete the crossword. 
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VITÓRIA RÉGIA LEGEND

 Activity (1) - WARMING UP ACTIVITY
 Discussão introdutória ao texto para instigar o aprendiz a en-

gajar-se na leitura do texto 

  Vocês conhecem alguma lenda do norte do país?
  A maioria das lendas do Norte provém da tribo tupi-guarani. Vocês 

sabem algo sobre esta região do Brasil?
  Há outras lendas e personagens famosos oriundos do tupi-guarani. 

Conhecem? Saberiam contá-las?
  Vocês sabiam que a Amazônia abriga 30 milhões de espécies ani-

mais e vegetais?
  Conhecem alguma espécie de planta que “flutua” na água? Sabe-

riam dizer o(s) nome(s) dela(s)?

 Activity (2) - SILENT READING 
 Leitura do texto observando aspectos tais como contexto de 

produção, função social do gênero, conteúdo temático e estrutura 
composicional.

 Activity (3) -READING 
 Ler Vitória Régia Legend e procurar compreender as pala-

vras/expressões desconhecidas, buscando inferir os sentidos pos-
síveis ao contexto comunicativo, e principalmente, recorrer ao seu 
conhecimento anterior sobre esta lenda.
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VITÓRIA RÉGIA LEGEND

Vitória Régia is a typical water plant from the amazonic region that has 
just a single large round leaf. Its flower is white and it is opened just du-
ring the night, expelling a divine sweet smell.

According to the tupi-guarani’s legend, it is said that this plant was an 
indian girl called Naiá. Many years ago the Pajés used to tell that the god 
of the moon, Jaci, in the fall of the night, used to choose a virgin indian 
girl and take this girl (with her) to turn her into a star.

Naiá was a beautiful warrior of the Tupi-Guarani tribe. She used to dre-
am and yearn for the day that Jaci would come to take her. Every night 
she used to walk through the forest waiting for the seductive god, but 
the time was passing and nothing happened. One night, when she was 
standing on the edge of a lake, she saw the image of the moon on the 
surface of the water. Imagining that the god was there to take her, Naiá 
threw herself in the deep waters and never came back again.

Jaci rewarded the sacrifice of the beautiful indian girl, turning her into 
a “star of the waters”, unique and perfect. In this way was born Vitoria-
-Régia, whose flower opens and expels its perfume only in the presence 
of its loved moon.

FONTE: Texto adaptado do site <http://www.teoeominimundo.com.br/2011/09/calendario-do-fol-
clore-brasileiro.html>

 Activity (4) – READING UNDERSTANDING
 According to the text description, which picture below refers 

to the Vitória Régia legend?
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 Activity (5) – TEXT UNDERSTANDING
 According to the text, choose the sentence that best summa-

rize the Vitória Régia legend.

(A) – Uma índia guerreira chamada Naiá tinha o desejo de ser leva-
da pelo deus Lua. Certo dia a índia viu o reflexo da lua no lago e se 
jogou. A lua com muita pena pela morte da bela índia comoveu-se 
e a levou consigo ao céu em forma de estrela. 
(B) – Naiá era uma índia que sempre quis ser levada pelo deus Lua. 
Certa noite a moça chegou à beira de um lago e viu a lua refleti-
da no meio das águas. Então, acreditando que o deus Lua havia 
descido do céu para se banhar ali, Naiá pulou no lago e se afogou. 
Comovido o deus Lua resolveu transformá-la em uma estrela dife-
rente: uma estrela das águas, a Vitória Régia. 
(C) – A lenda diz que era uma índia chamada Jaci que queria muito 
que a lua a levasse com ela. Um dia ela pensou ter visto a lua no lago 
e pulou. Com pena dela, a lua a transformou em um pássaro. 
(D) – Naiá era uma índia que gostava muito da lua e certa noite 
a moça acreditou ver o deus da Lua andando pela floresta e cor-
reu atrás dele.  Acidentalmente ela caiu em um lago e afogou-se. 
Quando a lua percebeu o ocorrido ficou com pena dela e a trans-
formou em uma estrela.

 Activity (6) - TEXT UNDERSTANDING
 Associate the 1º columm to the 2º one.

(1) Naiá (   ) is a water plant that has just one round leaf.
(2) Jaci (   ) that the plant was an indian girl called Naiá.
(3) The tupi-guarani’s legend says (   ) was a beautiful girl of the Tupi-Guarani tribe.
(4)  Vitória Régia (   ) was the god of the moon.
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 Activity (7) - VIDEO 

• To watch and discuss the video: Myths of the Amazon River 
- Vitoria Regia. 

Mani Fagundes tells the legend of Vitoria Regia - the large aquatic flower 
found in the Amazon River, as part of River Lives: Stories from the world’s 
greatest rivers at Auckland Museum, Satuday 6 August 2011. 

FONTE: <https://www.youtube.com/watch?v=GwzIhWg-q6M>

 Activity (7) – TO THINK ABOUT...

• What’s your impression about studying the brazilian legends 
in English?

• What’s the relevance of knowing the Brazilian legends?
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 Activity (1) - WARMING UP
 Discussão introdutória aos vídeos para instigar o aprendiz a 

engajar-se na atividade.

 Vocês tem interesse em aprender outros idiomas?
 O que acha de aprender mais duas línguas estrangeiras?
 Se soubessem falar mais línguas, que vantagens você acha que teria 

sobre as pessoas que não falam?
 Na sociedade atual, qual a importância em aprender e falar outros 

idiomas?

 SOME INFORMATION

Em tempos mais remotos, a influência das línguas/culturas de 
outros países no Brasil não era muito comum, devido à distância 
geográfica e ao pouco contato com falantes de outros idiomas. No 
entanto, nos últimos séculos, a partir do avanço tecnológico (fa-
cilidades, necessidades e interesses em comunicar-se com outros 
países) e da consequente globalização, houve o encurtamento das 
distâncias territoriais, alargando as possibilidades de introdução 
da aprendizagem de novas línguas/cultura. Nesse novo contexto, 
em que se tem maior contato com outros países, principalmente 
com aqueles que fazem limite com o Brasil, (falantes de espanhol), 
a aprendizagem de línguas torna-se muito relevante. Especialmen-
te no caso da língua inglesa, que é atualmente considerada uma 
língua franca, ou seja, devido a influência econômica dos Estados 

IV VIDEO GENRE
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Unidos esta língua passou a ser muito utilizada, e com isso, mesmo 
os países que não a tem como língua nativa, a utilizam para se rela-
cionar com outros países.

 Saber outros idiomas é, também, muito importante para dar 
continuidade aos estudos da educação formal. Atualmente as uni-
versidades, por meio do governo federal, oferecem bolsas para es-
tudos outros países. Um exemplo disso é um programa denomina-
do “Ciências sem Fronteiras”.

THE THREE CABALLEROS: "BAHIA"

 Activity (2) - WARMING UP

 Vocês acham que existem muitas culturas/costumes diferentes 
no Brasil?

 Acham importante sabermos mais sobre os diferentes costu-
mes e formas de viver de cada estado do Brasil?

 Existem diferentes formas de falar (sotaques) no Brasil. Sabem 
nomear alguns mais marcantes?

 Nosso país apesar de tão grande é de certa forma unido. Vocês 
concordam? Por quê? (Falar a respeito da unificação do Brasil 
como povo por meio da língua nacional-português).

 SOME INFORMATION

The Three Caballeros – “Bahia” é um filme produzido em 1945, 
pela produtora norte-americana Walt Disney Productions. Este é 
o sétimo da série da “Disney Clássicos animados” e trata de uma 
aventura dos personagens, José e Donald, pela América Latina. Nes-
te episódio trata, especificamente, sobre o Estado da Bahia, Brasil.
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 EXTRA INFORMATION 

A canção denominada “Beautiful Bahia” faz parte do vídeo “Bahia” 
Esta canção apresenta algumas informações sobre os pratos típicos da 
cultura baiana, como por exemplo, mungunzá, caruru e vatapá.

 PEDAGOGICAL ISSUES

A canção é explorada como atividade de compreensão auditiva (lis-
tening), para o desenvolvimento dessa competência nos aprendi-
zes de língua inglesa. Além dos aspectos linguístico-discursivos que 
podem ser explorados, na medida da necessidade, sugere-se apre-
sentar informações extras sobre os pratos típicos mencionados no 
texto da canção. 

 Activity (3) – WARMING UP

 Vocês conhecem o Estado da Bahia? Já ouviram falar a respeito?
 Gostariam de conhecê-lo?
 Saberiam dizer quais são os pratos típicos da Bahia?
 O que vocês já sabem sobre esta região do Brasil (Nordeste)?
 Conhecem músicas (e compositores) brasileiras que homena-

geiam a Bahia?
 Poderiam citar algumas dela(e)s?

 SOME INFORMATION 

A canção “Você já foi a Bahia?” apresentada no vídeo é uma re-
ferência à música escrita por Dorival Caimi em 1941. Pouco depois 
de sua composição é utilizada para a produção do filme “The Three 
Caballeros”.
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 Activity (4) – WATCHING THE VIDEO
 Watch the video and pay attention to the characters and to 

what they say in the song.                                                          <https://
www.youtube.com/watch?v=wedmjYnTPxE> 

 Activity (5) - REMEMBERING SOME INFORMATION.
 Try to remember some information from the song you have 

just listened.
 To give the students the complete song lyrycs transcription 

(Anexo 1).

 Activity (6) - Fill in the gaps with the information you have 
from the song:

• Have you been to _______________ Donald?
• Well, ____________!
• They have __________________
• __________________ caruru
• They have Mungunzá.
• Do you like the ______________?

 SOME INFORMATION -  Have you heard of vatapá, caruru and 
mungunzá?

Vatapá: é uma comida preparada com 
ingredientes bem característicos da Bahia: 
leite de coco, amendoim, azeite de dendê, 
mandioca e o principal, frango. Em sua ver-
são final,  pronto para ser servido, o prato 
tem uma aparência atraente (amarelo vivo) e saborosa.
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Caruru: Preparado com camarões, quia-
bo e bastante azeite de dendê.

Mungunzá: É um doce feito com milho, 
canela, leite condensado e leite. 

 TO THINK ABOUT...

Por que é relevante aprender sobre nossa própria cultura?

 • O Brasil é um país muito rico e diversificado, de proporções 
continentais. Então, não é possível que tenhamos um povo 
com a mesma cultura e os mesmos costumes, e por isso, é im-
portante que aprendamos mais sobre as diversas culturas que 
aqui convivem.  O ensino da cultura popular para as crianças e 
adolescentes é relevante e enriquecedor, principalmente por 
se tratar de uma cultura tão rica e diversificada como a brasi-
leira. Apresentá-los alguns aspectos tais como danças, músi-
cas, folclore, comidas típicas, festas e sotaques das diferentes 
regiões, pode fazer deles cidadãos que conhecem e sabem 
lidar com as diferenças de seu povo, e principalmente, valori-
zam a sua própria cultura.
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THE THREE CABALLEROS: "SING ALONG SONG"

 Activity (1) - WARMING UP
 Discussão introdutória aos vídeos para instigar o aprendiz a 

engajar-se na atividade.

 Vocês têm amigos estrangeiros?

 Gostariam de tê-los?

 O que é necessário para conversar, ter amizades com estrangeiros?

 Saber sobre a cultura do outro (estrangeiro) é algo relevante? Por 
quê?

 Activity (2) – WATCHING THE VIDEO

The three caballeros -  “SING ALONG SONG” (2)
< https://www.youtube.com/watch?v=cwGs9vKm9SY>

 To watch the video and pay attention to the characters and to 
what they say in the song. 

 Could  you retel the story you’ve seen in the video?

 Activity (3) - REMEMBERING SOME INFORMATION  
 Try to remember some information from the song you have 

just listened.

• Vocês conhecem os personagens do vídeo?
• Nos Estados Unidos o personagem representado pelo papa-

gaio é conhecido como José, mas no Brasil ele tem outra de-
nominação. Qual é?
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• Podemos notar que os personagens são de países diferentes. 
De onde vocês acham que cada um deles é?

• José, Panchito e Donald falam idiomas diferentes. Isso pare-
ce atrapalhar na amizade deles? O que você pensa sobre a 
amizade entre pessoas de países/lugares diferentes? 

•  E agora, o que vocês acham sobre aprender novos idiomas?

 Activity (4) – SONG UNDERSTANDING
 Number the parts of the song according to the sequence you 

listen.

(   ) The one, two, and three goes,
(   ) No matter where he goes,
(   ) We’re happy amigos
(   ) We’re always together
(   ) Three gay caballeros
(   ) They say we are birds of a feather

 SOME CURIOSITIES ABOUT THE SPANISH CULTURE

Na passagem da canção em espanhol, apresentada abaixo, Pan-
chito canta um trecho de uma rancheira mexicana chamada "Ay, Ja-
lisco, no te rajes!", que foi composta por Manuel Esperón e Ernesto 
Cortázan, em 1941, para o filme da Disney, “Trés Caballeros”, que 
leva o mesmo nome. Jalisco é um dos 31 estados mexicanos.
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“Jalisco no te rajes “Jalisco, não desistas
No me sale del alma Não me sai da alma
Gritar com calor vontade Gritar com vontade
Abrir todo el pecho Abrir todo o peito
Para echar este grito Para ecoar este grito
Que lindo es Jalisco Que lindo é Jalisco
Palabra de honor” Palavra de honra”

 Activity (5) – WRITING
 Fill in the gaps with some information from the song:

• We say so! The three __________________.
• We have the ______________ to guide us.
• ________________ here beside us
• To _________________ as we go
• We shout ‘aye ____________________!
• _______ means “Aye caramba”?
• They say we are _____________ of a feather
• We’re ________________ amigos
• You’ll _________________ beneath our sombreros

 Activity (6) – LISTENING UNDERSTANDING
 Number  the parts of the song  according to the sequence 

you  listen.

(    )  Who says so? 
(    ) To play as we go
(    ) We have the stars to guide us.
(    ) Oh yes, I don’t know.
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(    ) Guitars here beside us
(    ) We shout ‘aye caramba’!
(    ) Through fair or stormy weather...
(    ) What means “Aye caramba”?
(    ) We say so! The three caballeros.
(    ) We stand close together
(    ) We sing and we samba.
(    ) We’re bright as a peso.

 TO THINK ABOUT... 

• DISCUSSION: A importância de se aprender línguas

• To give the students the complete song lyrics transcription 
(Anexo II).
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ANEXO I

“BEAUTIFUL BAHIA”

(José)  Beautiful Bahia...
Forgive me, but...

Have you ever been to Bahia, Donald?
(Donald)  No!

No?! So, let’s go!
When you go to Bahia, my friend, you’ll never return

Have you been to Bahia, Donald? Well, let’s go!
They have Vatapá
They have Caruru
Have Mungunzá

Do you like the samba?
“Na sacada do sobrado, da velha São Salvador

A lembrança da donzela, do tempo do imperador
Tudo, tudo na Bahia faz a gente querer ver

A Bahia tem um jeito que nenhuma terra tem”
Have you been to Bahia, Donald? Well, let’s go!

When you go to Bahia, my friend, you’ll never return
Quem muita sorte teve, muita sorte tem e muita sorte terá.”

(Donald)  Have you been to Bahia?
No!

(Donald)   So let’s go!
Hurry Donald, hurry!

Well, well, here we are in Bahia
The land of romance

(Donald) Bahia? Where is Bahia?
We are in Bahia!

Transcrição da canção “BEAUTIFUL BAHIA”
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ANEXO II
SPEAKER: In many countries around the world a cowboy is called a “Caballe-
ro”. So, let’s fly South for a song with my friends Donald, José and Panchito...

We’re three caballeros
Three gays caballeros

They say we are birds of a feather
We’re happy amigos

No matter where he goes,
The one, two, and three goes,

We’re always together
We’re three happy chappies

With snappy serapes
You’ll find beneath our sombreros.

We’re brave and we’ll stay so
We’re bright as a peso.
(Donald)   who says so?

(José and Panchito)   We say so! The three caballeros.
We have the stars to guide us.

(Panchito) Guitars here beside us
To play as we go

We sing and we samba.
We shout ‘aye caramba’!

(José) What means “Aye caramba”?
(Panchito) Oh yes, I don’t know.

Through fair or stormy weather...
We stand close together

Like books on a shelf.
And pals though we may be

When some latin baby
Says yes, no, or maybe
Each man is for himself.

Jalisco no te rajes
Me sale del alma
Gritar con color

Abrir todo el pecho
Pa echar este grito
Que lindo es jalisco
Palabra de honor.
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English Teaching Activities: Brazilian Legends, 
Fables, Comics and Videos

COMICS
ENGLISH TEACHING ACTIVITIES I

ACTIVITY 2 - MONICA’S GANG
*Quem produziu? Mauricio de Souza;
*Quando? 2001;
*Suporte? Revistinha da Turma da Monica (Gibi);
*Para quem? Publico infanto-juvenil;
*Atende a que necessidade? Lazer, entretenimento, diversão;
*Qual o assunto? O comportamento de algumas pessoas no que concerne ao 
hábito de  reclamar por situações insignificantes.
*Características do texto: Quadrinhos, balões, onomatopeias, expressões faciais 
dos personagens, etc.

ACTIVITY 7
(a) O que significa a expressão y’know? -  A expressão “y’know” é equivalenta à 

expressão “você sabia?” em português;
(b) Qual seria a expressão equivalente a “what’s bad can always det worse!” em 

português? - “O que está ruim sempre pode melhorar”
(c) Qual seria a expressão do texto para dizer em inglês “Isso não é grande coisa?” 

- “It’s no big deal” (quadrinho número 4)
(d) Que elementos do texto auxiliaram a perceber que o Cebolinha ficou muito 

irritado com o amigo Cascão? - Suas falas, os balões que representam que o 
personagem está gritando, os gesto e expressões faciais;

(e) Qual expressão do texto corresponde a “Nunca reclame de barriga cheia”? - 
“Never complain with a full stomach” (quadrinho número 6)

(f) O que significa, neste contexto comunicativo, a ilustração do balão do 
penúltimo quadro? Significa que o personagem Cebolinha não compreendeu 
o que foi dito a ele;

(g) Em que quadrinhos se pode notar o uso de onomatopeias? Quais são elas? 
- As onomatopeias, presentes nos quadrinhos 2 e 8, são “twik” e “whoosh”.
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ENGLISH TEACHING ACTIVITIES II

Activity 2 – PEANUTS CLASSICS
*Quem produziu? - Charles M. Schulz;
*Onde? - Los Angeles, 1989;
*Qual é o meio de circulação? - The Los Angeles Times;
*Para quem? - Publico infanto-juvenil;
*Atende a que necessidade? - Lazer, entretenimento, diversão;
*Qual o assunto? - Os problemas que envolvem a comunicação/diálogo; A falta 
de paciência para ouvir o próximo.
*Características do texto: - Discurso direto, quadrinhos, balões, expressões faciais 
dos personagens, etc.

ACTIVITY 6
(a) O que significa a frase “What difference does it make?” - Significa “Que 

diferença isso faz?”;
(b) Qual seria a expressão equivalente a “I was just making conversation”? A 

expressão equivalente em português é “Eu só estava puxando assunto”;
(c) Qual seria a expressão do texto para dizer em inglês “de qualquer jeito”? - 

“Anyway”;
(d) Que elementos do texto auxiliam a perceber que o menino desaprova o 

comportamento da menina? - Suas falas, os gestos e expressões faciais;
(e) Qual expressão do texto corresponde a “você também precisa ouvir”? - “You 

have to listen too!”
(f) O que significa, neste contexto comunicativo, a ilustração do balão do último 

quadro? -  Demonstra que o menino está refletindo sobre a resposta da amiga.  
(“You do?” - Explicar mais detalhadamente o tópico gramatical, se necessário).

ACTIVITY 8 – WRITING 
- I can’t stand Monica, she’s always ruining my plans!
- What you’re going to do about this?
- When I see her I’m going to say that she’ll never make me give up!
- Do you really think this is a good idea?
- Hello guys!
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ENGLISH TEACHING ACTIVITIES III

ACTIVITY 7
(a) What’s the date today?
(b) The bookstore sells many books.
(c) Turn right to get to my house, please.
(d) Close the door, please. It’s cold in here.
(e) The subtitles of the movie are in Portuguese.
(f) My reading skill is good now. Now I can read really fast.
(g) I like to wear my necklace. I think it is beautiful on my neck.
(h) I like my relatives. They live near my house.
(i) It is important to study before a test to learn and to get a good mark. 

ACTIVITY 9

ENGLISH TEACHING ACTIVITIES IV

ACTIVITY 2
hy Bug-a-boo considers the axe more dangerous than the Mac Death’s scythe?
- Porque o machado corta milhares de árvores, o que pode causar a morte de 
vários seres, enquanto a foice da Mac Death consegue causar a morte apenas de 
uma pessoa por vez.

ACTIVITY 3
(a) Tessa is shorter than Deborah.
(b) He is younger than his wife.
(c) Your car is older than mine.
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(d) Jane is shier than Carla.
(e) A rock is heavier than a leaf.
(f) A lion is more dangerous than a cat.

ENGLISH TEACHING ACTIVITIES VI

ACTIVITY 5
Complete the boxes with the Comparative and Superlative forms of adjectives: 

 Adjective               Comparative form              Superlative Form 
 Old                                older                                   oldest        
 Cold                             colder                                 coldest 
 Bad                              worse                                   worst
 Cheap                        cheaper                               cheapest
 Big                               bigger                                  biggest
 Hot                               hotter                                   hottest
 Healthy                      healthier                               healthiest
 Happy                         happier                                 happiest
 Famous               more famous than                 the most famous
 Expensive           more expensive than            the most expansive
 Good                            better                                     best
 Far                              farther                                   farthest

ACTIVITY 6
Complete the sentences with the superlative form of adjectives. 
(1) I am the tallest in my family. (tall) 
(2) That house is the oldest in the street. (old) 
(3) This is the most expensive doll of this store. (expensive) 
(4) It’s the prettiest dress of the party. (pretty) 
(5) Chinese is one of the most difficult languages to learn. (difficult) 

ACTIVITY 7
Complete the sentences with the comparative/superlative form of adjectives. 
(1) Maria is prettier than Carla. (pretty) 
(2) Driving is more dangerous than flying. (dangerous) 
(3) This chair is more comfortable than that chair. (comfortable)
(4) Your car better than mine. (good) 
(5) He’s the worst student in the class. (bad)
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ACTIVITY 8
Answer the questions about the Comic strip: 
(a) Quais são os termos que Lucy usa para fazer o comparativo? 
 Os termos são “more people than ever” e “bigger”.
(b) Lucy faz uma reflexão sobre pessoas e o tempo. Qual?
 -  Lucy diz que existem mais pessoas no mundo mas menos tempo para fazer 

as coisas.
(c) Qual seria a solução encontrada por Lucy? 
 - A solução seria termos anos maiores.

FABLE
NGLISH TEACHING ACTIVITIES VII

ACTIVITY 8 – WRITING 

Cruzadinha - Answers:
1. Pig
2. Butterfly
3. Bird
4. Dog
4. Cat
5. Monkey
6. Fish                                 

Crossword - Answers:
1. Cow
2. Chicken
3. Horse
4. Bird
5. Alligator
6. Elephant
7. Dog

8. Rabbit
9. Cat
10. Bear
11. Monkey
12. Tiger
13. Fish
14. Snake
15. Giraffe

BRAZILIAN LEGENDS
ENGLISH TEACHING ACTIVITIES IX - IGUAÇU FALLS LEGEND

ACTIVITY 3
Look at the pictures and read the text again. Match each Picture to a paragraph. 
D; C; A; E; B

ACTIVITY 4
● Hurt someone who hurted you: revenge;
● The act of killing an animal or person and offering it to God or to a divine or 

supernatural figure: sacrifice;
● An arch of colors formed in the sky after the rain: rainbow; 
● Similar to “break” and “divide”: crack;
● People who have a romantic relationship: lovers.
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ACTIVITY 5

ACTIVITY 6
1. Character é qualquer que atua em uma história ou obra. Pode ser tanto 

humano como animal. 
2.  Folklore é a arte popular de um país ou região. 
3.  Tradition é a transmissão de costumes, comportamentos, memórias, rumores, 

crenças, lendas, para pessoas de uma comunidade. 
4.  Legend: conto popular e tradicional que normalmente apresenta aspectos 

mirabolantes.
5. Stories: narrativas que visam explicar acontecimentos misteriosos ou 

sobrenaturais, misturando fatos reais, com imaginá- rios ou fantasiosos. 
6. Terror é um gênero que está ligado à ficção e fantasia, criado com intuito de 

causar medo. 
7. Monster é o nome dado genericamente a seres fantásticos ou criaturas 

lendárias, de aspecto e atos aterrorizantes e vorazes.

ENGLISH TEACHING ACTIVITIES X - MACUNAÍMA

ACTIVITY 3
(a) Where Macunaíma was born? - In the waters of a lake near the Roraima Mount, 

that is located in the triple border between Brazil, Venezuela and the Guiana.
(b) Do you think envy and ambition are good feelings? - No, those are bad feelings.
(c) What are the fruits Macunaíma could take from the “tree of all fruit”? - 

Bananas, pineapples, tucumãs, açaís and a lot of other kinds of fruit.
(d) What happened to the tribe when the trees were turned into rocks? - The 

forest became infertile and chaotic, so the inhabitants had to run away.
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ACTIVITY 6 – MACUNAÍMA - THE GOOD PROTECTOR (CROSSWORD)
Answers
•	HORIZONTAL
3. run away
5. Forest
7. macuxi

•	VERTICAL
1. Macunaima
2. punish
4. warrior
5. fire
6. rocks

ENGLISH TEACHING ACTIVITIES XI - VITÓRIA RÉGIA LEGEND

ACTIVITY 4
According to the text description, which picture below refers to the Vitória Régia 
legend: Picture number 3.

ACTIVITY 5
According to the text, choose the paragraph that best summarize the Vitória 
Régia legend: Paragraph B.

ACTIVITY 6 
(1) Naiá                                                  (4) is a water plant that has just one round leaf.
(2) Jaci                                                   (3) that the plant was an indian girl called Naiá.
(3) The tupi-guarni’s legend says      (1) was a beautiful girl of the Tupi-Guarani tribe.
(4) Vitória Régia                                   (2) was the god of the moon.

VIDEOS
ENGLISH TEACHING ACTIVITIES XII - THE THREE CABALLEROS – 'BAHIA'

ACTIVITY 6
● Have you been to Bahia Donald?
● Well, let’s go!
● They have Vatapá!
● They have Caruru!
● They have Mungunza!
● Do you like the samba?
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ENGLISH TEACHING ACTIVITIES XIII - The three caballeros – 'SING ALONG 
SONG'

ACTIVITY 4
(5) The one, two and three goes;
(4) No matter where he goes;
(3) We’re happy amigos;
(6) We’re always together;
(1) Three gay caballeros;
(2) They say we are birds of a feather.

ACTIVITY 5
● We say so! The three caballeros.
● We have the stars to guide us.
● Guitars here beside us.
● To play as we go.
● We shout ‘aye caramba’!
● What means “Aye caramba”?
● They say we are birds of a feather.
● We’re happy amigos.
● You’ll find us beneath our sombreros.

Activity 6
(2)   Who says so?
(6)   To play as we go.
(4)   We have the stars to guide us.
(10)  Oh yes, I don’t know.
(5)    Guitars here beside us.
(8)    We shout ‘aye caramba’ !
(11)  Through fair or stormy weather…
(9)    What means “Aye caramba”?
(3)    We say so! The three caballeros.
(12)  We stand close together.
(7)   We sing and we samba.
(1)   We’re bright as a peso.
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