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Tema 1/N1

Tema 1

Conexões com 
Habilidades e 
Competências

Sugestões de 
ati vidades

3º Bimestre

Material de apoio 

O objeti vo deste bimestre é que os alunos tenham contato com o gênero entrevista e observem seus aspectos linguísti cos, tais 
como a formulação de perguntas, a disti nção das marcas orais para alternar locutor e interlocutor e as formas de reportar falas. 
O mesmo gênero também é encontrado no CM do 1° ano do Ensino Médio. Este bimestre se apresenta dividido em 3 módulos, 
respeitando a divisão proposta no CM em Compreensão escrita e oral, Língua em uso e Produção oral e escrita. 

Entrevista (em suporte jornal/revista e/ou radio/televisão)

É importante que se desenvolva no aluno a habilidade de diferenciar locutor e interlocutor em 
uma entrevista (oral ou escrita) através dos aspectos linguísti cos e das marcas gráfi cas, destacan-
do a importância da sensibilização dos alunos para os elementos orais que neste gênero apontam 
para a alternância entre os agentes e suas perguntas/respostas. 

Compreensão escrita e oral

Primeiro Módulo

Avaliação 

• Compreender diferentes formas de reportar uma fala.

• Disti nguir as marcas linguísti cas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto.

Apresentar uma entrevista escrita em LM ou LE na qual estejam presentes o uso de aspas, traves-
sões e demais sinais gráfi cos empregados em entrevistas, guiando os alunos a depreenderem a 
fi nalidade de cada recurso. 

Destacar as estruturas sintáti cas usuais nas sentenças, como as formas verbais empregadas no 
discurso indireto, os marcadores de discurso e a formulação de perguntas. 

Ouvir/assisti r a uma entrevista (LE ou LM, para comparar) e reconhecer entonação, modulações 
na voz, hesitação, repeti ções, falsos começos, sobreposições e pausas tag questi ons, em espanhol  
preguntas de eti queta – e os efeitos causados.  (cf. Conexão com PNLD: LINKS, Book 3 - Unit 9, p. 94)

Links com fontes do gênero:

PARA A LÍNGUA ESPANHOLA

www.nosolocine.net/entrevista-a-gary-piquer-pr 

Este site apresenta uma entrevista com Gary Piquer, renomado ator espanhol.
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Conexão com 
livro PNLD

Interdisciplinaridade

www.un.org/es/multi media/classics_radio.shtml

Este  site pertence às Nações Unidas, traz uma entrevista com Rigoberta Menchú, após receber 
o prêmio Nobel. Traz ainda vídeos, fotos, rádios, áudios históricos, videoteca, fototeca, fonoteca, 
televisão.

www.elblogdecineespanol.com

Este site apresenta uma grande variedade de gêneros textuais para pesquisa em espanhol, dentre 
elas pode-se citar os curta-metragens, entrevista, biografi as, curiosidades etc.

www.elmundo.es/encuentros/.../11/.../index.html

Este site apresenta uma entrevista com o cantor espanhol Alejandro Sanz, conhecido em todo o 
mundo.

PARA A LÍNGUA INGLESA

1- htt p://archive.hsd401.org/tyee/Index_fi les/CBAs/TYPES_QUESTIONS[1].pdf  

 O trabalho traz a caracterização de perguntas, com exemplos e usos. Existe a opção de ter o 
texto traduzido.

2 - BBC Learning English 

 O site da BBC voltado para o ensino de língua inglesa tem links com entrevistas, em especial esta, 
sobre a exti nção do homem que pode ser empregada integralmente me sala de aula:

 Arquivo de som: http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/general/
sixminute/2012/03/120315_6min_english_extinct_men.shtml 

 O script em pdf: htt p://wsdownload.bbc.co.uk/learningenglish/pdf/2012/03/120315180216_1
20315_6min_english_exti nct_men.pdf 

3 - O site da revista Interview Magazine, onde é possível encontrar entrevistas com diversas perso-
nalidades de áreas do entretenimento como música e moda:  htt p://www.interviewmagazine.com  

4 - O site da revista Time for Kids (TFK) apresenta entrevistas e matérias de interesse dos alunos, 
que devem ser selecionadas antes de indicadas: www.ti meforkids.com/TFK/kids 

Coleção LINKS 

Book 3

• Unit 5 (p.58) – A seção Let´s write propõe a produção de uma entrevista com alguém que tra-
balha com comida, usando palavras interrogati vas, que pode ser usada em uma ati vidade inter-
disciplinar.

• Unit 9 (p.94) – Em Let´s listen a proposta é enfocar a forma de falar dos entrevistados. 

Book  4

• Unit 1( p. 11) – A seção Let’s speak apresenta uma entrevista produzida por um dos personagens 
do livro e o pai de outro personagem sobre profi ssões; 

• Unit 6 (p.59) a seção Let´s read traz ati vidade de compreensão complementada por ati vidade 
no Workbook (p. 126);

 (p.61) – a seção Let’s speak mostra uma ati vidade de compreensão oral/escrita e propõe ati vida-
de de produção oral. 

- ARTES – Buscar entrevistas com personalidades das artes visuais, dança, teatro e música, em espe-
cial do movimento musical Rock Brasil para saber mais sobre eles e encenar, em Inglês, as entrevistas 
adaptadas; também podem produzir entrevistas com grupos de dança, de teatro e músicos locais. 
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Sugestão de 
avaliação

- CIENCIAS - Com o foco: Dinâmica de manutenção do ambiente interno: o corpo reage aos es-
tí mulos, buscar entrevistas referentes à saúde, nutrição e ati vidade corporal, englobando Artes 
e Educação Física.

- EDUCAÇÃO FÍSICA – Esportes – É possível verifi car a existência de competi ções nacionais ou 
internacionais de ginásti ca e selecionar as entrevistas referentes. 

- GEOGRAFIA - As transformações espaciais na América Lati na – verifi car as infl uências dos colo-
nizadores e das fronteiras, através de entrevistas internacionais.

-  HISTÓRIA – Neste bimestre, se fala sobre o Império Brasileiro (1º reinado, regências, 2º reinado) 
e é possível procurar, em enciclopédias, assuntos que possam ser transformados em entrevistas 
e dramati zados em LE pelos alunos. 

No caso da compreensão oral, podem-se selecionar algumas das ati vidades de livros didáti cos di-
ferentes do adotado pela escola (sugeridos acima) e propor questões centradas nas informações 
principais.  O objeti vo deve ser esti mular situações como as que o aluno tem em língua materna: 
o assunto principal, a opinião dos entrevistados/ entrevistadores etc.

No caso da compreensão escrita, pode-se seguir a linha das avaliações externas e trabalhar a 
compreensão de leitura do gênero. Embora a área de LE ainda não faça parte das avaliações 
externas, cabe começar a apresentar questões como as do ENEM ou propor questões similares, 
como as apresentadas.

Leia o texto  e responda. (Questões produzidas pela equipe)

- How'd you feel about coming back to this character?

- Candidly, initi ally I was very nervous because the idea of doing a fi lm. A lot of sequels are done 
purely to make money. The idea of doing a fi lm just for that reason really kind of felt icky to me. 
And that's not why I started [all this. I certainly didn't get into it for the fame or the money, althou-
gh they are nice perk (laughing). No, so I was nervous. But once we sett led into it and I realized I 
was working with…I remembered that I was working with incredibly talented people, and I thou-
ght about just how happy it was going to make everybody – parti cularly litt le girls – then I felt a lot 
bett er and more comfortable making it. 

htt p://movies.about.com/od/princessdiaries2/Princess_Diaries_2_Royal_Engagement_2004.htm 

1. A que gênero textual esse trecho corresponde?

a) arti go cienti fi co

b) entrevista

c) verbete

d) carta

Comentário: A questão objeti va a identi fi cação do gênero textual em estudo, através da análise 
das característi cas apresentadas no trecho proposto.

2. Quem é a pessoa entrevistada?

a) uma princesa 

b) uma atriz

c) uma cantora

d) uma supermodelo

Comentário:  O objeti vo da questão é reconhecer a profi ssão do entrevistado , não somente pelas 
informações do texto, mas também testando o conhecimento de mundo do aluno.

3. A maior preocupação da atriz sobre o fi lme era:

a) trabalhar com pessoas talentosas

b) a fama que ela alcançaria
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c) a fortuna que ganharia

d) produzir uma conti nuação somente pelo dinheiro

e) fazer as pessoas sorrirem

Comentário: A resposta correta é a opção D, justi fi cada pelas duas primeiras linhas do texto nas  
quais a atriz diz ter fi cado nervosa por existi rem casos de sequências produzidas com o objeti vo 
exclusivo de ganhar dinheiro, apontando nas linhas que seguem a falta de qualidade dos roteiros 
e de talento do elenco.

PARA A LÍNGUA ESPANHOLA

Lea  y señale la respuesta correcta:

“Tengo un papá imaginario”: Viviana Duarte

Por: Elespectador.com – Texto adaptado

En vez de escribir cartas al Niño Dios, tuvo que dirigirlas al Gobierno, sociedad civil y medios, para 
que intercedan por el capitán de la Policía Édgar Duarte, su padre, secuestrado hace 11 años.

E.: ¿Qué pedirá al Niño Dios este año?

V.: Espero que sea la últi ma vez que pida la libertad de mi papá y la de todos los secuestrados.

E.: Lo más difí cil de no poder crecer con su padre.

V.:Saber que tengo un papá imaginario del que no puedo disfrutar ni tener caricias.

E.: ¿Es más complicado saber que está secuestrado?

V.: Sí, mucho. Porque crecí viéndolo encadenado.

E.: ¿Cómo cree que es él?

V.: Lo conozco por fotos y por pruebas de supervivencia que mandan las Farc. Se ve cansado por el 
cauti verio. Once años es muchísimo ti empo, pero para mí sigue siendo bonito y fuerte.

E.: La últi ma vez que lo vio.

V.: En septi embre, en las pruebas de supervivencia .

E.: ¿Qué le gustaría decirle en este momento?

V.: Que lo quiero mucho, que si ha podido aguantar 11 años, que espere un poquito más y que le 
pida a Dios por quienes viven con odio para que cambien.

E.: ¿Ve pronta la liberación de su padre?

V.: No, siempre dicen que los van a liberar y nunca lo hacen.

E.: ¿Cómo le contaron que su papá estaba secuestrado?

V.: A mi mamá le regalaron un cuento para contarles a los niños del secuestro de un familiar. Al 
principio no fue tan duro, ahora me hace mucho daño.

E.: ¿Cómo podría acabarse la guerra en Colombia?

V.: Si se acaba el secuestro, el odio, el rencor y las ganas de poder de mucha gente.

E.: ¿Qué le regalará a su papá cuando lo vea?

V.: Un beso, un abrazo y todos los videos que mi mamá ti ene guardados. 

Acti vidades:

I – Que ti po de gênero apresenta o texto?

a) Poesia;

b) Biografi a;

c) Carta;

d) Entrevista; 

Resposta: D
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Material de apoio 
ao professor

II - Qual o contexto de produção da entrevista? 

a) A fi lha que está com saudades do pai, mas não quer que ele retorne;

b) A fi lha que está com saudades do pai, mas prefere que ele fi que longe;

c) A fi lha que está com saudades do pai, e está ansiosa para que ele volte logo;

d) A fi lha que está com saudades do pai,  mas não se importa com sua demora.

Resposta:  C

HOFFNAGEL, J. C. Entrevista, uma conversa controlada. In DIONISIO, A.P., MACHADO, A.R., BEZER-
RA, M.A. (org) GÊNEROS TEXTUAIS & ENSINO. São Paulo: Parábola Editorial, 2010, p. 195

O livro, inteiramente dedicado ao uso dos gêneros nas ati vidades de ensino em LM e LE, apresenta 
um estudo sobre as entrevistas e sua aplicação nas aulas.

htt p://insightspedagogicos.blogspot.com/2011/02/genero-textual-entrevista-e-sua-funcao.html 

Este site apresenta de forma resumida o gênero e também algumas sugestões de perguntas que 
podem ser feitas.

htt p://portaldoprofessor.mec.gov.br/fi chaTecnicaAula.html?aula=18638 

Este trabalho apresenta uma proposta didáti ca de tratamento do gênero e sugere vídeos que 
podem ser uti lizados para trabalhos em sala de aula. 

Sugestão de arti go:

NATIVIDADE. Maria Zoneti . Gênero entrevista: uma análise dos elementos não-verbais da comu-
nicação. 

Disponível em: htt p://www.webarti gos.com/arti cles/17094/1/Genero-Entrevista-uma-analise-
-dos-elementos-nao-verbais-da-conversacao/pagina1.html  

htt p://www.youtube.com/watch?v=sed9QdBygdw&feature=related

Marília Gabriela entrevista Fausto Silva – canal GNT

htt p://www.youtube.com/watch?v=9ad7b6kqyok 

Entrevista com Clarice Lispector – TV Cultura - 1977 

htt p://www.youtube.com/watch?v=HZzEQen0lx8

Carlos Nascimento entrevista ao vivo José Sarney, no Jornal do SBT 

htt p://super.abril.com.br/coti diano/ciencia-retrato-falado-543194.shtml

A ciência de um retrato falado. Revista Superinteressante, março de 2010CBN

PARA LÍNGUA ESPANHOLA 

www.tareasya.com.mx/.../espanol/generos... 

Este site pertence a uma editora mexicana onde os autores explicam o gênero entrevista, os  ti pos 
diferentes de entrevista que existem no meio jornalísti co. 

htt p://www.youtube.com/watch?v=uOjcd17QQLoo

Se trata de um videoblog espanhol, com uma entrevista de uma das editoras do blog  “Diario del 
viajero.com”. 
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Seção saber mais 
para nossos alunos

www.elmundo.es/encuentros/.../11/.../index.html

Este site apresenta uma entrevista  com o cantor espanhol Alejandro Sanz, conhecido em todo o 
mundo. Conta ainda com outras entrevistas, com personalidades famosas na Espanha.

PARA LÍNGUA INGLESA

O site da BBC voltado para o ensino de Inglês é repleto de sugestões, ati vidades, vídeos, áudios e 
exercícios de gramáti ca: htt p://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish 

O site  htt p://www.interviewmagazine.com traz entrevistas com famosos de várias áreas.

A revista Nati onal Geographic htt p://www.nati onalgeographic.com/newslett er/?source=NavPho
Newslett er apresenta várias entrevistas sobre assuntos relacionados à natureza que podem ser 
úteis na interdisciplinaridade com Geografi a e Ciências.

O link htt p://movies.about.com  traz entrevistas diversas com personalidades da mídia, entre as 
quais arti stas e políti cos, enfocando assuntos diferentes, inclusive a mesma pessoa falando sobre 
situações disti ntas.

PARA LÍNGUA ESPANHOLA

www.elcastellano.org 

O site apresenta curiosidades da Língua Espanhola, dicionários, temas gramati cais, histórias da 
Língua Espanhola e notí cias.

www.rae.es 

O site apresenta o dicionário monolíngue virtual da Real Academia Española.

www.diccionarios.com 

Neste site são apresentados dicionários bilíngues de Espanhol-Português.

www.dicespanhol.ufsc.br/

Dicionário Português/Espanhol da Universidade Federal de Santa Catarina.

www.soespanhol.com.br/

Neste site você encontrará inúmeras páginas com conteúdos, vocabulário, exercícios, curiosida-
des, jogos online, entretenimento e muito mais.

www.uiowa.edu

Este é um site bastante completo de fonéti ca em Espanhol. Além de contar com um modelo que 
executa a pronúncia da palavra uti lizando áudio, também conta com um modelo que apresenta os 
movimentos arti culatórios que o corpo humano executa ao pronunciar as palavras.  

htt p://www.busuu.com/es 

Site para aprender idiomas online e realizar exercícios. Contém teste de nível, alfabeto, dicionário, 
jogos, unidades e guias de gramáti ca, além de possibilitar a troca de mensagens com pessoas de 
todos os países. 

htt p://www.elcastellano.org/ 

O site apresenta diversas informações sobre o idioma espanhol, disponibilizando a história da 
língua, dicionários, gramáti cas, entre outras seções para consulta e pesquisa. 
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Tema 1/N2

Conexões com 
Habilidades e 
Competências

Sugestões de 
ati vidades

PARA LÍNGUA INGLESA

Os três primeiros links são exclusivos para entrevistas: 

• Indicar htt p://www.interviewmagazine.com para pesquisarem mais entrevistas.

• O site da revista Nati onal Geographic htt p://www.nati onalgeographic.com traz entrevistas em 
seus links.

• O site da revista para adolescentes Girls Life traz entrevistas com médicos, escritores  e vários 
arti stas teen, abordando temas  diversos: htt p://www.girlslife.com  

www.askoxford.com

Dicionário em inglês da Oxford University Press

www.englishclub.com

Site de jogos, quizzes e sala de bate papo.

htt p://www.voanews.com/learningenglish/theclassroom/home/

Este site contém diversos arti gos sobre diferentes temas que os alunos podem prati car listening 
comprehension. Os arti gos vêm acompanhados de textos com arquivos de áudio. Além dos exer-
cícios de listening comprehension, traz também exercícios de gramáti ca e vocabulário. 

htt p://www.efl net.com/vocab/dicti onary/transportati on_1.php

Este site é um picture dicti onary. Ao se clicar sobre a fi gura, o aluno poderá ouvir a pronúncia da 
palavra em Inglês.

A língua em uso

Segundo Módulo  (7 aulas)

Avaliação (1 aula)

• Reconhecer formas de reportar uma fala: discurso direto, discurso indireto e indireto livre. 

• Reconhecer recursos linguísti cos para elaborar diferentes ti pos de perguntas e possíveis respostas.

A parti r das entrevistas em LE apresentadas, o professor pode explorar os elementos linguísti cos 
presentes no texto. 

1 – O uso de discurso direto e indireto;

2 – O discurso indireto livre;

3 – A produção de perguntas e respostas (afi rmati vas e negati vas);

4 – As interjeições e demais expressões para introduzir e comentar falas.

Sugestões já apresentadas anteriormente.Material de apoio 
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Seção saber mais 
para nossos alunos

Tema 1 / N3 

Material de apoio 
ao professor

Sugestões já apresentadas anteriormente.

Sugestões já apresentadas anteriormente. 

Pode-se optar por completar lacunas com as formas verbais adequadas e criar manchetes para 
uma reportagem, fazendo a redução do assunto e adaptando os tempos verbais.

Sugestões já apresentadas anteriormente.

Sugestões já apresentadas anteriormente.

Interdisciplinaridade

Sugestão de 
avaliação

Produção escrita e oral

Terceiro Módulo

Avaliação

• Elaborar os passos necessários a uma entrevista, realizá-la e editá-la para publicação/gravação.

• Exercer as funções de locutor e interlocutor em uma entrevista.

Neste momento do bimestre, espera-se que o aluno tenha condições de realizar pequenas pro-
duções. Cabe lembrar que não se quer que o aluno realize a tarefa em português e o professor se 
transforme em um tradutor simultâneo. A parti r dos modelos de oralidade e escrita o aluno pode 
realizar pequenas transformações que podem começar no nível de itens lexicais (substi tuir nomes 
ou adjeti vos) e chegar ao nível da sentença. Sempre parti ndo do input recebido.

Sugere-se:

• Organizar perguntas para uma entrevista;

• Compor uma entrevista a parti r de um assunto corrente, de interesse da turma ou possível de 
ati vidade interdisciplinar;

• Transformar uma entrevista em veiculo escrito para o meio oral;  
• Produzir e apresentar uma versão oral para entrevista a ser veiculada no rádio ou TV.

Sugestões já apresentadas anteriormente. 

Sugestões já apresentadas anteriormente. 

Conexões com 
Habilidades e 
Competências

Sugestões de 
ati vidades

Material de apoio 

Conexão com 
livro PNLD

Conexão com 
livro PNLD
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Sugestões já apresentadas anteriormente.

Sugestões já apresentadas anteriormente.

Sugestões já apresentadas anteriormente.

Sugestões já apresentadas anteriormente.
Seção saber mais 
para nossos alunos

Material de apoio 
ao professor

Interdisciplinaridade

Sugestão de 
avaliação




