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• Para conhecer dicas sobre vagas de trabalho voluntário para jovens, os alunos podem ler 
textos sobre o assunto, em inglês, em 
<http://kidshealth.org/teen/school_jobs/jobs/volunteering.html> e, em português, em 
<www.infojovem.org.br/infopedia/descubra-e-aprenda/voluntariado/> (acesso em: 9 
out. 2018). 

• Para conhecer diferentes obras de arte disponíveis em The Metropolitan Museum of Art, 
os alunos podem explorar a área do site desse museu especialmente dedicada a crianças 
em <www.metmuseum.org/art/online-features/metkids/>. Nesse site, é possível explorar 
um mapa interativo do museu (<www.metmuseum.org/art/online-
features/metkids/explore>), que dá acesso a fotos e informações sobre as obras em 
exposição; utilizar uma máquina do tempo virtual 
(<https://www.metmuseum.org/art/online-features/metkids/time-machine>), que dá 
acesso a obras de arte com base na seleção de períodos de tempo, de locais de criação e 
de temas; e assistir a vídeos (<https://www.metmuseum.org/art/online-
features/metkids/videos>) (acesso em: 9 out. 2018). 

• Para que os alunos se familiarizem com a arte e suas diferentes formas de expressão, 
convide-os a explorar a área do site das galerias de arte britânicas Tate dedicada a crianças 
em <www.tate.org.uk/kids>. Nesse site, eles podem criar trabalhos de arte, participar de 
jogos e quizzes on-line, além de  assistir a vídeos que mostram diferentes formas de arte, 
sempre incluindo a perspectiva da criança (acesso em: 9 out. 2018). 

 

7. Projeto integrador 

O projeto integrador do 4º bimestre pretende contribuir para tornar a aprendizagem mais 

concreta, promovendo a ligação entre dois componentes curriculares – Língua Inglesa e Língua 

Portuguesa – para ampliar os conhecimentos dos alunos. Dessa forma, parte-se de uma questão a ser 

investigada pela turma para que, ao final do projeto, seja elaborado um produto que será apresentado 

a um público real. O quadro a seguir apresenta o tema, a questão/problema central e o produto final 

do projeto integrador proposto.  

 

Título: Poem reading in two languages 

Tema Leitura de poemas (relacionado ao tema da unidade 8 – “Exploring Different Art Forms”) 

Questão/ 
problema central  

Explorar o gênero poema, bem como compreender e recitar poemas em inglês e em português. 

Produto final Sarau a ser realizado para a comunidade escolar e/ou local. 

 

  

http://kidshealth.org/teen/school_jobs/jobs/volunteering.html
http://www.infojovem.org.br/infopedia/descubra-e-aprenda/voluntariado/
https://www.metmuseum.org/art/online-features/metkids/
https://www.metmuseum.org/art/online-features/metkids/explore
https://www.metmuseum.org/art/online-features/metkids/explore
https://www.metmuseum.org/art/online-features/metkids/time-machine
https://www.metmuseum.org/art/online-features/metkids/videos
https://www.metmuseum.org/art/online-features/metkids/videos
http://www.tate.org.uk/kids
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Justificativa 

Ao propor, neste projeto integrador, a pesquisa e a leitura de poemas em inglês e em 

português, selecionamos um gênero textual que costuma representar um desafio para os alunos, em 

razão de sua linguagem mais criativa, muitas vezes musical, diferente da habitual. Propomos o 

aprendizado da leitura e compreensão de poemas com o objetivo de desenvolver a reflexão e o 

pensamento crítico sobre assuntos diversos e promover a experiência de sentir as emoções que esses 

textos provocam. Neste projeto, os alunos terão a oportunidade de entrar em contato com esse 

gênero textual, reconhecer suas características e trocar opiniões e informações. Ao propor a 

organização de um sarau, pretende-se aproximar a literatura dos alunos e da comunidade escolar e/ou 

local e, assim, incentivar a formação de uma comunidade leitora. Para a pesquisa dos poemas e a 

divulgação do produto final, incentiva-se o uso de tecnologias digitais de informação e comunicação, 

quando o contexto escolar permitir.  

Dessa forma, o projeto pretende favorecer o desenvolvimento das competências gerais da 

BNCC listadas a seguir. 

 

Competências gerais desenvolvidas 

• Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e 
também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. 

• Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), 
corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, 
matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e 
sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento 
mútuo. 

 

Objetivos 

O projeto integrador proposto para o 4º bimestre do 7º ano tem como objetivos contemplar 

os objetos de conhecimento dos componentes curriculares Língua Inglesa e Língua Portuguesa listados 

na tabela a seguir e desenvolver as habilidades da BNCC em foco. No caso de Língua Inglesa, abordam-

se objetos de conhecimento e habilidade relacionados à leitura, com enfoque no gênero poema 

(poems, em inglês). No caso de Língua Portuguesa, o mesmo gênero é focalizado, privilegiando-se o 

campo artístico-literário previsto na BNCC para esse componente curricular.  
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Habilidades em foco 

Disciplinas Objetos de conhecimento Habilidades 

Língua 
Inglesa 

Partilha de leitura 

 
(EF07LI11) Participar de troca de opiniões e informações sobre textos, 
lidos na sala de aula ou em outros ambientes. 
 

Língua 
Portuguesa 

Adesão às práticas de leitura 

 
(EF69LP49) Mostrar-se interessado e envolvido pela leitura de livros de 
literatura e por outras produções culturais do campo e receptivo a textos 
que rompam com seu universo de expectativas, que representem um 
desafio em relação às suas possibilidades atuais e suas experiências 
anteriores de leitura, apoiando-se nas marcas linguísticas, em seu 
conhecimento sobre os gêneros e a temática e nas orientações dadas 
pelo professor. 
 

 

Duração 

Espera-se que o projeto comece no início do 4º bimestre e seja desenvolvido ao longo dele. 

 

Material necessário 

Para desenvolvimento do projeto, o professor deverá providenciar:  

• Cópias de poemas, em inglês e em português, publicados em meio impresso ou on-line, 
para distribuir aos alunos, sobre tema de escolha do professor. (Há sugestão de textos na 
etapa 2 do desenvolvimento do projeto.) 

• Cópias da lista “Questões sobre os poemas em inglês e em português” (apresentada na 
etapa 2 de desenvolvimento do projeto) para distribuir aos alunos, caso essas questões 
não sejam escritas na lousa.  

• Cópias da lista “Sugestões de fontes de poemas em inglês e em português” (apresentada 
no item sobre desenvolvimento do projeto) para distribuir aos alunos, caso essas questões 
não sejam escritas na lousa.  

• Cópias da lista “Perguntas para seleção dos poemas” (apresentada no item sobre 
desenvolvimento do projeto) para distribuir aos alunos. 

• Cópias da lista “Perguntas para autoavaliação” (apresentada no item sobre proposta de 
avaliação de aprendizagem) para distribuir aos alunos. 
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Desenvolvimento 

Apresentamos a seguir as etapas para o desenvolvimento do projeto, a saber: 

• etapa 1: apresentação do tema em foco e da proposta do projeto; 

• etapa 2: exploração do gênero poema;  

• etapa 3: pesquisa e leitura de poemas em inglês e em português;  

• etapa 4: realização de sarau para a comunidade escolar e/ou local para divulgação dos 

poemas selecionados.  

Como se trata de um projeto que integra Língua Inglesa e Língua Portuguesa, sugerimos que, 

se possível, o professor de Língua Portuguesa também participe do projeto, colaborando 

especialmente nas etapas 3 e 4. 

 

Etapa 1 –  Apresentação do tema em foco e da proposta do projeto 

1. Converse com os alunos sobre o contato deles com poemas. Pergunte se costumam ler textos 
desse gênero e o quanto gostam de fazê-lo. Verifique se eles acham a leitura de poemas uma 
atividade difícil e tente entender o porquê. Pergunte-lhes sobre a última vez que tiveram contato 
com esse gênero textual e busque saber mais sobre como foi essa experiência, o que sentiram, se 
houve alguma dificuldade específica etc. As seguintes perguntas podem ser usadas nessa conversa: 

Possibilidades de perguntas para discussão em aula: 

a) Do you like poetry? 

b) Where do you usually read poems? 

c) Do you think poems are difficult to read? Why? 

d) When was the last time you read a poem? How was your experience?  

e) What was it about?  

f) How did you feel when reading it? 

 

2. Após conversar com os alunos sobre suas experiências prévias de leitura de poemas, explique que 
eles vão aprender mais sobre as características desse gênero textual por meio de uma pesquisa de 
poemas em inglês e em português sobre temas à escolha da turma. Diga que, depois de 
selecionarem poemas e partilharem suas opiniões e sentimentos em relação a eles, a turma vai 
montar um sarau para a comunidade escolar e/ou local por meio impresso e/ou digital. Explique 
que, para a execução da tarefa, serão indicadas possíveis fontes de pesquisa e fornecida orientação 
para a leitura e compreensão desse gênero textual nas duas línguas.  
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Etapa 2 – Exploração do gênero poema  

1. Divida a turma em duplas e peça que escrevam palavras e expressões que costumam associar com 
poemas. Essa lista pode ser produzida em português ou em inglês, como o professor preferir e/ou 
como a turma se sentir mais confortável. Explique que eles podem escrever tanto palavras de 
natureza mais técnica, relacionadas às características do texto, como aquelas relacionadas a 
sentimentos, lugares, nomes próprios etc. Espera-se que os alunos mencionem palavras como 
“rima”, “verso” e “estrofe” (em inglês, rhyme, line, stanza), entre outras. Caso a atividade seja feita 
em inglês, o seguinte site pode ajudar com termos relacionados a poemas: 
<https://www.dailywritingtips.com/36-poetry-terms/> (acesso em: 9 out. 2018).  

Peça que as duplas leiam os termos que listaram e expliquem para a turma o porquê da escolha. 
A partir dessa interação, convide-os a verificar quais termos foram mencionados com maior 
frequência e, na lousa, incentive-os a categorizar essas palavras e expressões. Em uma coluna, 
reproduza aquelas relacionadas à estrutura do poema; em outra, as que se referem ao sentido do 
texto; em outra, as relativas a sentimentos do leitor, entre outras possibilidades. Com base na lista 
produzida, construa com eles a definição desse gênero textual literário. Poemas são textos 
literários que em geral apresentam linguagem figurada e formas linguísticas não habituais. Podem 
ser compostos em versos e estrofes, e a musicalidade e o ritmo são elementos importantes na 
construção de sentido. Esses textos costumam provocar no leitor efeitos como contemplação, 
reflexão e emoção. Para saber mais sobre as características desse gênero textual, acesse o site 
<www.poetry.org/whatis.htm> (acesso em: 9 out. 2018). 

 

2. Ainda divididos em duplas, explique que eles vão ler um poema em inglês e um em português 
sobre o mesmo tema. Distribua para a turma os poemas sobre um tema específico, em meio 
impresso ou digital, selecionados previamente. Peça que, antes de ler, reflitam sobre o tema em 
questão. Como sugestão, pode-se trabalhar o tema “amor”, com frequência associado a esse 
gênero literário. Nesse caso, peça aos alunos que criem uma definição para esse tema. Comente 
que, após a leitura dos poemas, será possível avaliar se o conceito que eles têm sobre amor é 
semelhante àquele presente nos poemas lidos. 

Sugerimos os seguintes poemas sobre o tema “amor” a serem distribuídos aos alunos: “Valentine”, 
de Carol Ann Duffy, disponível em <www.scottishpoetrylibrary.org.uk/poetry/poems/valentine> 
(acesso em: 9 out. 2018), e “As sem-razões do amor”, de Carlos Drummond de Andrade, disponível 
em <https://www.culturagenial.com/maiores-poemas-de-amor-literatura-brasileira/> (acesso 
em: 9 out. 2018). Peça aos alunos que os leiam silenciosamente. Em seguida, explique que a leitura 
em voz alta de poemas pode ajudar a reconhecer a musicalidade e o ritmo do texto. Faça, então, 
a leitura em voz alta dos dois poemas entregues para a turma. Você pode selecionar outros com a 
mesma temática em sites como <https://allpoetry.com/poems/about/Love> e 
<https://www.poemhunter.com/poems/love> (acesso em: 9 out. 2018), este último também 
oferece o áudio dos poemas.  

  

https://www.dailywritingtips.com/36-poetry-terms/
http://www.poetry.org/whatis.htm
http://www.scottishpoetrylibrary.org.uk/poetry/poems/valentine
https://www.culturagenial.com/maiores-poemas-de-amor-literatura-brasileira/
https://allpoetry.com/poems/about/Love
https://www.poemhunter.com/poems/love
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3. Solicite aos alunos que leiam novamente os dois poemas. Oriente-os a consultar um dicionário 
bilíngue para buscar o significado de palavras desconhecidas. Se preferir, inclua um glossário junto 
ao poema em inglês. Distribua cópias das questões a seguir ou as reproduza na lousa. Explique que 
elas vão auxiliá-los na tarefa de análise dos poemas quanto à forma e ao conteúdo. Peça que 
respondam às questões em duplas. 

 

Questões sobre os poemas em inglês e em português: 

a) Quem são os autores dos poemas? 

b) O que parece ser “amor” para eles? 

c) Os dois textos são escritos no mesmo formato? Quais são as semelhanças e as 

diferenças? 

d) Com relação à musicalidade dos poemas, você conseguiu identificar algum padrão 

sonoro (rimas, repetição de sons, ritmo etc.)? 

e) Qual parte, em cada poema, chamou mais sua atenção ou emocionou você de 

alguma forma? Por quê? 

f) Esse texto fez você pensar em “amor” de forma diferente? Por quê? 

g) O que você sentiu ao ler esses textos?  

 

Para apoiar o professor na condução da discussão sobre os textos sugeridos, indicamos a leitura 
de análises desses poemas antes da realização da atividade. As análises presentes nos sites 
<https://poemanalysis.com/valentine-carol-ann-duffy-poem-analysis/> e 
<http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/caderno-3/o-amor-e-o-tempo-pelas-
maos-de-drummond-1.63764> (acesso em: 9 out. 2018) podem ajudar na criação de outras 
perguntas, caso julgue necessário. 

Considerando os poemas sobre “amor” aqui sugeridos, espera-se que a turma identifique que o 
nome dos autores está logo abaixo dos títulos de ambos os textos. Aproveite as respostas dos 
alunos às perguntas propostas para fazer alguns comentários. Auxilie-os a fornecer respostas que 
estejam embasadas em elementos do texto. Espera-se que reconheçam a divisão do poema em 
versos e estrofes; caso não saibam o que são, forneça as explicações necessárias usando exemplos 
dos textos. Ambos os textos não têm rimas ou padrão sonoro específico, com exceção da 
repetição de palavras e de alguns sons. Fale também das metáforas presentes e explique a 
importância da linguagem figurada nesse gênero textual. Por fim, verifique como os alunos se 
sentiram nessa experiência de leitura e as partes dos textos que eles destacaram.  

 

  

https://poemanalysis.com/valentine-carol-ann-duffy-poem-analysis/
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/caderno-3/o-amor-e-o-tempo-pelas-maos-de-drummond-1.63764
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/caderno-3/o-amor-e-o-tempo-pelas-maos-de-drummond-1.63764
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Etapa 3 – Pesquisa e leitura de poemas em inglês e em português 

1. Explique que os alunos vão pesquisar poemas em inglês e em português sobre um tema de 
interesse de todos. A turma pode escolher um tema único ou mais de um tema. Pergunte quais 
são os temas de interesse deles e anote-os na lousa. Depois, faça uma votação para a definição de 
um ou mais temas.  

2. Organize-os em duplas. Explique que cada dupla deverá pesquisar e selecionar um poema em 
inglês e outro em português sobre o(s) tema(s) selecionado(s). Diga que eles podem buscar os 
poemas em livros de poemas (disponíveis na biblioteca da escola ou da cidade, se houver) ou em 
sites. No caso da segunda opção, há alguns sites que podem facilitar a pesquisa. Eles podem 
realizar a busca com o auxílio de filtros, como temas, palavras-chave ou nome dos autores. Para 
apoiá-los, apresente as sugestões de fontes de consulta a seguir, distribuindo cópias da lista abaixo 
ou a reproduzindo na lousa.   

Sugestões de fontes de poemas em inglês e em português: 

• https://www.poetryfoundation.org/ 

• https://www.poets.org/poetsorg/browse-poems-poets 

• https://www.poemhunter.com/poems/ 

• https://www.pensador.com/poemas/ 

• www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp 

•  https://www.bn.gov.br/explore/acervos/bndigital 

3. Apresente aos alunos as perguntas a seguir como um instrumento de apoio para a escolha dos 
poemas.  

Perguntas para seleção dos poemas: 

I. Esse poema aborda o tema escolhido pela turma? 

II. Eu consigo compreender esse texto literário? 

III. Esse texto provoca em mim algum sentimento? Qual? 

IV. Por que eu gostaria de mostrar esse poema para a minha comunidade escolar e/ou local? 

4. Após cada dupla selecionar um poema em inglês e um em português, peça aos alunos que tragam 
os poemas para a sala de aula e apresentem para os colegas suas escolhas. Oriente-os a ler os 
textos em voz alta e a explicar o poema quanto à forma (estrutura, marcas linguísticas, padrões de 
sonoridade) e ao conteúdo (metáforas, comparações etc. e seus significados). Estimule-os a 
comparar suas interpretações e sensações com relação ao mesmo poema. 

 

https://www.poetryfoundation.org/
https://www.poets.org/poetsorg/browse-poems-poets
https://www.poemhunter.com/poems/
https://www.pensador.com/poemas/
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp
https://www.bn.gov.br/explore/acervos/bndigital
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Etapa 4 – Realização de sarau para a comunidade escolar e/ou local para divulgação dos poemas 

selecionados 

Explique aos alunos que eles vão organizar um sarau para divulgar os poemas escolhidos por 

eles para a comunidade escolar e/ou local, lendo-os em voz alta. Caso a turma não saiba o que é um 

sarau, esclareça que se trata de uma reunião ou festa cultural, onde as pessoas se encontram para se 

expressarem artisticamente. Em um sarau, diferentes formas de arte podem ser apresentadas. Saraus 

que focalizam a apresentação de textos literários podem ser chamados de sarau literário. 

Para a organização geral do evento, será necessário definir a data, o horário, o local e as formas 

de divulgá-lo para a comunidade.  

Com todos os textos selecionados, oriente os alunos a organizar a sequência de apresentação 

para a leitura dos poemas em voz alta. Sugere-se agrupá-los sobre um mesmo tema e alternar a leitura 

de textos em inglês e em português. Antes ou depois da leitura de cada um, os alunos podem falar 

uma ou duas frases sobre as ideias principais neles contidas e/ou das emoções que evoca. Para tornar 

o sarau mais dinâmico e envolvente, podem-se incluir músicas no intervalo entre a leitura de alguns 

poemas. Se as condições permitirem, a projeção de imagens relacionadas aos textos durante a sua 

leitura também pode enriquecer o sarau. Incentive a criatividade dos alunos para incluir, sempre que 

possível, diferentes formas de arte além dos poemas a serem lidos.   

Considerando o(s) tema(s) dos poemas a serem apresentados, pode-se planejar uma 

decoração do ambiente onde será realizado o sarau a fim de envolver mais a plateia. Nesse ambiente, 

podem-se expor os poemas em varais ou murais de modo a permitir que a plateia tenha contato com 

os textos. Se houver recursos, podem-se providenciar cópias dos poemas e distribuí-los para os 

presentes. 

É fundamental que todas as apresentações sejam ensaiadas com antecedência. Durante os 

ensaios, oriente os alunos a ler os poemas em um tom de voz alto e claro e a fazer pausas nos 

momentos adequados. Se possível, peça a colaboração do professor de Língua Portuguesa. No caso 

dos poemas em inglês, oriente-os também em relação à pronúncia. Para conferir a pronúncia de 

algumas palavras, sugere-se a utilização de sites e ferramentas de busca na Internet que oferecem a 

possibilidade de ouvir a pronúncia das palavras. 

Para aumentar o alcance do evento, recomendamos fazer gravações em vídeo e fotos do sarau 

para divulgação em um blog ou site e buscar utilizar diferentes recursos (redes sociais, cartazes na 

escola etc.) para ampla divulgação do endereço de acesso. Cumpre destacar que, em sites de 

compartilhamento de vídeos, é possível assistir a vídeos de saraus realizados em diferentes escolas do 

país. Esses vídeos podem fornecer ideias para a realização do sarau em sua escola.  
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Proposta de avaliação das aprendizagens 

1. Como o projeto integrador tinha como objetivo desenvolver habilidades da BNCC de Língua Inglesa 
e de Língua Portuguesa, para avaliá-lo é preciso verificar se ele efetivamente contribuiu para o 
desenvolvimento de tais habilidades. No caso específico das habilidades referentes à Língua 
Inglesa, o professor deve avaliar se o projeto levou os alunos a desenvolver a indicada a seguir: 

• (EF07LI11) Participar de troca de opiniões e informações sobre textos, lidos na sala de aula 
ou em outros ambientes.  

 

Para avaliar o que a turma aprendeu ao longo do desenvolvimento do projeto integrador, 

sugerimos uma avaliação de todas as etapas, e não apenas do produto final. Assim, o professor 

pode observar a participação dos alunos na discussão inicial sobre o tema em foco (etapa 1), nas 

atividades de exploração do gênero poema (etapa 2), no trabalho em dupla para pesquisa dos 

poemas (etapa 3) e na organização e realização de sarau para divulgação dos poemas em inglês e 

português para a comunidade escolar ou local (etapa 4). Para facilitar o acompanhamento da 

aprendizagem dos alunos ao longo das diferentes etapas, pode-se solicitar a produção de um 

relatório individual, em que, a cada etapa, seja registrado o que o aluno fez e o que aprendeu. O 

relatório pode ser entregue ao professor ao término de cada etapa ou apenas na finalização do 

projeto.  

 

2. Para avaliação do produto final, sugerimos que o professor considere principalmente as seguintes 
questões: 

 

Perguntas para avaliação do projeto: 

• Os poemas selecionados são sobre a(s) temática(s) escolhida(s) pela turma? 

• Os alunos foram capazes de compreender a estrutura e o conteúdo dos poemas? 

• Os alunos conseguiram criar uma ordem coerente de organização dos poemas para o 

sarau? 

Outras questões podem ser avaliadas a critério do professor. Como se trata de um projeto que 

integra dois componentes curriculares, o professor de Língua Portuguesa também pode participar 

da avaliação.  
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3. Além da avaliação do professor, sugerimos uma autoavaliação a ser feita pelos alunos. As questões 
propostas acima para avaliação pelo professor também podem ser incorporadas à autoavaliação 
e respondidas por eles. Sugerimos adicionalmente as perguntas a seguir.  

 

Perguntas para autoavaliação: 

• Como você se sentiu ao ler poemas em inglês e em português? 

• Como você se sentiu ao selecionar poemas em inglês e em português sobre a temática 

escolhida pela turma? 

• Que dificuldades você enfrentou durante a pesquisa e a seleção dos poemas? Como 

buscou superá-las? 

• Que dificuldades você enfrentou para a compreensão dos poemas? E para a leitura deles 

em voz alta? Como buscou superá-las?  

• Que dificuldades você enfrentou durante o planejamento e a organização do sarau? Como 

buscou superá-las? 

• O que você aprendeu sobre poemas? 

• Você se surpreendeu com alguma coisa que descobriu na pesquisa realizada? Por quê? 

• Como foi o sarau que a turma realizou? Como as pessoas reagiram a ele?  

• Como você se sentiu ao ver os poemas selecionados por você e seu colega de dupla sendo 

divulgados?  

• Você faria alguma coisa diferente do que fez ao longo do desenvolvimento do projeto? Em 

caso afirmativo, o quê? 

• Como você se sentiu ao desenvolver um projeto que integra conteúdos relacionados à 

Língua Inglesa e à Língua Portuguesa? 
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