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The Internet in our lives 

Duração: 2 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Unidade 1 – Today’s Digital World 

 

Relevância para a aprendizagem 

A presença da internet no cotidiano dos alunos é frequente e, portanto, deve ser um tema 

debatido de forma crítica em sala de aula, além de tornar fundamental a familiarização deles com 

novas formas de escrita para se comunicar no meio digital, de modo inteligível e adequado, utilizando 

a língua inglesa. 

Esta sequência didática apresenta propostas de atividades que pretendem levar os alunos a 

interagir em situações de intercâmbio oral para falar sobre a influência da internet em nossas vidas e 

conhecer os hábitos de acesso à internet dos colegas de sala. Além disso, busca-se levá-los a identificar, 

nos novos gêneros digitais, novas formas de escrita na constituição de mensagens. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Empregar recursos linguísticos, em situações de interação oral, para falar sobre a 
influência da internet em nossas vidas e conhecer os hábitos de acesso à internet dos 
colegas de sala. 

• Reconhecer, nos novos gêneros digitais, novas formas de escrita na constituição de 
mensagens. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Objetos de conhecimento Habilidades 

Funções e usos da língua inglesa: 
persuasão 

(EF09LI01) Fazer uso da língua inglesa para expor pontos de vista, argumentos e 
contra-argumentos, considerando o contexto e os recursos linguísticos voltados 
para a eficácia da comunicação. 

Informações em ambientes virtuais 
(EF09LI08) Explorar ambientes virtuais de informação e socialização, analisando a 
qualidade e a validade das informações veiculadas. 

Usos de linguagem em meio digital: 
“internetês” 

(EF09LI13) Reconhecer, nos novos gêneros digitais (blogues, mensagens 
instantâneas, tweets, entre outros), novas formas de escrita (abreviação de 
palavras, palavras com combinação de letras e números, pictogramas, símbolos 
gráficos, entre outros) na constituição das mensagens. 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Língua Inglesa – 9º ano 

1º bimestre – Sequência didática 1 

Desenvolvimento 

Aula 1 

Duração: uma aula de 50 minutos 

Local: sala de aula 

Organização dos alunos: em duplas; em trios 

Recursos e/ou material necessário: − 

Atividade 1 (20 minutos) 

Organize a turma em duplas para que eles possam discutir questões relacionadas à internet. 

Reproduza as perguntas a seguir na lousa para que os alunos as copiem no caderno e possam conversar 

sobre elas. 

a) What are some of the benefits of the Internet? 

b) What are some of the dangers of the Internet? 

c) What are some security issues you must think about when you access the Internet? 

d) In your opinion, what will the Internet be like in 10 years? 

e) Are you part of any social networks? If so, which one(s)? 

 

Atividade 2 (20 minutos) 

Reproduza o quadro abaixo na lousa para que os alunos o copiem no caderno. Oriente-os a 

completar a coluna “You” e, em seguida, entrevistar dois colegas para conhecer seus hábitos de acesso 

à internet. As respostas dos colegas devem ser utilizadas para preencher as colunas “Classmate 1” e 

“Classmate 2”. 

 You Classmate 1 Classmate 2 

a) How often do you use the 
Internet? 

   

b) What device(s) do you often 
use to access the Internet? 

   

c) When did you first use the 
Internet? 

   

d) What are the websites that 
you most commonly access? 

   

e) What is your favorite 
website? 

   

f) Do you use the Internet for 
fun or education? 
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Explique aos alunos que, ao registrar as respostas dos colegas, não é necessário escrever frases 

completas no quadro − basta anotar as palavras-chave que respondem às perguntas. Oriente-os a 

transformar as entrevistas em uma conversa e incentive-os a utilizar recursos linguísticos (como frases 

incompletas e hesitações) durante a interação. 

Finalmente, peça aos alunos que, em trios, discutam as seguintes perguntas: “How can the 

Internet help you learn English?”; “Do you take advantage of this?”. Incentive-os a usar recursos 

linguísticos (como frases incompletas e hesitações) durante o debate. Se desejar, escreva, na lousa, as 

seguintes expressões para que eles possam incorporá-las em suas falas: 

• Asking for an opinion: What do you think?/Do you agree?/How do you feel about that? 

• Expressing an opinion: In my opinion.../I believe that.../In my point of view... 

• Agreeing: I agree with you./I guess you’re right./Absolutely./I think so./Tell me about it! 

• Disagreeing: I don’t agree with you./I totally disagree./I don’t think so./I’m afraid that’s 
not true./No way. 

Por fim, peça aos trios que compartilhem com a turma suas opiniões sobre as questões 

propostas. 

 

Atividade 3 (10 minutos) 

Escreva a seguinte citação na lousa para que os alunos possam discuti-la em duplas: 

“Access to computers and the Internet has become a basic need for education in our 

society.” 

(Kent Conrad) 

Available at: <www.brainyquote.com/quotes/kent_conrad_168841>. Accessed on: November 13, 2018. 

Em seguida, escreva, na lousa, as seguintes perguntas para debate: 

a) Do you agree with the quote? Why (not)? 

b) In your opinion, how can we benefit from the use of the Internet for educational purposes? 

 

Incentive os alunos a utilizar recursos linguísticos (como frases incompletas e hesitações) 

durante a interação. Oriente-os a incorporar em suas falas as expressões de opinião apresentadas na 

atividade 2. 
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Aula 2 

Duração: uma aula de 50 minutos 

Local: sala de aula; laboratório/sala de informática 

Organização dos alunos: individual; em trios 

Recursos e/ou material necessário: − 

Atividade 1 (20 minutos) 

Pergunte se os alunos costumam utilizar abreviações ou combinações de letras e números, em 

português ou inglês, ao redigir mensagens instantâneas. Na sequência, reproduza o exercício a seguir 

na lousa para que a turma o copie no caderno. Eles devem correlacionar as palavras/expressões do 

quadro com os itens a-n. 

before • for your information • forever • great • hugs and kisses • I don’t know • 

I love you • in my opinion • today • laughing out loud • please • see ya/see you • sorry • you too 

 

a) 2DAY  

b) 4EVER  

c) B4  

d) CYA  

e) FYI  

f) GR8  

g) IDK  

h) ILU  

i) IMO  

j) LOL  

k) PLS  

l) SRY  

m) U2  

n) XOXO  

Antes de corrigir o exercício oralmente, solicite que cada aluno compare as suas respostas com 

as de um colega. Espera-se que eles apresentem as seguintes respostas: a) today; b) forever; c) before; 

d) see ya/see you; e) for your information; f) great; g) I don’t know; h) I love you; i) in my opinion; j) 

laughing out loud; k) please; l) sorry; m) you too; n) hugs and kisses. 
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Atividade 2 (20 minutos) 

Leve a turma ao laboratório/sala de informática da escola para que eles explorem, em 

ambientes virtuais de informação e socialização confiáveis, abreviações de palavras em inglês e 

combinação de letras e números que costumam ser utilizadas na constituição de mensagens 

instantâneas. Oriente-os a verificar os conteúdos encontrados em diferentes sites, de modo a avaliar 

a qualidade e a validade das informações veiculadas. Organize os alunos em trios e, em seguida, 

reproduza as instruções a seguir na lousa para que eles as copiem no caderno e possam realizar a 

tarefa proposta. 

Task: Find the meaning of the slang terms in the box below. 

• 2NITE 

• AMA 

• B4N 

• BTW 

• IMHO 

• IRL 

• TTYL 

• YOLO 

Follow the steps: 

1. Choose a search engine. 

2. Type your key words and expressions into the search box. Use two or more key words and 
expressions in your search (e.g. internet slang, slang terms, list of abbreviations, 2NITE meaning). 

3. Check the website domains. 

4. Click on the name of the websites that seem to be the most helpful to you. 

5. Check the meaning of each slang term from the box and write them down in your notebook. 

Antes de corrigir o exercício oralmente, solicite que cada trio compare as suas respostas com 

as de outro trio. Espera-se que eles apresentem as seguintes respostas: 2NITE: Tonight; AMA: Ask Me 

Anything; B4N: Bye For Now; BTW: By The Way; IMHO: In My Humble Opinion; IRL: In Real Life; TTYL: 

Talk To You Later; YOLO: You Only Live Once.  
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Atividade 3 (10 minutos) 

Com base na experiência das duas atividades anteriores, peça que cada aluno selecione três 

termos para compor frases, em inglês, que poderiam ser utilizadas em mensagens instantâneas. Em 

seguida, peça que cada aluno compare as suas frases com as de outro colega e, depois, convide alguns 

deles a compartilhar, oralmente, suas frases com a turma. 

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

Sugerimos a seguir formas de acompanhar o desenvolvimento das aprendizagens dos alunos. 

São apresentadas propostas de autoavaliação e questões que auxiliam na aferição das habilidades 

desenvolvidas nesta sequência didática. 

 

Formas de acompanhar o desenvolvimento das aprendizagens dos alunos 

Para avaliar o que os alunos aprenderam ao longo do desenvolvimento desta sequência 

didática, algumas práticas podem ser implementadas. Observe a participação dos alunos em cada 

atividade realizada nas duas aulas e verifique se são capazes de falar sobre a influência da internet em 

nossas vidas e identificar, nos novos gêneros digitais, outras formas de escrita na constituição de 

mensagens. Ao longo de cada aula e/ou ao final delas, faça breves anotações sobre o que observar e, 

assim que possível, reveja-as e complemente-as, se necessário. 

Além de observar a participação dos alunos na realização das atividades propostas, o professor 

pode solicitar a criação de um relatório ou portifólio individual (impresso ou digital), para que cada 

aluno registre o que aprendeu e descreva como se sentiu durante as aulas dedicadas à sequência 

didática. Podem ser incluídas anotações sobre sua produção em cada atividade (individual, em duplas 

e/ou em grupos) desenvolvida nas duas aulas da sequência didática. Quando for pertinente, o aluno 

pode utilizar recursos como fotos, vídeos etc. 

Outra sugestão é solicitar que façam breves apresentações orais após a realização de cada 

sequência didática. Os alunos podem se organizar em pequenos grupos para, juntos, compartilhar suas 

experiências de aprendizagem e apresentar suas principais conquistas e desafios ao realizar as 

atividades propostas. 
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Proposta de autoavaliação pelos alunos 

Se desejar, apresente aos alunos as perguntas abaixo para guiar uma autoavaliação do 

desenvolvimento das atividades desta sequência didática. Reproduza o seguinte quadro na lousa para 

que eles copiem as perguntas no caderno e respondam a elas. Se possível, faça uma cópia do quadro 

e distribua-a para a turma. 

Perguntas de autoavaliação Respostas 

a. Fui capaz de me comunicar oralmente em língua inglesa com 

meus colegas? 

(   ) Sim. 

(   ) Não. 

(   ) Em parte. 

b. Fui capaz de identificar, nos novos gêneros digitais, novas 

formas de escrita na constituição de mensagens? 

(   ) Sim. 

(   ) Não. 

(   ) Em parte. 

c. Encontrei dificuldades ao participar das atividades propostas? (   ) Sim. 

(   ) Não. 

d. O que pode me ajudar a desenvolver melhor a habilidade de 

utilizar a língua inglesa em práticas de produção oral? 

(   ) Solicitar esclarecimentos 

sobre o que não entendi ou 

sobre o significado de palavras 

ou expressões desconhecidas. 

(   ) Organizar minhas ideias 

em função do objetivo do que 

vou falar. 

(   ) Compreender que a 

aprendizagem é um processo e 

ninguém precisa sentir 

vergonha de possíveis 

dificuldades para falar em 

inglês. 

(   ) Outras ações. Quais? 
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Questões para auxiliar na aferição 

1. Write down an example of Internet slang used in the following quote. What does it mean? 

“'LOL’ is one of several texting expressions that convey nuance in a system where you 

don’t have the voice and face to do it the way you normally would.” 

(John McWhorter) 

Available at: <www.brainyquote.com/quotes/john_mcwhorter_556915>. Accessed on: November 13, 2018. 

 

 

2. Write down an example of Internet slang used in the following quote. What does it mean? 

“I normally hate books that have anything to do with medicine, thanks to my own 

background in nursing − FYI, almost everybody gets it wrong.” 

(Shiloh Walker) 

Available at: <www.brainyquote.com/quotes/shiloh_walker_727113>. Accessed on: November 13, 2018. 

 

 

Gabarito das questões 

1. LOL. It means “laughing out loud”. 

2. FYI. It means “for your information”. 
 


