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Movie quizzes 

Duração: 2 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Unidade 8 – All about Movies 

 

Relevância para a aprendizagem 

O cinema é uma manifestação artística que costuma ser presente na vida dos jovens. Estimular 

os alunos a falar sobre esse tema em sala de aula, no contexto de atividades de prática oral, pode 

incentivá-los a compartilhar opiniões e experiências pessoais sobre filmes em inglês. 

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

interagir em situações de intercâmbio oral para falar sobre cinema. Além disso, pretende-se levá-los a 

explorar ambientes virtuais e analisar a qualidade e a validade das informações neles veiculadas. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Empregar recursos linguísticos e paralinguísticos, em situações de interação oral, para falar 
sobre cinema, expondo pontos de vista, argumentos e contra-argumentos. 

• Explorar ambientes virtuais de informação, analisando a qualidade e a validade das 
informações veiculadas. 

 

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. 

 

Desenvolvimento 

Aula 1 

Duração: uma aula de 50 minutos 

Local: sala de aula 

Organização dos alunos: em duplas; em grupos 

Recursos e/ou material necessário: cópias do General Movie Quiz (caso não seja reproduzido na lousa)  
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Atividade 1 (20 minutos) 

Organize a turma em duplas. Informe que a sequência didática terá como base o cinema. 

Reproduza as perguntas a seguir na lousa e peça aos alunos que copiem no caderno, a fim de que 

possam conversar sobre elas. Oriente-os a tomar notas sobre seus pontos de vista e os argumentos e 

exemplos que os sustentam. 

a) In your opinion, what impact(s) do movies have on society? 

b) Can you think of examples of movies that have influenced you and/or other people in a 
special way? 

c) Do you think new technologies have changed the ways of producing and viewing movies? If 
so, how? 

d) In your opinion, is cinema the most international of the arts? Why (so)? 

Em seguida, peça a cada dupla que, com o apoio das próprias anotações, apresente oralmente 

seus pontos de vista para outra dupla. Finalmente, peça que um representante de cada grupo 

(formado por duas duplas) apresente um resumo das opiniões do grupo para a turma. 

 

Atividade 2 (20 minutos) 

Distribua aos alunos cópias do quiz sobre cinema a seguir. Se não for possível, reproduza-o na 

lousa para que eles copiem no caderno. O quiz foi elaborado com base em conteúdos disponíveis em: 

<https://www.triviaplaza.com/movie-general-quizzes/>; <https://platt.edu/blog/film-society-films-

impact-society-popular-culture>; <https://www.ranker.com/list/every-oscar-winning-film-

ever/drake-bird>; <www.deseretnews.com/top/2679/0/20-of-the-most-influential-and-innovative-

Hollywood-films-of-all-time.html> (acesso em: 20 nov. 2018). 

Oriente os alunos a responder ao quiz em duplas, apoiando-se nas palavras-chave, no 

vocabulário já conhecido e em seu conhecimento prévio sobre cinema. 

  

https://www.triviaplaza.com/movie-general-quizzes/
https://platt.edu/blog/film-society-films-impact-society-popular-culture
https://platt.edu/blog/film-society-films-impact-society-popular-culture
https://www.ranker.com/list/every-oscar-winning-film-ever/drake-bird
https://www.ranker.com/list/every-oscar-winning-film-ever/drake-bird
http://www.deseretnews.com/top/2679/0/20-of-the-most-influential-and-innovative-Hollywood-films-of-all-time.html
http://www.deseretnews.com/top/2679/0/20-of-the-most-influential-and-innovative-Hollywood-films-of-all-time.html
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General Movie Quiz 

1. Which movie below helped increase awareness on climate change? 

A. Armageddon (1998). 

B. Jurassic World (2015). 

C. The Day After Tomorrow (2004). 

2. Which movie below was the first to be created using only computer generated 

imagery? 

A. Ice Age (2002). 

B. Toy Story (1995). 

C. Beauty and the Beast (1991). 

3. Which movie below helped restore an interest in reading in several countries? 

A. Avatar (2009). 

B. The Book of Eli (2010). 

C. Harry Potter and the Sorcerer’s Stone (2001). 

4. The movie “Rio” (2011) is mainly about what kind of animals? 

A. Bird. 

B. Dog. 

C. Mouse. 

5. “A New Hope”, “The Empire Strikes Back” and “Return of the Jedi” are (sub)titles 

of movies in which series? 

A. Star Trek. 

B. Star Wars. 

C. The Lord of the Rings. 

6. Who played Tony Stark in a superhero movie? 

A. Ben Affleck. 

B. George Clooney. 

C. Robert Downey Jr. 
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7. Diana Prince is the alter ego of which superhero? 

A. Batgirl. 

B. Invisible Woman. 

C. Wonder Woman. 

8. Which of the movies below won 11 Oscars including Best Picture and Best 

Director? 

A. Titanic. 

B. Forrest Gump. 

C. The Shape of Water. 

9. What was the name of Charlie Chaplin’s most memorable on-screen character 

during the era of silent film? 

A. The Tramp. 

B. The Loner. 

C. The Gentleman. 

10. Who was the director of “E.T. the Extra-Terrestrial”, “Jurassic Park”, “Ready 

Player One” and “Indiana Jones”? 

A. George Lucas. 

B. Steven Spielberg. 

C. Steven Soderbergh. 

 

Antes de corrigir o exercício oralmente, solicite a cada dupla que compare suas respostas com 

as de outra dupla. Espera-se que os alunos apresentem as seguintes respostas: 1. C; 2. B; 3. C; 4. A; 5. 

B; 6. C; 7. C; 8. A; 9. A; 10. B. Ao final da correção, pergunte o que aprenderam com o quiz e discuta 

com eles de que forma o cinema está presente em suas vidas. 

 

Atividade 3 (10 minutos) 

Escreva as seguintes citações na lousa para que os alunos possam discuti-las em duplas, 

posicionando-se criticamente em relação a elas: 
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“Movies can and do have tremendous influence in shaping young lives in the realm of 

entertainment towards the ideals and objectives of normal adulthood.” 

(Walt Disney) 

“Movies don’t make people act a fool. People act a fool because they  

want to act a fool.” 

(Eazy-E) 

Available at: <www.brainyquote.com/quotes/walt_disney_131636>; <www.brainyquote.com/quotes/eazye_632184>. Accessed on: November 20, 2018. 

 

Incentive os alunos a utilizar recursos paralinguísticos (como gestos e expressões faciais) e 

linguísticos (como frases incompletas e hesitações) durante a interação. Se desejar, escreva na lousa 

as seguintes expressões para que os alunos 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. 

Finalmente, peça às duplas que compartilhem suas opiniões com o restante da turma. 

 

Aula 2 

Duração: uma aula de 50 minutos 

Local: sala de aula/laboratório de informática 

Organização dos alunos: em trios 

Recursos e/ou material necessário: cópias das instruções para busca e avaliação de sites (caso não sejam reproduzidas na 

lousa) 

Atividade 1 (25 minutos) 

Com o objetivo de fazer que tenham acesso a novas informações e curiosidades sobre filmes, 

leve a turma ao laboratório/sala de informática da escola para fazer buscas sobre o tema na internet, 

explorar sites e analisar a qualidade e a validade das informações veiculadas. Explique que o objetivo 

das buscas é encontrar conteúdos que possam utilizar na atividade seguinte, que consiste na 

elaboração de um quiz sobre cinema semelhante ao quiz respondido na aula anterior. Destaque que, 

nessas buscas, eles também podem explorar sites que oferecem quizzes e, assim, se familiarizar ainda 

mais com esse gênero. 
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Organize os alunos em trios e distribua cópias das instruções a seguir para que possam realizar 

a tarefa proposta. Se não for possível, reproduza as instruções na lousa para que copiem no caderno. 

Explique que, se desejarem, eles podem fazer diferentes buscas com diferentes palavras-chave para 

obter resultados mais adequados aos seus objetivos. 

Task: Find interesting pieces of information on movies in order to help you create a general 

movie quiz. 

Follow the steps: 

1. Choose a search engine. 

2. Type keywords such as quiz, movies, best movies, best directors, Oscar or a combination of 
them. You can also use more specific keywords, such as adventure movies, horror movies, 
or names of selected actresses, actors, directors and titles of movies. 

3. Click on the names of the websites that seem to be the most helpful to you. The website 
domain can provide indications of the website’s area of interest or purpose – for example, 
.edu indicates an educational website; .com indicates a commercial website; .org indicates 
a nonprofit website. 

4. Explore each of the websites you selected and evaluate them. Check the author and the 
purpose of each website. Check if it is related to a reliable institution or media company. 
Check if different sources present the same information. 

5. Select interesting pieces of information on movies in order to help you create a general 
movie quiz. Take notes. Make sure you identify the sources. 

 

Como abordagem alternativa à atividade 1, caso os alunos não tenham acesso à internet na 

escola, peça a eles, com antecedência, que façam uma pesquisa em fontes impressas e 

eletrônicas e tragam para a aula textos em inglês que apresentem informações interessantes 

e curiosidades sobre cinema. Em aula, organizados em trios, eles vão trocar seus textos, lê-los, 

discuti-los e selecionar os conteúdos que consideram úteis para a criação de um quiz geral 

sobre filmes. 

 

Atividade 2 (25 minutos) 

A partir da atividade anterior, peça que cada trio crie, em inglês, um quiz sobre cinema 

semelhante àquele a que responderam na aula anterior. Cada quiz deve ter de três a cinco perguntas 

de múltipla escolha. 

Em seguida, os grupos devem trocar seus quizzes entre si para desafiar os colegas a respondê-

los. O grupo que criou o quiz deve corrigir as respostas dadas pelo outro grupo. Nesse momento, além 

da correção das respostas, os grupos também devem conversar sobre os quizzes de modo a avaliá-los 

e revisá-los para aprimoramento. A avaliação e a revisão dos textos podem ser feitas com base nas 

seguintes perguntas: a) O quiz está adequado ao público-alvo e ao seu objetivo?;b) As perguntas e 
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respostas estão redigidas de maneira clara e objetiva?; c) As informações foram verificadas e estão 

corretas? 

Na sequência, solicite aos alunos que organizem os textos no mural da sala, fazendo um grande 

painel com os quizzes da turma, e convide todos a compartilhar o que aprenderam sobre cinema e 

sobre a elaboração de quizzes. 

 

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 se são capazes de falar sobre cinema, explorar ambientes virtuais 

e avaliar a validade e a qualidade das informações veiculadas. 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 portfólio 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. 

 

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. 
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Perguntas de autoavaliação Respostas 

a. Fui capaz de me comunicar oralmente em língua inglesa 

com meus colegas e expor meus pontos de vista? 

(   ) Sim. 

(   ) Não. 

(   ) Em parte. 

b. Ao explorar ambientes virtuais, fui capaz de analisar a 

validade e a qualidade das informações veiculadas e 

selecioná-las de acordo com meus objetivos? 

(   ) 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? 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. You need to find reliable information on Oscar Winners and the history of the Academy Awards. 
Therefore, you want to explore the official site of the Academy of Motion Picture Arts and Sciences. 
Taking into consideration the website domains, which website address below is the one you are 
looking for? 

a) <www.oscar.com> 

b) <www.oscars.org> 

c) <www.oscar.go.com> 
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2. Which quote below is about the impact(s) of cinema on society? 

a) “Cinema should make you forget you are sitting in a theater.” (Roman Polanski) 

b) “We all need illusions. That’s why we love movies.” (Monica Bellucci) 

c) “Now more than ever we need to talk to each other, to listen to each other and understand 
how we see the world, and cinema is the best medium for doing this.” (Martin Scorsese) 

Available at: <www.brainyquote.com/quotes/roman_polanski_104550>; <www.brainyquote.com/quotes/monica_bellucci_293896>; 

<www.brainyquote.com/quotes/martin_scorsese_403021>. Accessed on: November 20, 2018. 

Gabarito das questões 

1. b 

2. c 


