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SUGESTÃO DE ATIVIDADE PARA O ENSINO DA LÍNGUA INGLESA PARA 

CRIANÇAS 

 
 

Aluno: João Paulo Zydek 

 Professora: Jéssica Bell’Aver  

Disciplina: O Ensino da Língua Inglesa na Infância  

Nome da professora: João Paulo Zydek 

e-mail da professora: j.p.zydek@hotmail.com  

Município onde mora: Pato Branco 

Nome da Atividade: Culture Text - Halloween 

Público-alvo: Ensino Fundamental – 6º ano  

Tema/Conteúdo da atividade: Notícia informativa sobre celebração do Halloween 

ASSUNTO: Linguagem Oral e Escrita: Leitura e interpretação de textos 

Gênero: Notícia Informativa 

CONTEÚDO: Gênero Textual: Notícia Informativa sobre celebração do Halloween  

Atividades de interpretação e fixação de vocabulário. 

OBJETIVOS Conhecer e usar a língua estrangeira moderna como instrumento de 

acesso a informações, a outras culturas e grupos sociais; 

Compreender o que lê, identificando elementos do texto e sua relação 

com outros já lidos; 

Preparar a criança para a aprendizagem do gênero notícia, de maneira 

lúdica e criativa; 

Aprimorar vocabulário; 

Exercitar a leitura e utilizar mecanismos de coerência e coesão na 

produção oral e escrita; 

Despertar o hábito da leitura de língua estrangeira moderna; 

MEIOS 

AUXILIARES 

Textos impressos; 

Imagens em slides; 

Apostila de atividades. 

DESCRIÇÃO 

SOBRE 

ATIVIDADE E 

METODOLOGIA 

DE ENSINO  

 

- Iniciar leitura conjunta, de forma clara e expressiva, da notícia 

informativa sobre o Halloween; 

- Apontar características do gênero notícia e seus elementos. Abrir para 

comentários e lembranças de outras formas de notícias existentes; 

- Organizar os alunos em círculos e discutir sobre a origem do Halloween 

em que lugar do mundo é uma tradição; 

- Apontar as diversas festas e tradições que existem no mundo de acordo 

com a lembrança dos alunos; 

- Trabalhar vocabulário do texto. 

- Início das atividades da apostila, visando fixação de vocabulário e 

interpretação de texto; 

- Realizar correção das atividades de forma conjunta visando participação 

de todos os alunos. 
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