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Resumo:  

O projeto em tela tem como objetivo melhorar significativamente o rendimento escolar dos 
educandos e tornar as aulas de língua inglesa mais atrativas, de modo a auxiliá-los no 
desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem do referido idioma no contexto do 
Ensino Médio. Nessa perspectiva, propõe-se elaborar atividades didático-pedagógicas que 
abordem diversos aspectos culturais e afetivos no que tange o gênero discursivo “música”, 
especificamente, o rock´n roll e suas características, ressaltando o estudo da história desse 
estilo musical, bem como sua relação com outros gêneros discursivos. Essa proposta 
possibilitará a criação de um ambiente agradável que contribua para o fortalecimento do 
relacionamento entre professor e aluno, de modo a auxiliar o aluno na aprendizagem das 
quatro habilidades: leitura, escuta, produção escrita e oral, por meio da estimulação e 
motivação dos educandos, culminando na realização de apresentações culturais no ambiente 
escolar. Por meio dessas estratégias, espera-se criar condições para que o aluno se envolva 
de forma prazerosa e produtiva nas aulas de língua inglesa e que se sinta desafiado e 
motivado à sua aprendizagem. 

Palavras-chave:  Língua Inglesa; Gênero música; Afetividade. 

Formato do Material Didático: Unidade Temática 

Público:  Alunos do 1º ano A do Ensino Médio matutino. 
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APRESENTAÇÃO 

Qual é a importância da música em nossas vidas? Você já se fez essa pergunta? A 
música é uma forma de arte pré-histórica. Ela serve como um modo educacional e também 
como uma terapia para muitas pessoas. A música é uma coadjuvante na formação integral do 
sujeito, no sentido de promover a cooperação, incentivando as interações sociais em sala de 
aula, sem perder de vista, os conteúdos curriculares. 

A importância da música em nossas vidas não tem idade, o mundo não vive sem ela, 
pois está presente em todos os momentos.  Não conseguimos imaginar uma festa, um filme, 
um desenho sem música. Uma celebração religiosa não seria a mesma sem suas belas 
canções. Não seria possível! A música transforma as coisas, os brinquedos, o vídeo game e as 
novelas, enfim...  Podemos viajar por meio do som de uma música e conhecer lugares 
inexistentes. Elas têm o dom de acalmar as pessoas ou deixá-las alegres, de fazer chorar ou 
até mesmo nos fazer lembrar um momento divertido. Então, rimos e, muitas vezes sozinhos, 
acompanhado ao som de uma melodia. Segundo Nelson L. Miranda "A música, em razão de 
seu poder criador e liberador, é um poderoso recurso disponível para ser usado no processo 
educacional. É a representação de uma importante fonte de estímulo, equilíbrio e felicidade 
para a criança". Os benefícios da música são muitos, ela estimula nosso cérebro e, 
especialistas dizem que ela deve ser inserida desde cedo no cotidiano das crianças.  

Assim, retornando ao projeto, mais diretamente ao contexto educacional, a música 
possibilita aos alunos ampliar seus conhecimentos no que se refere à aprendizagem de uma 
língua estrangeira por meio do trabalho com esse gênero discursivo, sendo considerado um 
excelente recurso metodológico. Ademais, a música, além de ser uma atividade motivadora, 
também pode ajudar, sobremaneira, na aquisição de novos vocabulários e estruturas 
linguísticas. 

O tema escolhido para a realização desse estudo foi à evolução do Rock’n Roll. 
Primeiramente, privilegio a história do rock e como tudo começou, desde o preconceito que 
havia entre os americanos, por ser o Blues um ritmo africano, que estava sendo cantado por 
negros de belíssimas vozes e que contagiava a todos com a sua dança, principalmente os 
jovens da época, causando uma revolução musical e histórica. Minhas aulas ressalvam 
também as origens do rock e como ele alcançou o seu status mundialmente.  Os alunos 
aprenderão sobre os mais variados estilos do rock, bem como seus subgêneros através de 
textos humorísticos, como a “Árvore Genealógica do Rock.” Além disso, apresentarei aos 
alunos as diferenças de variados ritmos por meio de trechos auditivos de cada estilo musical.  
Eles conhecerão a vida de celebridades como Elvis Presley e The Beatles. As aulas envolverão 
os alunos com as mais variadas atividades, a saber: listening, writing, reading e speaking.  

Conforme já mencionado anteriormente, tendo em vista as fases do rock e os cantores 
ou bandas que se destacaram, elejo três para servirem de apoio à exploração de suas 
canções, analisando desde o contexto da época em que estavam inseridos, os ritmos, o 
público e, principalmente a temática das letras de suas canções. Mais uma vez, saliento que 
meu intuito é considerar e explorar as questões ligadas ao aspecto cultural, vocabulário e ao 
ensino relacionado à língua inglesa, especificamente. 

Embora tenha escolhido apenas uma canção de cada cantor ou banda, apresentarei um 
pout pourri de músicas relacionadas ao Rock’n Roll no encerramento do projeto que se dará 
numa Noite Cultural com apresentações musicais e a exposição de todos os trabalhos 
realizados em sala, como: cartazes sobre Elvis Presley, sua biografia, curiosidades, moda 
masculina e feminina da época, seus filmes e discos, entre outros. Arquivos Visuais sobre John 
Lennon e os outros Beatles e demais cantores consagrados escolhidos pelos alunos também 
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serão apresentados. Para finalizar, algumas fotos que registrarão os momentos de produção 
dos alunos em sala de aula com a professora ou em casa com amigos, bem como produções 
de textos (biografia) e caricaturas de alguns cantores farão parte dessa exposição cultural. 

 

MÓDULO I – 2h 

Legenda dos ícones: 

 
Texto de apoio ao 
professor para a 
apresentação do 

conteúdo 

 
Action Strategies 

 
Song 

 

 
Writing 

 
Speaking 

 
Homework 

 
Listening 

 
Videos 

 
1) Apresentar o projeto para os alunos em Power Point. 

 2) Answer the questions:  

A) Do you like music? 
(   ) Yes (  ) No 
 
B) Is music important for you?  
(   ) Yes (  ) No 
 
C)  What kind of music do you prefer? 
(   ) Heavy Metal    (   ) Country        (  ) Rap    (   ) Rock'n Roll 
(   ) Funk                (   ) Hard Rock   (   ) Pop    (   ) Dance 
(   ) Romantic         (   ) Classical      (   ) Jazz   (   ) Reggae 

D) What musical instrument brings the sound you like best? 
(   ) Violin                (   ) Guitar           (   ) piano (   ) battery   (   ) guitar 
 
 
E) What song is special in your life? Why? 
 
___________________________________________________________________________  

F)  How often do you listen to music? 



 

 

 

TEACHER MÔNICA – MUSIC (PDE) 

6 

 

(   ) Always             (   ) frequently     (   ) sometimes   (   ) never 
 
 
G) Where do you listen to music? 
(   ) In the bedroom     (   ) in the car    (   ) at home       (   ) at the parties 
  
 
H) Do you like international music? 
(   ) Yes (   ) No 
 
 
I) How do you feel when you listen to music? 
(   ) Calm   (   ) touched   (   ) happy   (   ) sad     (   ) romantic 
 
 
J) In your opinion, can music teach anything? 
(   ) Yes (   ) No 
 
 
K) Music in your life is: 
(   ) Very important  (   ) important  (   ) unimportant  (   ) meaningless 
 
 
L)  Do you believe music can be a rich methodological resource for learning the English 
language? 
(   ) Yes (   ) No 

 

M)  Do you agree music can bring benefits for English classes? 
(   ) Yes (   ) No 
 
 
N) List the items from the highest to the lowest according to the importance that it has for 
you. Through music we can: 
 

(   ) protest various social issues; 
(   ) offer discussions of controversial issues; 
(   ) rescue the culture of a people; 
(   ) increase the affection among people; 
(   ) Raise self-esteem; 
(   ) Help to increase sensitivity; 
(   ) Creativity; 
(   ) Increase the ability to concentrate; 
 
O)  Name three examples of actual controversial issues of some songs known to you. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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MÓDULO II – 3h 

1) Do you know anything about Rock? To be a real ro ck fan, you have to know each 
detail of the history of this genre. Take your guit ar, bass, drums and prepare yourselves 
to answer the questions from the Super Interessante  magazine about the true history of 
Rock’n Roll. Are you ready? 
  

 
 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

1) The term "rock and roll", which literally means "rock and roll", was part of the jargon of black 
Americans since the early decades of the twentieth century, as a euphemism for sex. Who was 
responsible for baptize the new musical style that emerged in the 50s with that term?  

   (       ) Elvis Presley, in 1954. 
   (       ) Chuck Berry, in 1959. 
   (       ) Alan Freed, in 1951. 
   (       ) John Lennon, in 1968.  

 2) The rock was born in the United States originated from the mixture of the country music with 
rhythm and blues. In a country marked by racial segregation, pioneers like Chuck Berry and Bill 
Haley broke racial barriers and merged black and white music. What long play (LP) popularized 
the genre among whites, according to historians? 

   (       ) The first Little Richard concert in Memphis (1947) 
   (       ) The record of the single ‘’That ’s All Right, Mama’’ by Elvis Presley (1954)  
   (       ) The first show of the Beatles in the United States (1964) 
   (       ) The release of the album “The wall” by Pink Floyd (1979)  
 
 3) The Beatles marked the phase of popularization of rock music. Wearing suits and having 
typical hairstyles, they became the largest music phenomenon at that time. They were the first 
rockers to pack a stadium: Shea Stadium in New York in 1965. When was the song "Please, 
please me" released by the Parlophone band?  
 
    (       ) 1957 
    (       ) 1963 
    (       ) 1965 
    (       ) 1966 
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 4)  Bob Dylan is one of the great rock lyricists. One of his greatest hits is a song that 
revolutionized music history. However, many people believed that music would be a failure 
because it lasted more than six minutes, three times the average of the radio songs of the era. 
What song is this? 

    (      ) “Hurricane” 
    (      ) “Knocking on heaven’s door.” 
    (      ) “All along the watchtower.” 
    (      ) “Like a Rollin’ Stone.” 
 
 5)  The Rolling Stones were the naughty counterpoint to the friendliness of the Beatles. They 
were the first to use day-to-day clothes on stage, which was a shock to that time. Which of the 
following musicians was not involved in the original band? 

    (      ) Brian Jones 
    (      ) Keith Richards 
    (      ) Mick Taylor 
    (      ) Mick Jager 
A 
  6) The drummer for the English rock band “The Who”, Keith Moon, was a peculiar kind: he 
used to live drunk, he enjoyed to dress like the Nazi people and he used to destroy toilets using 
bombs. But, besides being part of one of the greatest rock bands of all time, he scored his 
name in history by helping to nominate another great band of rock. Who was he?  

  (      ) Pink Floyd 
  (      ) Led Zeppelin 
  (      ) Beatles 
  (      ) Guns n’ Roses 
 
 7) The Woodstock Festival was the landmark of psychedelic in the rock: three days of mud, 
drugs, and rock and roll, including concerts with “The Who, Janis Joplin, Joe Cocker and Jimi 
Hendrix”. The latter revolutionized the guitar and made a historic performance at the festival. 
What happened? 

  (      ) He had to leave the show in the half by excessive drugs. 
  (      ) He did a history duet with the guitarist Santana too. 
  (      ) He did cover of Beatles song, “With a little help from my friends.” 
  (    ) He played the American national anthem with guitar effects that simulated machine gun 
shots. 
 

 8) In the United States, the punk arose as a response to the megalomania that the other 
strands of rock of the time printed on the genre. The order was to reduce everything to the 
basic: shorter songs and accelerated, with a few chords. What was the first great North 
American punk rock band?  

  (    ) The Clash. 
       (    ) Nirvana. 

  (    ) The Who. 
  (    ) Ramones. 

 
 9) Sid Vicious, bassist of the Sex Pistols, came to inject heroin with toilet water to prove to be 
more hardcore than Dee Ramones. Because of this and other things, the punk band proved that 
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you didn't have to be nice and hold to reach the top of the charts. What is the most famous 
rebellion episode of Sex Pistols?   

  (    ) The band played totally naked in a London pub. 
  (    ) The band offended the Queen of England in a compact. 
  (    ) The band played totally naked in a London pub. 
  (    ) The drummer bit the head off a bat on stage a show. 

 10) The Dark Side of the Moon is considered by many people to be the masterpiece of Pink 
Floyd. This album is the fourth best selling in the history of the genre and it was 741 weeks on 
the American chart. What was the inspiration for the band when they released the album?  

   (    ) The band’s founder Syd Barret, who suffered from mental disorders. 
   (    ) The arrival of man on the moon. 
   (    ) The birth of one of the three sons of Rogers. 
   (    ) A conversation of the members with ex-Beatle Paul MacCartney. 
 
 11) The world day of Rock was established by International Amnesty and the ONU in honor of 
the Live Aid, a series of concerts in London and Philadelphia in 1985. The shows raised 100 
million dollars which were donated to campaigns against hunger in Africa. What is the date of 
the world day of Rock?   
 
   (    ) 12th June. 
   (    ) 1st  September. 
   (    ) 13th  July 
   (    ) 25th  January. 

Questionário retirado de: http://super.abril.com.br/testes/voce-sabe-tudo-rock-669563.shtml e 
traduzido por Mônica Abelha. 
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                                          ROCK’ N ROLL, como tudo começou... 

Como não poderia deixar de ser, a história deste gênero musical de grande sucesso,                                                           
começa com um grito: o grito do negro, que veio para a América como escravo e influenciou a 
sociedade norte-americana com a sua musicalidade. Em meados de 1950, nos Estados 
Unidos, a chamada “geração silenciosa’’ marcada pelo fim da Segunda Guerra Mundial, viu-se 
frente a um ritmo até então desconhecido, derivado da sonoridade de um povo marginalizado.  

Antes de definir o rock, é preciso considerar o nascimento do blues – resultado da fusão 
entre a música negra e a européia. Este ritmo se encontra nas raízes musicais dos primeiros 
artistas de rock e sua denominação decorre da palavra “blues,” que em língua inglesa também 
significa “triste”, “melancólico”. Assim, essa nova música “doce-amarga” se transformou na 
principal base para a revolução sonora da década de 50.  

No entanto, é preciso enfatizar que, além do grito negro e das notas melancólicas do 
blues, a dança e, principalmente o som das guitarras elétricas, foram fatores essenciais para a 
caracterização do rock. Neste ponto é que se encontra uma variação do blues: o rhythm and 
blue. 

O rhythm and blues, versão mais agressiva do blues, é a vertente negra do rock e suas 
origens corpóreas. Reprimidos pela sociedade, a mão de obra negra, desde os tempos da 
escravidão, se refugiava na música e na dança para dar vazão, pelo corpo, ao protesto que as 
vias convencionais não emitiam. (CHACON, 1985, p.24)  
Para a consolidação da primeira forma de rock, o rock’ n roll, houve também a fusão com a 
música branca, a country e western (música rural dos EUA). Chacon, (1985), compara esse 
gênero ao blues, à medida que representava o sofrimento dos camponeses. Os principais 
atingidos pela revolução sonora do rock ’n roll foram os jovens, inicialmente nos Estados 
Unidos e depois no mundo todo.  

Nos primeiros anos da década de 1950, estes jovens se encontravam em meio a 
disputas entre o capitalismo, o comunismo e a uma valorização do consumismo, da 
modernização, fruto do progresso científico gerado no pós-guerra. O rock apareceu pela 
primeira vez num programa de rádio no estado de Ohia, em 1951, nos EUA. Com letras 
simples e um ritmo dançante, caiu rapidamente no gosto popular. 

Na década de 1950, o rock ganha a simpatia dos jovens americanos que se identificam 
com o estilo rebelde dos cantores e bandas. Em pouco tempo, o novo ritmo se espalha pelo 
mundo todo. Em 1954, o cantor Bill Halley lança seu grande sucesso “Shake, Rattle and Roll.” 
No ano seguinte, surge o rei do rock, Elvis Presley, unindo o country music e o rhythm and 
blues. Em 1956, Elvis atinge vendas extraordinárias com o lançamento de seu disco 
“Heartbreaker Hotel”. Nesta década brilharam também Chuck Berry and Little Richard. 

A década de 1960 ficou conhecida como os anos rebeldes, graças aos grandes 
movimentos pacifistas e manifestações contra a Guerra do Vietnã. Esta fase marca a entrada 
da banda de maior sucesso de todos os tempos: The Beatles. Os quatro jovens de Liverpool 
estouram nas paradas da Europa e Estados Unidos, em 1962, com a música “Love me do.” O 
rock ganha um caráter político de contestação nas letras de Bob Dylan. Outro grupo inglês que 
surge com grande sucesso é The Rolling Stones. Em 1969, o festival de “Woodstoock” torna-se 
o símbolo deste período. Sob o lema “paz e amor”, meio milhão de jovens compareceram no 
concerto que contou com a presença de Jimi Hendrix e Janis Joplin. Bandas de rock que 
fizeram sucesso naquela época: The Mamas & The Papas, Animals, The Who, Jefferson 
Airplane, Pink Floyd, The Beatles, Rolling Stones, The Doors. 

O rock dos anos 70 ganha uma cara mais popular com a massificação da música e o 
surgimento do videoclipe. É a vez do Heavy Metal, uma batida mais forte e pesada. Bandas 
como Led Zepplin, Black Sabbath e Deep Purple. Desponta também a dance music,que toma 
conta das pistas de dança do mundo todo. Bandas de rock com shows grandiosos aparecem 
nesta época: Pink Floyd Genesis, Queen e Yes. A década de 1980 foi marcada por vários 
estilos de rock. O New Wave faz sucesso no ritmo dançante das seguintes bandas: Talking 
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Heads, The Clash, The Smith, The Police. Surge em Nova York uma emissora, MTV, que 
impulsiona ainda mais o rock, pois é dedicada a mostrar videoclipes de bandas e cantores. 
Começa a fazer sucesso a banda de rock chamada U2, com letras de protesto e com forte 
caráter político. Seguindo um estilo pop e dançante, aparecem Michael Jackson e Madonna. A 
década de 1990, foi marcada por fusões de ritmos diferentes e do sucesso, em nível mundial, 
do rap e do reggae. Bandas como Red Hot Chili Peppers e Faith no More fundem o Heavy 
Metal e o Funk, ganhando o gosto dos roqueiros e fazendo grande sucesso. Surge o 
movimento grunge em Seattle, na California. O grupo Nirvana, liderado por Kurt Cobain, é o 
maior representante deste novo estilo. R.E.M., Soundgarden, Pearl Jam e Alice In Chains 
também fazem sucesso no cenário grunge deste período. 
O rock britânico ganhou novas bandas como, por exemplo, Oasis, Green Day e Super Grass. 

 No Brasil, como não poderia ser diferente, o cenário do rock brasileiro desponta na voz 
de uma cantora. Celly Campello estourou nas rádios com os sucessos “Banho de Lua e 
Estúpido Cupido”, no começo da década de 1960. Em meados desta década, surge a Jovem 
Guarda com cantores como, por exemplo, Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Wanderléa. Com 
letras românticas e ritmo acelerado, começa fazer sucesso entre os jovens. Na década de 
1970, surge Raul Seixas e o grupo Secos e Molhados. Na década seguinte, com temas mais 
urbanos e falando da vida cotidiana, surgem bandas como: Ultraje a Rigor, Legião Urbana, 
Titãs, Barão Vermelho, Kid Abelha, Engenheiros do Hawaii, Blitz e Os Paralamas do Sucesso. 
Na década de 1990, fazem sucesso no cenário do rock nacional: Raimundos, Charlie Brown 
Jr., Jota Quest, Pato Fu, Skank entre outros. 
 

Fonte: http://www.suapesquisa.com/  
 http://clubrock.com.br/news/historiadorock.htm 
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Fonte: http://www.suapesquisa.com/  
http://clubrock.com.br/news/historiadorock.htm                                                     
http://minilua.com/historia-rock-1/ 

Apresentar uma música de cada cantor citado acima:  

 
Bill Halley, Rock around the clock  https://www.youtube.com/watch?v=zju6KbP_1xY 

Chuck Berry, Sweet Sixteen https://www.youtube.com/watch?v=7h3tXq5pkJ8  

Little Richard, Long Tall Sally https://www.youtube.com/watch?v=jqxNSvFMkag 

 
 

                                                             Rock-and-Roll 

                                            Angie Guzmán - Jocelyn Romero IC  

The musical movement that has marked much of the music to this day appeared in the late 
50s, in the United States: The Rock &Roll. Not a musical style that emerged by itself but has its 
roots in other styles that developed earlier as the Blues, Jazz, Rhythm & Blues and Gospel. 
Rock music emerges as a protest movement of youth to their parents, as an act of rebellion.  

Rock music has its roots in the era of rock and roll and rockabilly of the 1950s. In the 
mid-1960s, rock music combined with folk music to create folk rock, with blues to create blues-
rock and with jazz, to create jazz-rock fusion, and without a time stamp for create psychedelic 
rock. Also in the 1970s, rock developed a number of subgenres, such as soft rock, hard rock, 
progressive rock, heavy metal and punk.  

The rock for its history, has always been associated with sex and drugs, but since its 
inception, rock bands wanted to give their opinion on important issues such as politics, the 
economy and other issues. Being for or against an ideology, not left or right, does not matter, is 
the fact clarify a political position.  From the Rolling Stones created a new era of expression, the 
political content of the lyrics, as time went on became more and more evident. 

ELVIS PRESLEY Elvis Aaron Presley (January8, 1935 – August 16, 1977) was an 
American singer and actor. A cultural icon, he is commonly known by the single name Elvis. 
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One of the most popular musicians of the 20thcentury, he is often referred to as the "King of 
Rock and Roll" or "the King".  

The Beatles were a band of rock and pop from Liverpool, England, formed in 1960. It 
was composed primarily by John Lennon (rhythm guitar, vocals), Paul McCartney (bass, 
vocals), George Harrison (lead guitar, vocals) and Ringo Starr (drums, vocals).The Beatles 
were the bands most successful and critically acclaimed in the history of popular music. Only 
between1962 and 1970 managed to sell almost 400million albums worldwide. They were also 
artists who have sold more albums in the history of the United States, according to the 
Recording Industry Association of America. THE BEATLES  

The Rolling Stones is a British rock band originally from London. From its tour of the 
United States in 1969 called themselves "the rock and roll band world largest" Note 11 band 
was founded in April 19622 by Brian Jones, Mick Jagger, Keith Richards, Ian Stewart and Dick 
Taylor .They are considered one of the greatest and most influential groups in rock history, 
4being the group that laid the foundation of rock contemporáneo.5 July 6 Counting from the 
beginning with the help of criticism, some of the materials are considered among the best of all 
time; 8 910 11 among them are Beggars Banquet(1968), Let It Bleed (1969), Sticky 
Fingers(1971) and perhaps his best work, Exile on Main St. (1972).From left to right: Mick 
Jagger, Keith Richards, Ian Stewart and Dick Taylor .  

 Like a Rolling Stone Bob Dylan 19652- (I Can’t Get No) Satisfaction The Rolling Stones 
19653- Imagine John Lennon 19714- What’s Going On Marvin Gaye 19715-Respect Aretha 
Franklin 19676- Good Vibrations The Beach Boys 19667- Johnny B. Goode Chuck Berry 
19588- Hey Jude The Beatles 19689- Smells Like Teen Spirit Nirvana 199110- What’d I Say 
Ray Charles 195911- My Generation The Who 196512- A Change Is Gonna Come Sam Cooke 
196413 -Yesterday The Beatles 196514- Blowing in the Wind Bob Dylan 196315 -London 
Calling The Clash 1980  

The impact, immediately, had the rock in youth may be analyzed by theoretical theory 
Harold communication Lass well (1985) of the communicative act, in this theory raises the 
following scheme: Who says what in which channel to whom and with what effect? This theory 
has been used on multiple occasions to interpret and analyze various forms of communication 
as messages, speeches, news and more. Applied to the relationship between music and 
society, we can make an analysis: rock artists expressed their concerns and feelings through 
his music to youth and achieved a sense of unity and empathy.  

 
 Fonte, texto e slide retirado de: http://pt.slideshare.net/Angie-Guzman/rock-music-
21181962?related=3 
 

3) Can you complete the rock crossword puzzle below? Read the clues and answer the 
questions! 

1) Name for the marginalized blacks_______________________________________________ 

2) The name of the historical music festival in 1969. __________________________________ 

3) What was the way to protest used by blacks of the time ... ___________________________ 

4) Majority affected by the sound revolution of rock and roll were…_______________________ 

5) First hit song of the Beatles ... __________________________________________________ 

6) What is the State in which the rock music was performed for the first time? ______________ 

7) An important radio station where the rock music emerged in New York __________________ 

8) Musical style characterized by a stronger and heavy beat.____________________________ 
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9) Essential music instrument for rock characterization. ________________________________ 

10) Highly successful musician in the 60s due to political criticism of the lyrics of his songs. 

____________________________________________________________________________ 

11) Peasants music____________________________________________________________ 

12) Enshrined singer from the late 80s. He already died and his musical style is popular  and 
dancing._____________________________________________________________________ 

13) The highest representative of grunge style._______________________________________ 

14) First record of Elvis Presley __________________________________________________ 

15) What is the name of the most famous singer of the young guard? _____________________ 

16)  The most outstanding band in the decade of 60.__________________________________ 

17)  Sound Revolution in the 50s._________________________________________________ 

         1  L          
    2       O          
        3   N          
      4     G          
                     
          5 L          
        6   I          
        7   V          
         8  E          
                     
     9      R          
         10  O          
          11 C          
12           K          
                     
          13 N          
                     
    14       R          
    15       O          
  16         L          
         17  L          

 

Assistir a história de Alan Fred, o precursor do rock’ n roll. 
https://www.youtube.com/watch?v=8BhIz-xYGCU  
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MÓDULO III – 8h 

Após a leitura desse texto, o professor solicitará que cada aluno escreva em um 
papel uma pergunta sobre o texto. Após cada aluno ter elaborado sua pergunta, todos os 
papeis são recolhidos e misturados. O professor escolhe um aluno para sortear um papel e ler 
a pergunta. O aluno que a elaborou deverá levantar-se e respondê-la. Em seguida, o que 
respondeu sorteia outro papel e a dinâmica segue até todos os papéis acabarem. A cada 
sorteio o professor poderá promover uma discussão a respeito. O professor pode dificultar a 
dinâmica pedindo para o próprio aluno que sorteou a pergunta, respondê-la. 

 

                              “Árvore Genealógica do metal e do Rock” 

 

 Um casal velhinho, de pele escura, tendo os dois uma voz bem grave. Muito simpáticos 
e sorridentes, adoram dançar, ou "balançar o esqueleto", como preferem dizer. Já tiveram suas 
brigas com a Dona Música Clássica, e sempre foram amigos do senhor Jazz (especialmente a 
Sra. Blues), um outro velhinho, ex acrobata de um circo local. Tiveram quatro filhos: Rockabilly, 
Rock Pop, Rock Progressivo e Hard Rock. 

Rockabilly , o irmão mais velho, outro que é apaixonado por dançar. Antigamente, 
andou muito com o segundo mais velho, o Rock Pop. Adora topetes, calças boca-de-sino, 
óculos escuros coloridos, brilhantina e coisas bregas em geral. Fez muito sucesso com a 
mulherada na juventude, mas agora é um velho gordo.  

Rock Pop , adora andar na moda, mas não tem uma opinião fixa. Já andou com todos 
os outros irmãos, menos com o progressivo. Sabe-se que ele ganha muito bem, e quem anda 
com ele também, e que ele é louco por dinheiro, se vende por qualquer coisa. Dizem que ele 
gosta de enganar as pessoas às vezes, dizendo que uma coisa é boa quando não é, mas não 
se sabe. 

Rock Progressivo , carinhosamente apelidado de Prog, é um caso a parte. Correm 
boatos de que ele é filho de um caso da Sra. Blues com o Sr. Jazz, o que ficou ainda mais 
sério quando ele começou a fazer acrobacias. Muito exibicionista, adora mostrar as loucuras 
que consegue fazer, apesar de que, de vez em quando, as pessoas se irritam por que ele fica 
muito tempo fazendo, ou faz coisas chatas, só por que é difícil. Mas é um cara muito legal, 
quando para com o exibicionismo puro. 

Hard Rock , meio revoltado, meio dançante. Quanto a esse, não restam dúvidas que 
veio dos Blues. Ele também AMA penduricalhos, bandanas, lenços, maquiagem, cabelos 
bufantes e vive fazendo poses meio homossexuais, mas não é gay. Um pouco esquentadinho 
também. Conta-se que na adolescência usou e abusou das drogas e era meio ninfomaníaco. 
Casou-se e teve dois filhos: o pródigo Heavy Metal e o caçula Punk Rock. 

Punk Rock , muito revoltado, e muito relaxado também. Tentou ser igual ao pai, mas 
não conseguiu e frustrou-se, vindo daí sua revolta. É muito fraquinho, raquítico. Não se importa 
com nada, mas vive falando de igualdade, vive defendendo ideais comunistas. Bebe mais que 
carro a gasolina com o tanque furado. A casa dele é uma bagunça, principalmente a COZINHA, 
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que é muito tosca, tudo meia-boca. Teve dois filhos com a namorada, chamados de Hard Core 
e Grunge. Acha que um dia vai mudar a sociedade. 

Hard Core , menino meio maluco, vive correndo pela casa, não para de correr. É um 
pouco mais organizado na cozinha do que o pai, mas também é fraquinho. É surfista e skatista 
também. Quando está meio emotivo, passa o tempo todo reclamando da namorada que 
corneia ele todo dia. 

Grunge , é meio tristonho, meio emotivo também. Vive reclamando da vida. Está na 
puberdade, por isso sua voz dá umas desafinadas às vezes. Ele costuma agir de maneira 
suicida. Menino estranho, esse. 

Heavy Metal , ele é muito forte e bem pesado. Bebe ainda mais que o Punk. Gosta de 
falar de mitologia nórdica e ocultismo, mas é bem cabeça aberta, dá para falar com ele de tudo: 
política, amor, humor, da vida... Reza a lenda que ele tem pacto com o diabo, mas isso é 
mentira. Adora roupas de couro e spikes. Dizem que ele é o que o Punk sempre quis ser. Tem 
uma voz grave, mas quando grita fica um pouco agudo. Tem fama de malvado, mas não é... Só 
quando está de mau humor. Quando está de bom humor pode ser o cara mais engraçado do 
mundo. Gosta de cabelos compridos e de exibir os músculos às vezes. Não gosta muito de ir à 
Igreja. Acho que é daí que vem sua fama de anticristo... ainda mais quando ele começa a tirar 
sarro da cara dos sacristãos e eles levam a sério! Gosta de andar de motocicleta, e é 
mecânico. Tem uma Harley Davidson. Teve vários filhos: Thrash, Melódico, Prog Metal, Death, 
Black, White, Doom, Gothic, que são muito unidos (com exceção do Black e do White, que 
nunca se entenderam) que vivem fazendo trabalhos em cooperação. 

Thrash , mais ágil que o pai, trabalha de ajudante de pedreiro, sendo mais forte. Um 
pouco violento de vez em quando, mas também é muito engraçado quando quer. Quando era 
pequeno engoliu uma escova de cabelo e desde então sua voz nunca mais foi a mesma. 
Melódico, costumava frequentar a casa da Sra. Música Clássica quando era menor. É ator de 
teatro, fascinado por J.R.R. Tolkien e coisas medievais. É muito feliz, especialmente quando 
fala. Tanto que seu maior problema é que ele costuma se empolgar, e, por ter uma voz aguda, 
fica irritante escutá-lo. Adora coisas muito enfeitadas. Quer dar um presente pra ele? Compre 
um livro de fantasia com uma capa de veludo e com um marca páginas bem grande, com 
gravuras da pintura barroca, bem detalhados. 

Prog Metal  costumava andar com o tio Prog, e aprendeu muitas manobras e 
acrobacias, e espera ser artista de circo também, mas não consegue fazer tudo por que é mais 
gordo, mais pesado, e tem o mesmo problema com exibicionismo. 

Os irmãos Death e Black, figuraças. Sabe os irmãos caverna? São iguaizinhos. São tão 
parecidos, que só dá pra distinguir quando o Black está de maquiagem, ou quando está mais 
enfeitado. Ninguém entende o que eles falam. Acredita-se que tenham uma linguagem própria. 
Mas sabe-se que quando o Black abre a boca é pra mandar Deus para aquele lugar, e dizer 
que o Diabo é o senhor dele. Trabalha com confecção de velas. O Death é meio estranho, 
trabalha de legista. Das vezes que se entendeu o que ele disse, ele só falava de como as 
pessoas morriam. Acho que o emprego dele o deixou meio neurótico. Gostam muito do Thrash. 
O Death costuma falar com o White às vezes, mas o Black nem chega perto. São muito 
violentos e estouradinhos. O Black é muito frio também, não tem pena de ninguém, e vive 
mutilando animais. 

White , indo na contra mão do pai, é extremamente religioso. Detesta o Black, mas 
consegue conversar com o Death, e eles até trabalham juntos de vez em quando. Na Igreja do 
White, é claro. Seu único problema é que, para tentar parecer mais cristão, esquece que 
nasceu em uma família de peso, fazendo jejuns muito grandes e ficando muito leve. 

Doom e Gothic , outros muito parecidos. Só dá pata perceber a diferença por que o 
Gothic é mais calminho e vive bem equipado com coisas eletrônicas, enquanto o Doom às 
vezes lembra o Death, em alguns traços. Vivem reclamando da vida, falando de como sofrem... 
De como a vida é um inferno... Parecem um pouco com o Grunge quando começam a falar, 
mas diga isso pra eles e veja o que sobra de você! O Gothic gosta de coisas eletrônicas e 
trabalha consertando equipamentos e tem um timbre de voz ultra grave, mas só fala 
sussurrando. O Doom trabalha de coveiro. 
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Ah! Existe um cara aí dizendo que pertence a essa família, mas todo mundo sabe que 
ele só quer ter o sobrenome Metal por dinheiro. Ele é tão porco que às vezes lembra o Punk, é 
mais desafinado que o Grunge, e só é pesadão, mas não se alimenta bem, vive de porcaria. 
Conhecido como New Metal. Para ter uma ideia, ele anda com um carinha muito chato 
chamado Hip-Hop!  
                                                                                                                                                                                                                      
           
Fonte:  http://rock-dasantigas.blogspot.com.br/2011/06/arvore-genealogica-do-metal-e-do-
rock.html  
 
                                                              ROCK TYPES 
 
 
  Instruments Electric Guitar Acoustic Guitar Bass Drums Microphone. 
 The History In 1969 after the Beatles the rock and roll get divided in two genders Blues 
Rock and Hard Rock Blues Rock: Mixed the blues music with guitar rhythms, The Rolling 
Stones,  Chuck Berry, The Yard birds Hard Rock: Was a mix of Rock 'n Roll Styles, Queen, The 
Who, Led Zeppelin, Deep Purple, Jimmy Hendrix 
 In the 70's the Hard Rock get divided in 4 sub genders, all of them with their differences 
70's Hard Rock: Similar to the original Hard Rock,  AC/DC, Van Halen, Blue Osteyer Cult, 
Aerosmith Shock Rock: Became popular for the appearance of the artists, KISS,  Ozzy 
Osborne, W.A.S.P 

 The 70's Heavy Metal: They added distortion and make power rhythms: Black Sabbath, 
Guns and Roses, Manowar Punk Rock.  Simply and fast rhythms. Also related with the punk 
movement:  Ramones, The Misfists and The Damned. 
  The N.W.O.B.H.M (The New Wave of British Heavy Metal): was a movement musically 
characterized by fast upbeat tempo songs, power chords, fast guitar solos and melodic, soaring 
vocals, with lyrical themes often drawing inspiration from mythology and fantasy. Iron Maiden, 
Motor head, Angel With and Diamond Head.  
  The New Genders: Glam, Southern, Pop, Progressive, Hardcore Alternative, Stoner, 
Industrial, Power, Thrash, Black Indie, Emo, Rap,  Nu-Metal, Metal Core, Grunge, Death New 
Wave of American Heavy Metal. 
  The Southern rock is a sub gender of the Rock and Roll developed in the Southern 
United States. It's focused generally on electric guitar and vocals. Lynyrd Skynyrd and ZZ Top. 
  Pop Rock: Was the musical style of the bands than made commercial rock. Bon Jovi 
and U2. 

 Industrial metal: Is similar to the shock rock but the music is made by repeating metal 
guitar riffs, sampling, synthesizer or sequencer lines, and distorted vocals. Rammstein, Marilyn 
Manson, Fear Factory and White Zombie. 
  Power Metal: This gender mixes heavy metal with speed metal and it uses classical 
music elements. It concerns on the speed of the riffs and makes melodic chorus. The songs are 
based on mystic things like dragons. Judas Priest, Manowar, Halloween, Dio and Dragon force. 
  Thrash Metal: It is a mix of heavy metal with the aggressive rhythms of Hardcore Punk. 
Metallica, Mega death, Anthrax and Slayer. 
  Grunge: Was a gender generally characterized by heavily distorted electric guitars, 
contrasting song dynamics, and apathetic or angst-filled lyrics.  Nirvana, Sound garden, Stone 
Temple Pilots, Alice in Chains and Pearl Jam. 
  New Metal: It's similar to the other sub genders It uses virtuously guitar solos and some 
bands use 7 String guitars or 5 string bass.  Slipknot and System of a Down. 
 
Fonte: http://pt.slideshare.net/bigerk9/rocktypes?related=1  
               Apresentação de slides sobre os gêneros do rock: 
http://pt.slideshare.net/Waleedbutt5/music-genre-research-26071776?next_slideshow=1   
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2. Access the following website and listen to a sample of each musical style presented in the 
text above. 
 http://visual.ly/100-years-rock-and-roll-visualized?view=true. 
 

3. Homework: Access the following website and read more about the sub genders of 
rock.  http://enigmasvalentim.blogspot.com.br/2012/02/rocknroll.html. 

 

4. Based on the texts below, unscramble the letters and write down the words.  

 

A) (______________________) Refere-se à cena musical surgida internacionalmente 
através da "segunda onda do punk", no final dos anos 70, um estilo de punk rock caracterizado 
por tempos extremamente acelerados, canções curtas, letras baseadas no protesto político e 
social, revolta e frustrações individuais, cantadas de forma agressiva. 
 

LSEBU_____________________________  

CLIASCS ISMCU ____________________ 

LKYORCBLIA________________________ 

OPP CKOR_________________________ 

SERPVIROGSE KOCR ________________ 

DHRA ORKC__________________________ 

RDAH REOC__________________________ 

RDAH REOC__________________________ 

ALKCB_______________________________ 

PHI OPH______________________________ 

 
 
 B) (_____________________) É conhecido como um gênero musical que mistura elementos 
da música popular com rock, com atitudes calmas e um som suave. 
 
 C) (______________________) A banda Pink Floyd é considerada deste gênero musical, pois 
apresenta composições longas, com harmonia e melodias complexas, de arranjos não 
tradicionais, que se aproximam da música erudita. Fazem uso de sintetizadores e longas partes 
instrumentais. 
 
 D) (_______________________) Embora muitas pessoas considerem Elvis o rei do...  O 
homem que realmente merecia ser responsável pela difusão deste estilo foi chamado de Allan 
Fred, um disk jockey, radialista de programa de Cleveland, Ohio.   
 
 E) (_______________________) Resultado da fusão de gêneros musicais de origem tanto 
africana quanto européia. Um ritmo que retrata o sofrimento e a melancolia dos africanos 
escravizados. Focado basicamente no vocal e geralmente acompanhado somente por violão. 
 
 F) (________________________) Grandes compositores deste tipo de estilo musical: Antonio 
Vivaldi, Johann Sebastian Bach, George Frederich Handel, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig 
Beethoven. Suas apresentações são feitas em concertos.  
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 G) (________________________) É caracterizada por um uso pesado de vocais agressivos, 
guitarras distorcidas, baixo, bateria e muitas vezes acompanhado com pianos e teclados. 
 
 H) (________________________) Guitarras distorcidas, som rápido e pesado, com forte 
presença e influência do Hard Core. Pode-se dizer que é realmente a fusão do Heavy Metal 
com o Hard Core. As letras normalmente são protestos contra governos, políticos, religião e 
também falam de esportes radicais como skate, surf e bike.  
 
 I) (_________________________) É um gênero musical, com uma sub cultura iniciada 
durante a década de 1970, nas áreas centrais de comunidades jamaicanas, latinas e afro-
americanas da cidade de Nova Iorque.  Os quatro pilares essenciais na sua cultura são: o rap, 
o DJing, a breakdance e o graffiti. Outros elementos incluem a moda e as gírias. 
 
 J) (________________________) Possui inúmeros subgêneros, havendo grande rivalidade 
entre alguns. Vertente extrema do heavy metal e que foi evoluindo ao longo dos anos. A 
música é caracterizada por andamentos rápidos, vocais rasgados, guitarras altamente 
distorcidas tocadas pela bateria, álbuns com produção e estruturas sonoras não-convencionais. 
É um estilo sombrio, cru e agressivo que incorpora em suas letras temas como satanismo, anti 
cristianismo e paganismo.  
 
5) Read the words and choose one to complete the descriptions below: 
 

           ( 1 ) GOTHIC                     ( 6 ) WHITE METAL 

          ( 2 ) BLACK                        ( 7 ) PUNK 

          ( 3 ) DEATH METAL           ( 8 ) GRUNGE 

          ( 4 ) PROG METAL            ( 9 ) NEW METAL 

          ( 5 ) JAZZ                            ( 10 ) DOOM 

 

 (  ) Uso de poucos acordes, solos breves e simples, de curta duração e letras rebeldes, 
sarcásticas. O aspecto cultural mais característico e evidente deste estilo musical é a moda. 
Pode ser reconhecido por alguns elementos como: alfinetes, patches, calças jeans rasgadas, 
calças pretas justas, jaquetas de couro com rebites e mensagens inscritas nas costas, 
coturnos, piercings, tênis converse, correntes, corte de cabelo moicano ou spike e, em alguns 
casos, lápis ou sombra no olho. Aparência desleixada. 
 
 (   )  É um subgênero do rock progressivo e do heavy metal. Mistura elementos do  heavy 
metal e progressive rock, levando a "agressão"  som  alto da guitarra amplificado, com as 
composições mais experimentais, complexas e "pseudo" clássicas"do último metal progressivo 
muitas vezes utiliza os temas conceituais associados com o rock progressivo. 
 
 (   ) Se ramificou do heavy metal tradicional. Cria uma atmosfera de escuridão e melancolia. 
Sua principal influência foram os álbuns da banda Black Sabbath, que é considerada a 
precursora do estilo. Ritmos em andamento lento e músicas com longa duração. Suas 
principais características são: atmosferas obscuras e sombrias, tons menores e pesados, letras 
que abordam temas pessoais como experiências amorosas, depressão, angústia, medo, 
desespero e suicídio. 
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 (   ) É um gênero do rock que se desenvolveu no Reino Unido e nos Estados Unidos, tendo 
como raízes o blues rock e o rock psicodélico. O gênero foi muito popular nos anos 80 e de 
todos os formatos do rock 'n roll, é a forma mais extrema em termos de volume e teatralidade". 
 
 (   ) Ë um gênero do heavy metal que evoluiu do death/doom metal, e caracteriza-se por seu 
clima melancólico e um enfoque sombrio em temas como religião,sexualidade e morte. 
 
 (   ) Subgênero do rock alternativo, inspirado pelo hardcore punk, pelo heavy metal . As letras 
de suas músicas caracterizam-se por altas doses de angústia e sarcasmo, entrando em temas 
como alienação social, apatia, confinamento e desejo de liberdade. A estética é despojada em 
comparação a outras formas de rock, e muitos músicos se destacaram por sua aparência 
desleixada e por rejeitarem a teatralidade em suas performances. 
 
 (   ) É um subgênero do metal alternativo que funde elementos do heavy metal com aqueles de 
vários outros gêneros, mais notavelmente  como grunge, funk e hip-hop. 
 
 (   ) É um gênero musical que engloba todo estilo de metal que possua letras cristãs, seu nome 
já indica a cor da paz. 
 
 (   )  É um  subgênero do heavy metal. Surgiu simultaneamente em várias partes do mundo. O 
estilo tem raízes no trash metal, porém apresenta mais agressividade que seu antecessor, 
letras com temas sobre violência, morte e sobre a fragilidade da vida humana. 
 
 (  ) Ao contrário do Blues, este ritmo musical se desenvolvia nas grandes cidades. Ele é 
baseado na improvisação e marcado por bandas maiores e arranjos mais elaborados, com 
percussão e instrumento de sopro. O saxofone é um instrumento muito utilizado neste estilo 
musical. 
 

 6. What comes to your mind when you listen to these songs? 
 
a) During our classes we have learned about some sub genres of rock music. Now, you are 
going to listen to some song excerpts of different singers and times. Close your eyes and enjoy 
the songs.  
 
b) Now, it´s time to write: think about the feelings, events, situations, and so on that came to 
your mind while listening to those songs. After this exercise, write the name of the songs, their 
singers and genders. 
 
 
A)__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
B)__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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C)__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

D)__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

E)__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

  

F)__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Algumas músicas para a realização da atividade: 

 
http://www.vagalume.com.br/chuck-berry/you-never-can-tell.html 
http://www.vagalume.com.br/elvis-presley/suspicious-minds.html#play 
http://www.vagalume.com.br/the-beatles/lucy-in-the-sky-with-diamonds. 
http://www.vagalume.com.br/the-rolling-stones/i-cant-get-no-satisfaction.html  
http://www.vagalume.com.br/manowar/the-gods-made-heavy-metal.html  
http://www.vagalume.com.br/freddie-mercury/i-was-born-to-love-you.html  
 
7. Look at the pictures below and identify their musical genre. After that, justify your answers. 

A)__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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B)__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  

 

C)__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________                             

 

D)__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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E)__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

F)__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

8) Read the definitions below and find their words in the Word Search . 
  

1) This color symbolizes the peace.   ________________________________________ 
 
2) It’s a tennis type with the name of a star.___________________________________ 
 
3) It’s used mainly in rockers´ hair . ________________________________________ 
 
4) It’s a common clothing for men and women.________________________________ 
 
5)  Social clothing that begins with the letter B. ________________________________ 
 
6) Trademarks of Elvis Presley._____________________________________________ 
 
7) Famous haircut in the 50s. ______________________________________________ 
 
8) It’s essential to protect the eyes from the sun._______________________________ 
 



 

 

 

TEACHER MÔNICA – MUSIC (PDE) 

24 

 

9) Drawing made on the skin by a professional.________________________________ 
 
10) Cowboys love wearing them. ___________________________________________ 
 
11) Metallic Ornaments.__________________________________________________ 
 
12) The color of passion._________________________________________________ 
 
13) Ladies´ object used to color the lips. _____________________________________ 
 
14)  Animal skin. / Ordinary garment clothes among rockers._____________________ 

15) Part of women's clothing.______________________________________________ 
 

16) Clothing used worldwide. _____________________________________________  
 

Ú P I Ô P I E R C I N G S À 
Õ Õ Z R Ô Ô N M I S V Ó G J 
Ç O L Z C O Á B I Â Q S E U 
B Á X B E V L Ò Y Á O A A Y 
W T I C Á N Ü S U D N C T L 
M H R U Ç Ê U E Ó S C R Â E 
S B I I Z À T S T T E Â K A 
Õ J S T K K D S I Z M U J T 
G G Ó O E S Ã A A M M W U H 
W A O Z Ê A A L K Â Â R S E 
N L S A Ã Ô B G N X F N É R 
M C I I Q V O K Q Z O Á D J 
O A I P D I O R M O R X Ç A 
O L Í Z S E T A H X E Ó P C 
T L D I Q T B D B Y L Ü J K 
T S Õ À S É I U Ó V O B D E 
A T Â L X J P C R G C W Í T 
T A Ú I O L Z C K N Ú E U F 
É R W O S O Ô À F E S S J N 
Ü Í Á R G Ó J C C W Á Ã A F 
É R Ó I V E R É T S H I R T 
T E Â A D B Ü F D Z H V Ô Ô 
M É Q H Z V Ú E Ò L Í P L Õ 
E F É N L À R Q B S R W P Ú 
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9) Look at the illustration below and complete the blanks with the correct words from the box.  
  

 
Creepers – polka dots – pompadour – wranglers – sailor tattoos – open toed heels – Cuffed 
jean bottoms – cheetah print tattoo – flower in hair – half sleeve - skull belt buckle – Pig tails – 
faux vintage western shirt – poof + protruding bangs – caked on makeup. 
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10. Listening  

Listen to the song twice. Then, write down the words you hear in the blank spaces according to 

the pictures. Pay attention.  

 

Shake Rattle and Roll  (Bill Haley)  

 

Get out in that _____________________  and rattle those pots and pans 

__________  in that kitchen and rattle those pots and _________  

Well roll my _________________  'cause I'm a _______  man. 

I said shake rattle and roll 
I said shake rattle and roll 
I said shake rattle and roll 
I said shake rattle and roll 
Well you'll never do nothin' 

To save your ________________________________________  gone soul 
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Wearin' those ___________________________  your hair done up so nice 

Wearin' those dresses your _______________________ done up so nice 

You look so warm but your _________  is cold as ___________  

 

I said shake rattle and roll 
I said shake rattle and roll 
I said shake rattle and roll 
I said shake rattle and roll 
Well you'll never do nothin' 
To save your dog gone soul 
 

I'm like a _____  _________  +d__________ peeping in a 

seafood store. 

I'm like a one eyed cat peeping in__________________________  store 

I can look at you tell you don't love me no_________________________  

 
I believe you are doing me wrong and now I know 
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I believe you are doing me wrong and now I know 
 

The more I work the faster my ______________________________  go 

I said shake rattle and roll 
I said shake rattle and roll 
I said shake rattle and roll 
I said shake rattle and roll 
Well you'll never do nothin' 
To save your dog gone soul 
 

 Bill Halley “Shake, Rattle and Roll’: https://www.youtube.com/watch?v=jqxNSvFMkag 
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MÓDULO IV – 6h 

 

 
1) Read Elvis' biography and complete the text below with the words from the box. 
 

HUMES HIGH SCHOOL – COUNTRY – FILMS – DIED – INTERNATIONAL SENSATION – 

BILLION – STORY – CHURCH – PERFORMANCES – GOOOD LOOKS – SINGING 

CAREER – WAS BORN – RACIAL BARRIERS – POP – SERVED – ON JANUARY 8, 1935 – 

WITHOUT – KNOWN 

 

ELVIS PRESLEY´S BIOGRAPH 

 

The incredible Elvis´ life ________________ began when Elvis Aaron Presley 
__________   ____________ to Vernon and Gladys Presley in a two-room house in Tupelo, 
Mississippi, _______________________. His twin brother, Jessie Garon, was stillborn, leaving 
Elvis to grow up as an only child. He and his parents moved to Memphis, Tennessee, in 1948, 
and Elvis graduated from __________________________ there in 1953. 
  Elvis’ musical influences were the ________ and ___________________ music of the 
time, the gospel music he heard in __________________ and at the all-night gospel sings he 
frequently attended, and the black R&B he absorbed on historic Beale Street as a Memphis 
teenager.  

In 1954, Elvis began his ___________________________ with the legendary Sun 
Records label in Memphis. In late 1955, his recording contract was sold to RCA Victor. By 1956, 
he was an _________________          ________________. With a sound and style that 
uniquely combined his diverse musical influences and blurred and challenged the social and 
____________   ________________ of the time, he ushered in a whole new era of American 
music and popular culture.  

He starred in 33 successful ______________, made history with his television 
appearances and specials, and knew great acclaim through his many, often record-breaking, 
live concert ______________________ on tour and in Las Vegas. Globally, he has sold over 
one ________________ records, more than any other artist. His American sales have earned 
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him gold, platinum or multi-platinum awards. Among his many awards and accolades were 14 
Grammy nominations (3 wins) from the National Academy of Recording Arts & Sciences, the 
Grammy Lifetime Achievement Award which he received at age 36, and his being named One 
of the Ten Outstanding Young Men of the Nation for 1970 by the United States Jaycees. 
___________________any of the special privileges, his celebrity status might have afforded 
him, he honorably ______________ his country in the U.S. Army. 
  His talent, _____________    _____________, sensuality, charisma, and good humor 
endeared him to millions, as did the humility and human kindness he demonstrated throughout 
his life. __________________ the world over by his first name, he is regarded as one of the 
most important figures of twentieth century popular culture. Elvis ________________ at his 
Memphis home, Graceland, on August 16, 1977. 
 
 
Fonte: http://www.elvis.com/about-the-king/biography_.aspx  
 
 

  Film: https://www.youtube.com/watch?v=JS8wvnW-YGg 
 
 
2) Complete the grid about Elvis' biography: 
 

 

Name:_____________________________________________________________________ 

Birth: ______________________________________________________________________ 
 
Mother’s name:______________________________________________________________ 
 
Twin’s name:________________________________________________________________ 
 
Hometown:_________________________________________________________________ 
 
School attended:_____________________________________________________________ 
 
Year that he began to be successful:_____________________________________________ 
 
Number of films made:________________________________________________________ 
 
Date of death:_______________________________________________________________ 
 

 

  3) Now, I´d like to know about you. Answer these questions with complete answers. Let´s 
practice!  

 

a) What’s your name? 

____________________________________________________________________________ 

b) Where were you born? 
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____________________________________________________________________________ 

c) What are your parents` names? 

____________________________________________________________________________ 

d) How old are you? 

____________________________________________________________________________ 

e) Where do you live? 

____________________________________________________________________________ 

f) Do you have brothers or sisters? 

____________________________________________________________________________ 

g) What do you do for living? 

____________________________________________________________________________ 

h) Do you have a boyfriend/girlfriend? 

____________________________________________________________________________ 

i) What’s his/her name? 

____________________________________________________________________________ 

j) What’s your zodiac sign? 

____________________________________________________________________________ 

k) Do you like international music? 

____________________________________________________________________________ 

l) What’s your favorite singer? 

____________________________________________________________________________ 

m) Do you like your English teacher? 

____________________________________________________________________________ 

n) What do you want to be in the future? 
____________________________________________________________________________ 
 
 

4) Now that you answered all the questions in the previous exercise, write your 
answers in the sequence and produce your own biography. 

 
 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 
 5) Are these pieces of information about Elvis` life true or false? Mark the answer with a tick. 
 
 a) Elvis Aaron Presley was born on January 10th, 1930.  
    (       ) True   (       ) False 
 
 b) His twin brother, Jesse G.Presley, was stillborn.  
     (       ) True   (       ) False 
  
 c) When Elvis got 15, his mother accompanied him in school every day. 
     (      ) True   (      ) False 
  
 d) His mother forbade swimming classes and any dangerous sports.  
    (      ) True   (       ) False 
 
 e) Elvis´ father, Vernon Presley, was in jail for eight months when the Elvis was three.  
    (      ) True   (       ) False 
 
 f) His father was charged with forging checks.  
    (      ) True   (       ) False 
 
 g) In 1948, when Elvis was 15, the Presley family moved to Memphis, Tennessee.  
     (      ) True   (       ) False 13 
 
 h) Elvis' career began in Paris.  
     (     ) True   (      ) False  
 
 i) Elvis won his first father's gift guitar on his 11th birthday.  
     (    ) True   (     ) False 
 
 j) Elvis won a guitar to forget the idea of buying a rifle.  
     (     ) True   (     ) False 
 

 6) Did you actually learn some facts about Elvis? Choose the alternative that corresponds to 
the right answer. 
 

 a) Before the fame, Elvis was a_______________________.  
      
 (      ) driver         (      ) mechanic    (      ) sales clerk 
 
 b) The first appearance of Elvis Presley on television was_______________________ 
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(     ) on 30 January 1956. (     ) on 28 January 1956.    (     ) on 25 January 1956. 
 
 c) Elvis Presley recorded "Hound Dog" ______________ times before getting it right. 
  
(     ) 25                              (     ) 31                                (     )18           
 
 d) "It's now or never " made ___________________to realize that he should follow a musical 
career. 
 
(     ) a friend                      (      ) your neighbor              (     ) a prisoner 
 
 e) Elvis and Priscilla Presley got married on May 1st, _______________.  
 
(     ) 1968                           (      )1969                             (      ) 1969 
 
 f) Priscilla cheated on Elvis by his ______________________ teacher. 
 
(     ) karate                         (       ) French                         (      ) Italian 
 
 g) Presley consumed about ____________________calories a day - twice the Eating an 
 Asian elephant 
 
 (      )  50.000                      (      ) 90.000                           (     ) 40.000  
 
 h) Elvis had ________________ jets. 
 
(     ) Two                            (     ) three                               (      ) Four 
 
 i)  Elvis Presley died on ____________________, 1977. 
 
(     ) 15th  July                        (     ) 08th August                  (      )1st September 
 
 k) His body was found in the ________________________ by his girlfriend Ginger Alden, 
 at the Graceland mansion.  
 
 (     ) bedroom                      (       ) bathroom                    (       ) kitchen 
 

7) Look at the covers of some of Elvis’ records. Each one of them refers to a long play (LP).  
Search each one of them and write down the informations.    
 

01 02 03 
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01 02 03 
 

04 
05 06 

1)__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

 

2)__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

3)__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

4)__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

5)__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
Disponível em: http://entretenimento.r7.com/musica/noticias/entenda-elvis-presley-em-cinco-
discos-20100108.html  
 
 7) Match the columns: 
 
A)That’s All Right (Mama),                              (     ) Febre      
B)Good Rockin’ Tonight,                                 (     ) Reconsidere bebê 
C)Trying to Get to You,                                   (     ) A garota do meu melhor amigo 
D) Mystery Train,                                             (    ) Está tudo certo (mama) 
E) Heartbreak Hotel,                                        (    ) Sapatos de camurça azul 
F) Blue Suede Shoes                                      (    ) Hotel da mágoa  
G) I Got a Woman.                                          (    ) Trem misterioso 
H) Girl of my Best Friend,                               (     ) Chuva de Kentuchy 
I) Such a Night,                                               (     ) Está tudo bem  
J) Reconsider Baby                                        (     ) O verdadeiro amor viaja em... 
K) Fever                                                         (     )... uma Estrada de cascalho 
L) It’s Now or Never                                       (     ) Eu ganhei uma mulher 
M) Suspicious Minds,                                     (     )Tentando chegar até você 
N) Kentucky Rain,                                          (     ) Longa limosine preta 
O) Long Black Limousine,                              (     ) Bom rock esta noite 
P) True Love Travels on a Gravel Road        (     ) Mentes desconfiadas 
 

8) Elvis was the protagonist of 33 films. Here there are just six of them. Read carefully the 
summaries and indicate what movie they belong to. 

Fun in Acapulco (1963) – Wild in the country (1961) – Love me Tender (1956) - Loving you 
(1957) – Jailhouse Rock (1957) – King Creole (1958) 
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a) After the Civil War, a young farmer, assuming that his older brother was killed in combat, gets 
marry his girlfriend. However, "the dead man" returns full of bitterness, because of everything he 
suffered, both of whom are in love with the same woman. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

b) Jimmy Tompkins (Elvis Presley) reveals the great musical sensation of the moment. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

c) Vince Everett (Elvis Presley) is sent to prison after accidentally killing a man. He decides to 
sing in jail and lucky for you, a beautiful talent huntress of a record label discovers how great 
singer he was. Vince has the opportunity to get out of prison and becomes a rock star. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

d) Danny Fisher (Elvis Presley) a delinquent young man, abandons his job at a nightclub one 
night and has the opportunity to go on stage. The success is imminent and the local mob boss 
wants to hire him to perform at the Club "The Blue Shade". Danny refuses, but Fields doesn´t 
accept no as answer. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________   
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e) Glenn Tyler is a young rebel, orphaned of mother, mistreated by his father, who lives fighting 
and having problems. But on parole, he is helped by a social worker, Irene, who discovers that 
he wishes to be a writer. But the restless young man, drops his girlfriend Betty Lee and engages 
with the single mother Noreen, though he is really in love with the older woman. 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

f) Mike Windgren (Elvis Presley), is a trapeze artist who suffers a trauma, because during a 
presentation, he failed to hold the arms of his brother, who died in the crash. Sohe starts 
working in Acapulco Hilton during the day as a lifeguard and at night as a singer. There he falls 
in love with the social Assistant Director, Marguerita Dauphin (Ursula Andressa) 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  

 

Texto disponível em: http://elvispresleyreidorock.blogspot.com.br/p/filmografia.html  
Tradução de Mônica Abelha. 
 

          Homework:  

Para finalizar este módulo, os alunos formarão equipes de dois a quatro integrantes 
para confecção de cartazes sobre Elvis Presley. Cada equipe ficará responsável por um tema: 
biografia, curiosidades, discos, filmes, estilo de se vestir masculino e feminino da época... As 
pesquisas, a preparação do material será feito em casa, mas os cartazes serão produzidos em 
sala, junto com a professora, para correção dos mesmos. Esses cartazes serão apresentados 
em sala e expostos nas apresentações da Noite Cultural. 

Sugestões de sites para a pesquisa dos alunos: 

http://studiow.com.br/blog/elvis-presley/   
http://www.fashionbubbles.com/festas-tematicas/manual-para-festas-dos-anos-50-60-70-e-80-
historia-como-se-vestir-e-di  
http://www.dicasdemulher.com.br/anos-60/ 
http://100penteados.blogspot.com.br/2014/02/penteados-anos-60.html 
http://guiadoscuriosos.com.br/blog/2012/08/16/35-curiosidades-nos-35-anos-de-morte-de-elvis-
presley/  
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 Atividade lúdica sobre as curiosidades de Elvis Presley:  
 Depois do dia da apresentação dos cartazes, preparar uma atividade lúdica para os 
alunos sobre a vida de Elvis e algumas curiosidades. A atividade será assim: Todos em pé no 
centro da sala. Retiro uma frase e leio em voz alta. Por exemplo: Before the fame Elvis was a 
driver. (true or false). A resposta é verdadeira. Quem disser que a resposta é verdadeira vai 
para o lado direito. Quem disser que a resposta é falsa vai para o lado esquerdo. Aqueles que 
responderem errado serão eliminados e os que acertarem permanecerão.  Até ficar somente 
um vencedor. Depois começa a brincadeira novamente. 
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MÓDULO V- 8h 
 

The Beatles 
 
 

Visual File 
 

1. Documentário legendado feito pelos Beatles. Esta é a primeira parte, são várias 
partes. Sugerir aos alunos que se reúnam para assistir em casa ou em contraturno na escola. 
https://www.youtube.com/watch?v=ufyXKFsxbdMparte1 
https://www.youtube.com/watch?v=il6hgh877og parte 2  
 

John Lennon 
 

John Ono Lennon ,  MBE,  born John Winston Lennon ; (9 October 1940 – 8 
December 1980), was an English musician, singer and songwriter who rose to worldwide fame 
as a founder member of the rock band the Beatles, the most commercially successful band in 
the history of popular music. With Paul McCartney, he formed a songwriting partnership that is 
one of the most celebrated of the 20th century. 

Born and raised in Liverpool, as a teenager Lennon became involved in the skiffle craze; 
his first band, the Quarrymen, evolved into the Beatles in 1960. When the group disbanded in 
1970, Lennon embarked on a solo career that produced the critically acclaimed albums John 
Lennon/Plastic Ono Band and Imagine, and iconic songs such as "Give Peace a Chance" and 
"Working Class Hero". After his marriage to Yoko Ono in 1969, he changed his name to John 
Ono Lennon. Lennon disengaged himself from the music business in 1975 to raise his infant 
son Sean, but re-emerged with Ono in 1980 with the new album Double Fantasy. He 
was murdered three weeks after its release. 

Lennon revealed a rebellious nature and acerbic wit in his music, writing, drawing, on 
film and in interviews. Controversial through his political and peace activism, he moved 
to Manhattan in 1971, where his criticism of the Vietnam War resulted in a lengthy attempt 
by Richard Nixon's administration to deport him, while some of his songs were adopted as 
anthems by the anti-war movement and the larger counterculture. 

As of 2012, Lennon's solo album sales in the United States exceeded 14 million and, as 
writer, co-writer or performer, he is responsible for 25 number-one singles on the US Hot 
100 chart. In 2002, a BBC poll on the 100 Greatest Britons voted him eighth and, in 
2008, Rolling Stone ranked him the fifth-greatest singer of all time. He was posthumously 
inducted into the Songwriters Hall of Fame in 1987 and into the Rock and Roll Hall of Fame in 
1994. 
 
Fonte do texto: http://en.wikipedia.org/wiki/John_Lennon 
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 2. Para dar início a esse módulo, apresento um Arquivo Visual. Ele é uma imagem 
criada para se apresentar, ou apresentar outra pessoa de uma maneira um pouco diferente da 
convencional. Utilizando muitas imagens como os mais variados tipos de figuras, fotos, 
desenhos próprios ou colagens e escrevendo em poucas palavras um pouco de sua 
personalidade, de sua vida e seus interesses. É um gênero pessoal e bastante subjetivo, que 
faz a representação de uma pessoa. Neste caso, apresento a vocês o meu arquivo visual sobre 
John Lennon. 
 
 
                      

        

                                                              John John John John LennonLennonLennonLennon        
                                                                             

                                      

 
        He was born in Liverpool, on October 9, 1940              John Lennon weighed 72,200 
                                                                                                            and his tall was 1.79.  
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His favorite instrument            He loved modern jazz ...              and Paul McCartney’s music.  
was the guitar.                                

                                             
                                      His favorite food was steak with fries, jelly and curry. 

                                    
  This is  the school where John Lennon studied in                       This is Juliette Greco, his              
  Liverpool “The Quarry Bank High School.”                              favourite Actress in the cinema. 
 

                                   
                             John Lennon liked to write fables and poems, paint and wear glasses. 
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  He did not like people who do not like speaking and hard-headed peolpe. He also didn’t like 
traditional jazz. 
         

                                                                             
He loved a new Rolls - Royce, with the windows                          His favorite color was black. 
Painted black, to not be bored. 
 

                                                                 
In August, 1962 John Lennon married                Later he knew Yoko Ono and fell in love her. 
Cynthia Powell and their union remained  
until 1969.                                                                        
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   John Lennon was a pacifist. “Peace and love.”                 His great friends Jorge Harrison,  
                                                                                             Paul McCartney and Ringo Starr.  
                                                                                                        “The Beatles” 
         

                                                     
    And unfortunately, this was the killer of John Lennon, Mark Chapman. He was killed in 
December 8th, 1980. 
 

         
                          and this was only a little of the history of our dear Beatles John Lennon ... 
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                                                      Work in pairs: 

3. Separar os alunos em grupo de dois a quatro no máximo. Cada grupo ficará responsável por 
produzir um arquivo visual de um cantor famoso. Primeiramente irão concluir o arquivo visual 
sobre os outros integrantes do grupo dos Beatles, depois as outras equipes poderão escolher 
outros cantores famosos internacionais. Farão a pesquisa em casa, trarão as imagens e as 
frases prontas para corrigir em sala. Produzirão os cartazes na escola. Assim como eu também 
produzirei o meu arquivo visual sobre John Lennon. Cada grupo apresentará o seu trabalho 
para a turma. Essas atividades serão expostas na Noite Cultural. 

 

 Sugestões de sites para pesquisa: 
http://www.thebeatles.com.br/tuneldotempo/beatles002-fichas.htm 
http://www.beatlemania.com.br/biografia_beatles.htm 

 

Nesta atividade, a sala será dividida em grupos de quatro alunos. Cada grupo 
receberá três trechos de músicas diferentes. Num primeiro momento, terão que ler e discutir a 
letra e escrever em inglês numa folha separada de caderno, qual é o tema desta música. Serão 
estipulados alguns minutos para fazerem o exercício e em seguida trocarão os trechos das 
músicas, de modo que todas as letras passem por todos os grupos. Quando terminarem esta 
primeira parte, colocarei numa mesa no centro da sala, a tradução e o título de cada música 
em pedaços de papel para descobrirem de qual música é e comparar com aquilo que 
escreveram se fez sentido ou não. Cada grupo apresentará para os demais sobre os temas e 
os títulos das últimas músicas que pegaram.      

              
 
4. In groups, read the lyrics of the songs and write about the topic of each one of them. Then, 
find out their title and translation. 
 
 
a) Hurricane _ (Bob Dylan) 

 
Know all the criminals in their coats and their ties 
Are free to drink martinis and watch the sun rise 
While Rubin sits like Buddha in a ten-foot cell 
An innocent man in a living hell 
That's the story of the Hurricane 
But it won't be over till they clear his name 
And give him back the time he's done Put in a prison cell, but one time he could-a been 
The champion of the world 
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Translation: 
 
Agora todos os criminosos de terno e gravata 
Estão livres pra beber martinis e ver o sol nascer 
Enquanto Rubin senta como Buda em uma cela minuscula 
Um homem inocente no inferno 
Essa é a historia do Hurricane 
Mas não vai acabar até que limpem seu nome 
E devolvam o tempo perdido 
Colocado em uma cela, mas um dia poderia ter sido 
O campeão do mundo 
 
http://www.vagalume.com.br/bob-dylan/hurricane.html 
 
 
b) Master of War (Bob Dylan) 

 
Come you masters of war  
You that build all the guns 
You that build the death planes 
You that build the big bombs 
You that hide behind walls 
You that hide behind desks 
I just want you to know 
I can see through your masks 
 
Translation: 
 
Venham seus mestres de guerra 
Vocês que constroem todas as armas. 
Vocês que constroem os aviões mortais. 
Vocês que constroem as bombas grandes. 
Vocês que se escondem atrás de paredes. 
Vocês que se escondem atrás de mesas. 
Eu só quero que vocês saibam  
Que eu vejo através das suas máscaras 
 
http://www.vagalume.com.br/bob-dylan/masters-of-war.html 
 

c) Heal the world – (Michael Jackson) 

 
Think about the generations and they say 
We want to make it a better place 
For our children 
And our children's children 
So that they know 
It's a better world for them 
And think if they can 
Make it a better place?” 
  
Translation: 
 
Pense sobre as gerações e elas dizem 
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Nós queremos fazer deste mundo um lugar melhor 
Para nossos filhos 
E para os filhos dos nossos filhos 
Para que eles saibam 
Que este é um mundo melhor para eles 
E saibam que podem 
fazer deste um lugar ainda melhor. 
 
http://www.vagalume.com.br/michael-jackson/heal-the-world.html 
 
 
d) Earth Song _ (Michael Jackson) 

 
What have we've done to the world? 
Look what we've done 
What about all the peace 
That you pledge your only son? 
What about flowering fields? 
Is there a time 
What about all the dreams? 
That you said was yours and mine 
Did you ever stop to notice 
All the children dead from war 
Did you ever stop to notice 
This crying Earth, its' weeping shore 
 
Translation: 
 
O que nós temos feito para o mundo 
Olhe o que nós temos feito 
E quanto toda a paz 
Que você prometeu a seu único filho 
E quanto aos campos floridos 
Haverá um tempo 
E quanto todos os sonhos 
Que você disse que eram seus e meus 
Você já parou para notar 
Todas as crianças mortas com a guerra 
Você já parou para notar 
Esta Terra está chorando, ela está chorando litorais. 
 
http://www.vagalume.com.br/michael-jackson/earth-song.html 
 
 
e) Miss you – (Rolling Stones) 

 
I've been holding out so long 
I've been sleeping all alone 
Lord I miss you 
I've been hanging on the phone 
I've been sleeping all alone 
I want to kiss you 
 
Translation: 
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Eu tenho resistido por tanto tempo 
Eu tenho dormido completamente só 
Caramba, eu sinto a sua falta 
Eu tenho esperado o telefone tocar 
Eu tenho dormido completamente só 
Eu quero te beijar 
 
http://www.vagalume.com.br/the-rolling-stones/miss-you.html 
 
 
f) Open your Heart – (Madonna) 

 
Think that you're afraid to look in my eyes 
You look a little sad boy, I wonder why 
I follow you around but you can't see 
You're too wrapped up in yourself to notice 
So you choose to look the other way 
Well, I've got something to say 
Don't try to run I can keep up with you 
Nothing can stop me from trying, you've got to 
 
Translation: 
 
Acho que você tem medo de olhar nos meus olhos 
Você parece um pouco triste garoto, me pergunto por quê 
Eu te sigo por aí mas você nem vê 
Está envolvido demais consigo mesmo para perceber 
Então você prefere olhar para o outro lado 
Bem, eu tenho algo para te dizer 
Não tente correr, eu posso te alcançar 
Nada pode me fazer parar de tentar, você tem de 
 
http://www.vagalume.com.br/madonna/open-your-heart.html 
 
 
g) Sunday,bloody,Sunday – (U2) 

 
Broken bottles under children's feet 
And bodies strewn across a dead end street 
But I won't heed the battle call 
It puts my back up, puts my back up 
Against the wall 
 
Translation: 
 
Garrafas quebradas sob os pés das crianças 
Corpos espalhados num beco sem saída 
Mas não vou atender ao clamor da batalha 
Ele me encurrala, me encurrala 
Contra a parede 
 
http://www.vagalume.com.br/u2/sunday-bloody-sunday.html 
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h) Let it be ( The Beatles) 
 

When I find myself in times of trouble 
Mother mary comes to me 
Speaking words of wisdom, let it be 
 
And in my hour of darkness  
She is standing right in front of me 
Speaking words of wisdom, let it be 
 
Translation: 
 
Quando eu me encontro em momentos difíceis 
Mãe Maria vem para mim 
Falando palavras de sabedoria, deixe estar 
 
E nas minhas horas de escuridão 
Ela está em pé bem na minha frente 
Falando palavras de sabedoria, deixe estar 
 

http://www.vagalume.com.br/the-beatles/discografia/let-it-be.html 

 

i) Imagine – ( John Lennon) 
 

You may say, I'm a dreamer 
But I'm not the only one 
I hope someday you'll join us 
And the world will be as one 
 
Imagine no possessions 
I wonder if you can 
No need for greed or hunger 
A Brotherhood of man 
 
Translation: 
 
Você pode dizer que eu sou um sonhador 
Mas eu não sou o único 
Espero que um dia você junte-se a nós 
E o mundo será como um só 
 
Imagine que não ha posses 
Eu me pergunto se você pode 
Sem a necessidade de ganância ou fome 
Uma irmandade dos homens 
 
http://www.vagalume.com.br/john-lennon/imagine.html  
 
 
 
j) Revolution – (The Beatles) 
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You say you want a revolution 
Well you know 
We all want to change the world 
You tell me that it's evolution 

Well you know 
We all want to change the world 
But when you talk about destruction 
Don't you know you can count me out 
Don't you know it's gonna be alright 
Alright Alright 
 
Translation: 
 
Você diz que você quer uma revolução  
Bem, você sabe 
Todos nós queremos mudar o mundo 
Você me diz que isso é uma evolução 
Bem, você sabe 
Todos nós queremos mudar o mundo 
Mas quando você fala em destruição 
Você já sabe que não pode contar comigo 
Não sabe que vai acabar tudo bem? 
Tudo bem... tudo bem 
Você diz que você tem a solução real 
 
http://www.vagalume.com.br/the-beatles/revolution.html 
 
 
k) In my life – (The Beatles) 
 
All these places have their moments 
With lovers and friends I still can recall 
Some are dead and some are living 
In my life I've loved them all 
 
But of all these friends and lovers 
There is no one compared with you 
And these memories lose their meaning 
When I think of love as something new 
 
http://www.vagalume.com.br/the-beatles/in-my-life.html 

Translation: 
 
Todos esses lugares têm seus momentos 
Com amantes e amigos eu ainda posso chamá-los 
Alguns morreram e alguns ainda vivem 
Na minha vida eu amei eles todos 
 
Mas de todos esses amigos e amantes 
Não há nenhum comparado a você 
E essas memórias perdem seu significado 
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Quando eu penso no amor como algo novo 

http://www.vagalume.com.br/the-beatles/in-my-life.html 

L) Freedom – (Paul McCartney) 
 
This is my right 
A right given by god 
To live a free life 
To live in freedom 
 
Talking about freedom 
I'm talking about freedom 
I will fight for the right 
To live in freedom 
 
Translation: 
 
Este é o meu direito 
Um direito dado por Deus 
Para viver uma vida livre 
Para viver em liberdade 
 
Falando de liberdade 
Eu estou falando de liberdade 
Eu irei lutar pelo direito 
De viver livremente 
 
http://www.vagalume.com.br/paul-mccartney/freedom.html 
 
 

 5. Listening of the seven mistakes . You are going to listen to a song that has 7 
mistakes. Identify, circle and write them correctly. 
         
                                               

“ Imagine ” ( John Lennon ) 

Imagine there's no heaven _______________________ 

It's easy if you cry______________________________ 

No hell below us_______________________________ 

Above us only sky______________________________ 
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Imagine all the couple__________________________ 

Living for today_______________________________ 

 

Imagine there's no countries______________________ 

It isn't card to do________________________________ 

Nothing to kill or die for___________________________ 

And no conviction too____________________________ 

 

Imagine all the people___________________________ 

Living life in kiss________________________________ 

 

You may say, I'm a dreamer_____________________ 

But I'm not the only one_________________________ 

I help someday you'll join us_____________________ 

And the word will be as one______________________ 

 

Imagine no possessions_________________________ 

I wonder if you can_____________________________ 

No need for greed or hunger______________________ 

A Brotherhood of man___________________________ 

 

Imagine all the people___________________________ 

Sharing all the world____________________________ 

 

You may say, I'm a dreamer______________________ 

But I'm not the only one_________________________ 

I hope someday you'll join us_____________________ 

And the word will live as one_____________________ 

 

Link: http://www.vagalume.com.br/john-lennon/imagine-traduzida.html#ixzz3LGE1iu3C 

6. Time to be creative !! Que tal você experimentar se divertir um pouco e mostrar sua 

criatividade? Observe os trechos de músicas abaixo. 
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                  V S     

            “Trabalhar como um cachorro” é fácil. Quero ver “bater uma bola até com um caroço 
com um São Jorge no pescoço.”...                                 

            "Working like a dog" is easy. I want to see "hit a ball up with a lump with a St. George in 
the neck."... 
                                                                                       (A Hard Day Nights X O carioca) 
 
            “Todas querendo ser o seu amor” é fácil. Quero ver “ganhar no paparico apenas uma”      

                                                                                                                                                                    
"All wanting to be your love" is easy. I want to see "winning at pampering only one." 
                                                                         (I Wanna Be Your Man X Paparico)  
                                                                                                                                                                      

           “Acordar com o som da música” é fácil. Quero ver “balançar com o Molejão segurando 
firme na palma da mão.”.                                  

           "Wake up with the sound of music" is easy. I want to see "swing with Molejão holding 
steady   in the Palm of your hand." 
                                                                                                           (Let It Be X Assim Oh!)   
 

 7. Agora, faça as traduções das frases abaixo: 
 

“Falar pro Jude não ficar mal” é fácil. Quero ver levar “na favela pra sentir o astral.”              

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

                                                                                                    (Hey Jude X Clinica Geral) 
 

“Imaginar todas as pessoas vivendo num mundo com paz” é fácil. Quero ver é “ir 
varrendo, ir varrendo, ir varrendo” onde cada pessoa for.  
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

                                                                                  (Imagine X Dança da Vassoura) 
 
Gritar “Help” é fácil. Quero ver é “sair de uma cilada.”      
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________                 

                                                                                                             (Help X Cilada) 

 

 8. Now, it´s your turn!  Escolha letras de outros cantores, um internacional e outro 

nacional, e elabore três frases. 

a)__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

b)__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

c)__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TEACHER MÔNICA – MUSIC (PDE) 

54 

 

MÓDULO VI – 5h 

“Momento para pesquisa, preparação e ensaio das apresentações da Noite Cultural”. 

 Os alunos produzirão um breve texto que explique sobre a evolução do rock, o que 
aprenderam sobre os estilos musicais e suas características, os cantores que estudaram e as 
atividades que desenvolveram durante o percurso do projeto.  A abertura da Noite Cultural será 
assim: Enquanto um aluno lê em inglês, outro pausadamente vai traduzindo em português. 
Serão feitas apresentações musicais, uma delas será a música de Bob Marley: “One Love/ 
People Get Ready.” As outras músicas serão escolhidas em comunhão com o grupo todo.  

As atividades produzidas em sala de aula ficarão em exposição no ambiente onde será  

 realizadas as apresentações: 

- A imagem da árvore genealógica do rock; 

- Os cartazes sobre Elvis Presley, cada um sobre um tema. 

- Arquivo Visual dos Beatles e de outros cantores. 

- Quadros de caricaturas de músicos consagrados; 

- Danças, se os alunos quiserem. 

- Um quadro de fotos dos alunos registrando todas as atividades que eles produziram 
em sala de aula e em casa também. 
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