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PROJETO EM PARCERIA COM INGLÊS
Traveling around the world

Etapa 1 – Introdução 

Hoje daremos início a um novo projeto em parceria com inglês. Organizados em duplas,  
vocês terão que elaborar um panfleto turístico sobre uma cidade do mundo. 

Etapa 2 – Orientações sobre pesquisa e armazenamento de dados

A) Antes de iniciar a coleta de informações, criem uma pasta na área de trabalho (desktop) 
nomeada da seguinte forma: “turma + nº máquina + ingles + nome da dupla”. Exemplo:  
“603_22_ingles_alice_brenda”.  Dentro  desta  pasta,  criem  uma  subpasta  intitulada 
“imagens”. Todas as imagens selecionadas para o trabalho deverão ser salvas nesta pasta.

B) Abram o BrOffice no modo texto (BrOffice Writer). Coloquem o cabeçalho com os nomes 
dos membros do grupo, a turma e a cidade pesquisada. Acrescentem o título: “Traveling 
around the world”.  Salvem o  arquivo  na  pasta  criada  na  etapa  anterior  (fora  da  pasta 
“imagens”)  nomeado  com o  nome  da  dupla  (“roteiro_alice_brenda.odp”).  Neste  arquivo 
deverão ser listadas as informações coletadas. À medida que vocês forem realizando as 
pesquisas,  as  informações  textuais  vão  sendo  acrescentadas  no  roteiro.  As  imagens 
deverão ser salvas na pasta “imagens” e NÃO “coladas” no roteiro.

Etapa 3 – Orientações sobre o conteúdo do panfleto

O seu panfleto turístico deverá conter as seguintes informações:

1. o nome da cidade em inglês;
2. o nome do país onde fica a cidade (em inglês);
3. os principais pontos turísticos da cidade (em inglês), com imagens ilustrativas;
4. frases em inglês com o uso de “there is” e “there are” informando ao leitor sobre o que 
existe na cidade;
5. um mapa da cidade em inglês; 
5. informações  básicas  sobre  acomodações,  preços,  formas  de  entretenimento 
(restaurantes, discotecas, bares, estádios, etc).

Veja abaixo a listagem de cidades:

Paris (France) Rome (Italy) Lisbon (Portugal)
New York (The USA) Tokyo (Japan) Madrid (Spain)

Athens (Greece) London (England) Sydney (Australia)
Cairo (Egypt) Buenos Aires (Argentina) Natal (Brazil)

Berlin (Germany) Beijing (China) New Delhi (India)
Los Angeles (The USA) Jerusalem (Israel)



Para facilitar, vocês poderão consultar o dicionário ilustrado abaixo:

STREET STADIUM SYNAGOGY

RESTAURANT PORT MUSEUM

MOSQUE PARK HOTEL

FARM CITY CHURCH

CAFE BAKERY AIRPORT



ZOO TRAIN STATION TEMPLE

UNIVERSITY LIBRARY APARTMENT

MOUNTAIN BEACH TREE / FOREST

LAGOON PYRAMIDS DUNES

CATHEDRAL DESERT WATERFALL


