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PAN – DE – ME: TUDO DE MIM...
Leia com atenção o que se pede nos itens abaixo:
a) Separe dez objetos que te representam antes/depois da pandemia (isolamento social);
b) Coloque-os sobre a mesa como que compondo um quadro (vide foto abaixo como exemplo);

c) Tire uma foto;
d) Escreva no quadro abaixo palavras que traduzam sentimentos e lembranças relacionados à foto
(substantivos, adjetivos, verbos/ações), nas duas línguas, Português e Inglês;
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PROPOSTA
Valendo-se da imagem e das palavras, construa um poema de versos livres, tentando fazer uso das duas
línguas.
Para os versos em Inglês, procure usar os verbos no Presente Simples, Presente Contínuo ou o passado do
Verbo To Be. Para adjetivos, tente usar os adjetivos da Unit 1, mas também esperamos que você busque novas
palavras no dicionário, ok? (www.linguee.com.br)
Não se esqueça de atribuir um título a seu poema.
Lembrete: os versos livres, também chamados de versos irregulares, são aqueles que não seguem um
padrão de métrica definido. Ou seja, não obedecem às formas fixas, estando, portanto, em oposição aos
versos regulares, os quais possuem a mesma medida.
Observação: o poema deverá ter 3 estrofes de 5 versos (mínimo) – ou 4 estrofes de 5 versos (máximo).

Glasses – Cell phone – Mug
Lonely – Saudades – Religioso – Healthy
Travel – Drink – Eat – Miss
Era – Estava – Was – Were

SAUDADES
Active
I was active
E fazia tudo o que queria, onde queria
Freedom
Tinha, já não a percebo
I am using my glasses more, my cell phone more
Lots of coffee in my mug
Novos hábitos?
Pode ser…
Saudades…
I am traveling
Não, não estou
Celular me salva, me conecta a meus amigos
I was happy
Nem sabia...
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