


2

 APRESENTAÇÃO DO PROFESSOR.
 COMO ESTUDAR INGLÊS 
 PLANO DE AULA
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3º BIMESTRE

OBJETIVOS DE PRENDIZAGEM

Localizar palavras específicas dentro do texto a partir do
seu significado em português.

Identificar sinônimos e antônimos para algumas palavras
/ expressões relacionadas ao tema do texto;
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https://www.youtube.com/watch?v=9mR35tO6S-4
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In April of 1915 tens of thousands of Armenian men were rounded up and shot. Hundreds
of thousands of women, old men and children were deported south across the mountains
to Cilicia and Syria. On April 15 the Armenians appealed to the German Ambassador in
Constantinople for formal German protection. This was rejected by Berlin on the grounds
that it would offend the Turkish Government. By April 19 more than 50,000 Armenians had
been murdered in the Van province.
Within nine months, more than 600,000 Armenians were massacred. Of the deported
during that same period, more than 400,000 perished of the brutalities and privations of
the southward march into Mesopotamia. By September more than a million Armenians
were the victims of what later became known as the Armenian Genocide! A further
200,000 were forcibly converted to Islam to give Armenia a new Turkish sense of identity
and strip the Armenian people of their past as the first Christian state in the world.

Disponível em: http://www.genocide1915.info/history/. Acesso: 10 de maio de 2015.
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TEXT STUDY – QUESTION 1
Em 1944, Raphael Lemkin (1900-1959), um advogado judeu polonês, ao tentar encontrar
palavras para descrever as políticas nazistas de assassinato sistemático, incluindo a
destruição dos judeus europeus, criou a palavra "genocídio" combinando a palavra grega
geno-, que significa raça ou tribo, com a palavra latina -cídio, que quer dizer matar. Com
este termo, Lemkin definiu o genocídio como "um plano coordenado, com ações de vários
tipos, que objetiva à destruição dos alicerces fundamentais da vida de grupos nacionais
com o objetivo de aniquilá-los". <http://www.ushmm.org> Após a leitura do texto, infere-
se que
A) até setembro do fatídico ano de 1915, mais de um milhão de armênios já tinham sido
exterminados.
B)em 19 de Abril de 1915, há registros da morte de 50.000 armênios na província de Van.
C)no período de um semestre, mais de 600.000 armênios já tinham sido massacrados.
D)400.000 armênios foram forçosamente convertidos ao Islamismo.
E)os armênios foram ajudados pelo governo da Alemanha no primeiro momento, mas com
a chegada da guerra eles perderam o apoio dos alemães.


