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 CONTEÚDO: Respeito ao Meio Ambiente 

Primeira aula:  

Objectives: Trabalhar a temática do respeito para além das relações 

interpessoais. 

1) Warm up: Será feita uma acolhida da palestra que os alunos 

participaram sobre manguezal. 

2) Procedimentos 

1. Logo depois o professor João vai nos dar uma breve explicação teórica 

sobre HQs, e então vamos juntar a ida ao manguezal e o conhecimento 

sobre HQs e faremos uma atividade:  Os alunos serão divididos em três 

ou quatro grupos. Serão distribuídas aos grupos algumas tiras (com 

informação em inglês) e eles terão de achar a sequência dessas tirinhas. 

Depois eles irão montar a historinha em um cartaz ou folha de ofício. 

2. Depois de montar as historinhas, cada grupo irá apresentar sua HQ aos 

outros grupos, ou então os alunos visitarão os demais grupos fazendo 

um rodízio (critério do professor) para que os alunos possam conhecer 

aas atividades dos colegas e se expressem apresentando o exercício 

pronto. 

Procedimentos (Alunos do PIBID) 

1) Os alunos do PIBID prepararão o material a ser usado nesta aula: 

Iremos fazer três histórias em quadrinhos (com tema, preferivelmente, 

sobre meio-ambiente), com alguma informação em inglês (não precisa 



ser muito, pode ser só um balãozinho). A história deve ser simples com 

a possibilidade máxima de leitura de imagens. Se quisermos, podemos 

criar nós mesmos as falas e etc. Então esses quadrinhos devem ser 

cortados em partes, pois a atividade funcionará como um quebra-

cabeça, em que os alunos deverão “montar” a historinha num cartaz ou 

folha de ofício com fita para que o material possa ser usado em vários 

espaços. 

Segunda aula 

1) Será trabalhado o tema Identidade com os alunos, e então entrará nesta 

aula funções em inglês. No final os alunos serão capazes de perguntar e 

responder as seguintes questões: What is your name? Where are you 

from? What do you like? 


