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RESUMO 

 
 

Suzane Morais da Veiga. Violência na escola: um projeto para a construção da reflexão 

crítica e da compreensão leitora nas aulas de língua inglesa. Ano. 2015 f. Produto Final 

(Especialização em Docência da Educação Básica na Disciplina Inglês) – Colégio Pedro II, 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2016. 

 
O presente trabalho tem por objetivo apresentar as atividades desenvolvidas durante o 

Programa de Residência Docente 2015, no qual buscou-se aprimorar as habilidades de 

reflexão crítica e compreensão leitora nas aulas de língua inglesa. A partir da observação das 

necessidades locais da escola e dos alunos, e do interesse na construção do pensamento 

crítico sobre a realidade em que se vive, escolheu-se o tema transversal “Violência na escola”. 

Esta temática apresenta grande relevância social para a discussão das relações interpessoais 

dentro da sala de aula e do ambiente escolar. Desse modo, utilizou-se o vídeo como recurso 

motivador e textos de diferentes gêneros que contemplam e problematizam o tema proposto 

em seus desdobramentos éticos e sociais. As atividades realizaram-se na ESCOLA 

MUNICIPAL MARIO CLAUDIO, com alunos do 6° ano. O trabalho está teoricamente 

embasado nos PCNs e em autores que discutem a habilidade de leitura e o letramento crítico 

em sala de aula, como Moita Lopes, Rogério Tílio, Ricardo Almeida e Catherine Wallace. 

 

 
Palavras-chave: violência; reflexão crítica; compreensão leitora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT  

 
 

Suzane Morais da Veiga. Violência na escola: um projeto para a construção da reflexão 

crítica e da compreensão leitora nas aulas de língua inglesa. Ano. 2015 f. Produto Final 

(Especialização em Docência da Educação Básica na Disciplina Inglês) – Colégio Pedro II, 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2016. 

 
This work aims to present the activities developed during the Teacher Residency Program 

2015, in which the abilities of critical reflection and reading comprehension in the English 

language were enhanced. From the observation of the local teachers’ and students’ needs and 

the interest in building the critical thinking about the surrounding reality, the “transversal” theme 

of “School Violence” was chosen. This theme presents great social relevance to the 

discussions of interpersonal relationships inside the classroom and the school. Thus, the 

movie was used as a motivational resource, as well as a range of different textual genres that 

present and comment the theme proposed in its social and ethical extensions. The activities 

were developed in MARIO CLAUDIO MUNICIPAL SCHOOL, with sixth grade students. This 

paper is theoretically based on PCNs and on authors who discuss the critical literacy and the 

reading ability in the classroom, such as Moita Lopes, Rogério Tílio, Ricardo Almeida e 

Catherine Wallace. 

 
 
Keywords: violence; critical reflection; reading comprehension 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O presente trabalho tem como proposta estimular a reflexão crítica e promover a 

compreensão leitora dos alunos em língua inglesa, através de atividades de leitura que 

busquem capacitar os alunos a se tornarem sujeitos autônomos e reflexivos no processo 

de ensino-aprendizagem e de letramento crítico.  

Ao observar a minha prática como professora de inglês de uma escola pública municipal do 

Rio de Janeiro, percebi que as minhas aulas não estavam respondendo às necessidades 

emocionais e afetivas dos alunos. Para além do conhecimento linguístico, meus alunos 

demonstravam a todo momento, uma profunda angústia e desconforto uns com os outros e com o 

ambiente escolar. Eu, como educadora, me sentia impotente e sofria com essa situação, que para 

mim, parecia intransponível e sem solução. 

Apesar de todos os meus esforços para melhorar a qualidade de vida em sala de aula, o meu 

planejamento de aulas, na verdade, deixava pouco espaço para a reflexão crítica e para o debate, 

em função do cumprimento de uma grade curricular estrita. Faltava às minhas aulas abordar 

elementos de relevância social. Diante da complexidade e dos desafios da sala de aula, para os 

quais eu não estava preparada, intuitivamente concluí o que leria mais tarde, já participando da 

especialização: “Quando percebemos a complexidade do mundo, nós temos a obrigação de pensar 

em novas formas de atuação. ” (SOUZA apud MILLER, 2013). Assim como Souza, Rajagopalan 

constata que: “Temos que voltar os nossos pensamentos para o mundo que estamos vendo e 

vivendo. ” (RAJAGOPALAN, 2011 apud MILLER, 2013) 

E era assim que eu me sentia – instigada pelas dificuldades e estimulada a melhorar as 

minhas aulas para os meus alunos. Decidi, então, ingressar no Programa de Residência Docente 

do Colégio Pedro II em 2015, o qual, para minha grata surpresa e satisfação, superou as minhas 

expectativas me dando novo estímulo e me impulsionando a novas práticas como professora de 

inglês e como educadora. Através da leitura de textos de autores basilares, como Inês Miller, 

Ricardo Almeida e Moita Lopes, tive o conhecimento e o reconhecimento acadêmicos de que 

necessitava para colocar em minha prática o que acredito ser o papel mais importante de um 

professor de escola pública: contribuir para a formação de futuros cidadãos críticos e autônomos 

capazes de agir e interagir em sociedade de forma adequada e consciente. 

Para isso, desenvolvi atividades que abordavam o tema da ética e o problema da violência na 

escola. Meu objetivo era transformar a minha sala de aula em um espaço profícuo de reflexão e 

compartilhamento de “sofrimento humano” (MILLER, 2013), visando, como consequência, melhorar 

a qualidade das relações e das interações em sala de aula, até aquele momento, precárias. A minha 

estratégia foi, assim, combinar atividades que fossem adequadas à faixa etária dos alunos de 6° 

ano e fossem interessantes o suficiente para envolvê-los a interagir entre si.  
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Por este motivo, a leitura foi, sem dúvida, a habilidade mais utilizada no desenvolvimento das 

minhas atividades, uma vez que ela possibilita um uso mais pragmático da língua, o que torna o 

ensino mais objetivado e “real”, além de ser a habilidade que os alunos efetivamente podem utilizar 

em outros contextos fora da sala de aula, como na internet, por exemplo, e futuramente na carreira 

profissional. O ensino de uma língua estrangeira necessita ser interativo e significativo para o aluno, 

tornando o processo ensino-aprendizagem uma forma de melhor interagir no mundo, conforme 

aponta o Projeto Político Pedagógico do Colégio Pedro II: 

 

O importante será fazer com que o aluno seja capaz de raciocinar, inferir e tirar 
conclusões a partir do significado global; fazer associações, predizer e aplicar seu 
conhecimento prévio sobre o assunto; e localizar informações específicas do texto 
por meio de uma abordagem muito mais rica e motivadora, o que o levará, inclusive, 
a desenvolver maior autoconfiança e capacidade crítica. (PPP, Colégio Pedro II, 
p.261) 

 

Moita Lopes, em sua obra intitulada “Oficina de Linguística Aplicada” constata que: “a única 

justificativa social para aprendizagem de L.E. no Brasil, especialmente do inglês, tem a ver com o 

uso do inglês como instrumento de leitura” (CELANI, 1995, apud MOITA LOPES, 1996.). Esse uso 

a que Moita Lopes se refere se dá justamente na democratização e na capacidade de letramento 

crítico que a leitura oferece em sala de aula e que eu, até então, pouco explorava ou utilizava como 

pretexto para trabalhar gramática e vocabulário, apenas. Tive, desse modo, de desmistificar várias 

crenças de minha formação profissional para tornar as atividades de leitura possíveis: abandonei a 

opinião débil de que os alunos não seriam capazes de ler textos em língua inglesa, pois achariam 

muito difícil; tirei o foco da oralidade sem contextualização para a leitura crítica; passei a explorar 

imagens como textos; comecei a priorizar a realização de atividades com temas de relevância ético-

social; e passei a trabalhar a gramática contextualizada, em detrimento de atividades apenas de 

gramática massificada. 

Assim, tive a clara percepção de que trabalhar esta habilidade em sala de aula é muito mais 

importante que tornar os alunos “fluentes” na língua. Segundo Moita Lopes, a leitura é “a única 

habilidade que atende às necessidades educacionais e que o aprendiz pode usar em seu próprio 

meio” (Moita Lopes, 1996). De acordo com Assis-Peterson (2003, p. 03), a proficiência linguística é 

apenas um dos possíveis resultados ao ensinar uma língua estrangeira, sendo apenas uma 

preocupação dentre tantas. Sendo assim, como professores de inglês, podemos escolher trabalhar 

mais intensamente o letramento crítico e a compreensão leitora do que as “quatro habilidades” ou 

a “fluência” do aluno. 

 
O letramento crítico busca engajar o aluno em uma atividade crítica através da 
linguagem, utilizando como estratégia o questionamento das relações de poder, das 
representações presentes nos discursos e nas implicações que isto pode trazer para 
o indivíduo em sua vida e comunidade. (MOTTA, 2008). 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivos gerais 

 Promover a reflexão crítica dos alunos, através do conceito da transversalidade presente 

nos PCNs, voltada para o problema da violência que aflige as escolas públicas do Rio de 

Janeiro, em especial as municipais; 

 Realizar atividades que estimulem a compreensão leitora dos alunos em língua inglesa, a 

fim de que os alunos saibam agir com a linguagem na complexidade do mundo 

contemporâneo. 

 

a. Objetivos Específicos 

 

 Propor atividades de leitura através do uso de gêneros textuais diversificados; 

 Desenvolver estratégias para aprimorar a compreensão leitora dos alunos;  

 Desconstruir o preconceito dos alunos em relação à leitura em língua inglesa, incentivando-

-os a serem sujeitos ativos no processo da aprendizagem. 

 Demonstrar o uso do recurso áudio visual como ferramenta útil no processo de ensino-

aprendizagem de língua estrangeira; 

 Estimular a reflexão e o posicionamento crítico dos alunos a respeito da violência, que é um 

tema bastante polêmico e presente não só na escola, mas também na sociedade. 
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3. JUSTIFICATIVA 

 
 

Trabalhar a leitura significa muito mais do que decodificar a língua, é indagar sobre a intenção 

de determinado texto/ autor, as condições de produção do texto, seu meio de divulgação, seus 

objetivos e público-alvo. O presente trabalho visa, desse modo, colaborar para a formação de 

leitores mais competentes, ajudando os alunos a lerem não somente o texto, mas a realidade que 

os rodeia, construindo a sua própria visão crítica de mundo. A leitura tem, neste trabalho, a função 

de agregar aos alunos ferramentas de leitura cultural, como afirma Catherine Wallace (1996, 

tradução nossa): “a leitura tem o propósito maior, que é o de ampliar o nosso conhecimento geral 

do mundo” 1 

Desse modo, alunos e professores precisam trabalhar juntos para construir um conhecimento 

partilhado, negociando e desconstruindo, entre si, as crenças de cada um. Concordo com a 

afirmação na passagem presente no PPP do Colégio Pedro II de que: 

 

(...) a construção do conhecimento é tarefa conjunta, exige esforço mútuo, e pode 
revelar disparidades entre as crenças do professor e as do aluno, que, se 
corretamente estimulado, reavalia partes de sua visão do mundo, recodifica sua 
experiência e reconstrói sua compreensão dela. (PPP, Colégio Pedro II, p.257). 

 

Também é proposta deste trabalho trazer para as aulas textos de gêneros diversificados sobre 

o tema em destaque, a fim de propor debates e reflexões sobre a realidade circundante e os 

discursos que nela habitam, procurando desvendar como esses discursos criam “verdades” e 

paradigmas que podem ser desconstruídos através do pensamento crítico. Ensinar letramento 

crítico encoraja o posicionamento crítico e práticas de leitura a fim de questionar padrões e 

formações sociais, conforme aponta Rogério Tílio: 

 

(... a aprendizagem é uma forma de participação social na qual ocorre a construção 
de conhecimento compartilhado, conhecimento do sistema linguístico, 
conhecimento de organização dos discursos da língua e conhecimento de mundo”. 
(TÍLIO, R. 2012, p.3) 

 

Este Produto Acadêmico Final baseia-se em uma sequência didática de cinco atividades em 

torno do tema “violência na escola”. Iniciei as atividades com a apresentação do filme “Entre os 

muros da escola”, como recurso motivador, bem como o roteiro que o acompanha, para apresentar, 

a seguir, as atividades de compreensão leitora. Ao elaborar tais atividades, é meu objetivo trabalhar 

com a diversificação dos gêneros textuais e a utilização de estratégias de leitura, como scanning, 

skimming, prediction, leitura de imagens, entre outras, a fim de ajudar os alunos a desenvolver a 

compreensão do texto. 

                                                           
1 Texto original: “…reading serves the wider role of extending our general knowledge of the world.” 
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O presente trabalho está dividido em sete partes: (1) Introdução, (2) Objetivos (Gerais e 

específicos), (3) Justificativa (4) Metodologia (5) Embasamento teórico, (6) Resultados, (7) 

Conclusão Parcial, Referências e   Anexos. A seguir, está descrito o processo metodológico das 

etapas apresentadas. 
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4. METODOLOGIA 

 
         4.1. Descrição do procedimento pedagógico 

 
Como procedimento metodológico adotei uma linha de pesquisa baseada nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs) e suas orientações didáticas para o ensino da compreensão 

escrita(a saber: pré-leitura, leitura e pós-leitura) e na utilização de gêneros textuais diferentes sobre 

o tema abordado neste trabalho. O referido documento público traz, de forma não-prescritiva, uma 

apresentação didática útil e fundamentada com o objetivo de fornecer aos professores ferramentas 

para o desenvolvimento das habilidades comunicativas dos alunos: compreensão escrita, 

compreensão oral, produção escrita e produção oral. 

No presente trabalho, foquei o procedimento pedagógico nas orientações para trabalhar com 

a compreensão escrita, apesar de também propor atividades que trabalham as habilidades de 

compreensão oral e produção textual dos alunos, em menor proporção. Para isso, utilizei gêneros 

textuais que propõem a reflexão crítica sobre o tema e que ampliam a análise do uso da língua em 

diferentes contextos de produção. Segundo os Parâmetros Curriculares: “ para o desenvolvimento 

da habilidade de compreensão escrita é necessário dispor de uma grande variedade de textos de 

diversos tipos, provenientes de jornais, revistas, instruções de jogos e de funcionamento de 

aparelhos, livros, da internet, etc.” (PCNs, Ensino Fundamental, 1998.) 

 A escolha pela diversificação de gêneros textuais estende e engrandece o olhar crítico do 

aluno sobre si e sobre o mundo, ampliando o seu conhecimento sobre ele, contribuindo, de forma 

eficaz, para o desenvolvimento também da sua habilidade de compreensão escrita. De acordo com 

os PCNs:  

 

(...) a utilização em sala de aula de tipos de textos diversos pode mostrar claramente 
que os textos são usados para propósitos diferentes na sociedade. Ao comparar, 
por exemplo, um texto publicado em um editorial de um jornal do movimento de 
defesa dos direitos dos argelinos na França, de afro-americanos nos Estados 
Unidos ou dos indígenas no México, com o de um editorial de um jornal conservador 
desses países sobre o mesmo assunto, ou ainda, com uma história contada por um 
indivíduo desses grupos sociais sobre sua vida, podemos esclarecer os alunos 
sobre os propósitos que temos ao escolher determinado gênero para comunicar 
algo. (PCNs, Ensino Fundamental, 1998) 

 
Durante o desenvolvimento das atividades, utilizei as estratégias de prediction, elicitation of 

students’ background, skimming, scanning, leitura de imagens e sua relação com o texto, dedução, 

inferência lexical, análise semiótica dos elementos não-verbais (ou gráficos) do texto e outros 

elementos não-lineares, assim como a análise das escolhas linguísticas em função do propósito 

comunicativo do autor, a fim de dar ferramentas aos alunos para alcançarem a habilidade de 

compreensão escrita. Como recurso didático motivador, selecionei o filme “Entre os muros da 

escola” (em francês Entre les murs) em consonância com o que diz Moran:  
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Por si só, a integração do vídeo ao cotidiano da sala de aula não muda a relação 
ensino e aprendizagem. Serve, no entanto, para aproximar o ambiente educacional 
das relações cotidianas, das linguagens e dos códigos da sociedade urbana, 
levantando novas questões durante o processo. (MORAN, 1994.) 

 
O vídeo aborda de forma realista como a violência se dá no ambiente escolar, salientando os 

confrontos e (des)encontros que acontecem na sala de aula heterogênea de uma escola pública do 

subúrbio de Paris. O contexto apresentado apresenta subsídio para comparação com a situação de 

vida de muitos alunos que habitam regiões periféricas da cidade do Rio de Janeiro, cujos conflitos 

aparecem de forma clara e angustiante na sala de aula, como acontece no filme. No longa, porém, 

o reflexo da violência na sociedade é colocado em segundo plano, enquanto que o reflexo da 

violência na relação dos alunos e na escola, como um todo, é salientado, procurando mostrar como 

os embates se desenrolam e como esses atores do cenário escolar, que sofrem a violência, lidam 

com ela e tentam contorná-la. Em linhas gerais, o recurso audiovisual oferece muitas vantagens ao 

professor e torna a avaliação dos estudantes positiva. De acordo com Champoux (1999): 

 
(...) primeiro, por tratar-se de um meio confortável, familiar e estimulante para os 
estudantes; segundo, porque filmes constituem (potencialmente) obras de grande 
apuro dramático e técnico, capazes de mobilizar o interesse dos estudantes; 
terceiro, porque filmes podem ser substitutos para visitas e estudos de campo, 
permitindo vivenciar realidades distintas daquelas dos estudantes; e quarto, porque 
filmes são fontes de experiências emocionais e cognitivas, e permitem ampliar a 
visão de mundo e aperfeiçoar as competências analíticas. (CHAMPOUX, 1999 apud 
MILLER, 2013) 
 
 

As atividades descritas neste trabalho foram elaboradas para alunos do 6° ano do ensino 

fundamental de uma escola pública municipal do Rio de Janeiro, localizada no bairro do Rio 

Comprido, cuja faixa etária varia entre 12 e 14 anos. Em relação à duração, a sequência didática 

estendeu-se pelo terceiro e quarto bimestres do ano letivo de 2015 e foi dividida em seis atividades 

(anexo). A sequência foi baseada no modelo do Projeto Político Pedagógico do Colégio Pedro II, 

contemplando as seguintes etapas: 

 

1) Pré-leitura (Pre-reading): 

- Ativação do conhecimento prévio dos alunos; 
- Prediction sobre o tema que será abordado no texto; 
- Leitura de imagens; 
- Identificação do contexto em que o texto está colocado, fazendo um scanning de informações 
sobre o autor, público-alvo, local e data de publicação, e fonte do texto. 
 
2) Leitura (Reading): 

- Utilização de estratégias de leitura, como skimming para apreender as ideias gerais do texto 
e outras informações;  
- Identificação das palavras transparentes e palavras-chave do texto; 
- Dedução do significado das palavras a partir do contexto e inferência lexical; 
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- Quebra do paradigma de que é preciso saber o significado de cada palavra para entender o 
texto, ou de que é necessário ler palavra por palavra; 
- Percepção do uso dos elementos sistêmicos da língua na organização do texto. 
 
3) Pós-leitura (Post-reading): 

- Promoção do debate de ideias sobre o texto, emitindo-se a avaliação sobre ele de forma 
crítica e explicando o porquê de sua opinião; 
- Ampliação do conhecimento cultural e letramento crítico dos alunos através das ideias 
expostas pelo texto. 
 
 

Escolhi três atividades de leitura para constar nesse capítulo por terem sido aquelas que 

mais envolveram os alunos e abordaram a gramática e o vocabulário pelo contexto. Para 

exemplificar, selecionei as atividades 3, 4, 5: “Entre os muros da escola” (Sinopse e avaliação de 

filme), bullying (anúncio publicitário) e “Imagine” (Letra de música), aplicadas no 3° e 4º bimestres.  

 

 

AULA 3 
 

 
 

 

 

COLÉGIO PEDRO II 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA DOCENTE NO COLÉGIO PEDRO II 

PRD-2015 
 
 

AULA 3 

PLANO DE AULA (Área IV) 

DISCIPLINA: Inglês 

II. Dados de Identificação: 

Data: 13/10/2015 

Professor (a) coordenador (a): Mônica Coimbra 

Professor (a) supervisor (a): Inês Miguez Nascimento 

Professor (a) residente: Suzane Morais da Veiga 
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Escola de origem: Escola Municipal Mario Claudio 

Turma(s) de docência na Instituição de origem: 1601, 1603 e 1602 (6° ano) 

Carga horária em cada turma: 100 minutos (2 tempos de aula) 

III. Tema: 

- Gêneros textuais: Sinopse (contendo a ficha técnica) e Resenha crítica (Book review) 

IV. Objetivos:   

Objetivo geral: Ao final da aula o aluno deverá ser capaz de identificar e apontar os 

elementos básicos que constituem uma sinopse e uma resenha de filme. 

Objetivos específicos:  

 Reconhecer na sinopse e críticas do filme informações relevantes; 

 Demonstrar capacidade crítica e habilidade leitora; 

 Criticar as resenhas e propor outras visões em relação ao tema. 

 

V. Conteúdos programados: 

1) Sinopse do filme “Entre os muros da escola” contendo a sua ficha técnica; 
2) Avaliações e críticas a respeito do filme citado; 
3) Ativação do conhecimento prévio dos alunos a respeito dos gêneros citados;  
4) Atividade para identificação das informações mais relevantes dos textos; 
5) Estratégia de leitura (scanning). 

 

VI. Desenvolvimento do tema: 

Os gêneros resenha crítica e sinopse serão utilizados nesta atividade para fazer com que 

os alunos acessem o conhecimento que eles já possuem sobre os gêneros, possivelmente 

através da internet ou de outros meios midiáticos, para identificar as suas características 

principais e aplica-las na composição de sua própria crítica. 

Pré-leitura:  

Levar os alunos a identificar o gênero textual sinopse (com a ficha técnica) e crítica de filme, 

além de trabalhar o layout e vocabulário próprios a esses gêneros. 

Leitura: 

- Levar os alunos a perceberem quais críticas são positivas e quais são negativas. 
 
- Fazer uso dos elementos do texto, como os adjetivos e os marcadores discursivos (and/ 
but), para auxiliá-los na sua compreensão.  
 
Pós-leitura: 

Nesta etapa, os alunos deverão ser capazes de utilizar a sua capacidade crítica, 

aumentando o seu conhecimento de mundo, ao: 

- Comparar as críticas dadas pelos espectadores e usuários do site. 
 
- Fazer sua própria sinopse e crítica do filme. 
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ESCOLA MUNICIPAL MARIO CLAUDIO 

Nome: _________________________________________________ N°: _________ 

Turma: ________________  Data: _______________________ 

 
1 – Pre-reading (Discuta em pares) 
 
a. Vocês assistiram ao filme “Entre os muros da escola” e devem ter uma opinião sobre ele. Que 

nota vocês dariam ao filme? Por quê?   

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

b. O que vocês levam em consideração quando decidem ver um filme? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

c. Vocês costumam ler a sinopse e os comentários/ críticas antes de assistir a um filme? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

VII. Recursos didáticos: 

Quadro e caneta para quadro branco, handout. 

VIII. Avaliação: 

A avaliação desta aula será formativa uma vez que pretende observar se os alunos estão 

se apropriando das estratégias de compreensão textual fornecidas pelo professor, 

selecionando as informações mais relevantes dos textos e apontando as características 

principais dos mesmos. Avaliação: produzir uma sinopse e crítica do filme assistido, com 

suas próprias palavras, em português, e em duplas ou trios. 

XIX. Bibliografia:   

LUCHESI, C. Verificação ou Avaliação: o que pratica a escola? A construção do projeto de 

ensino e avaliação, nº 8, São Paulo FDE. 1990. 

HOPFMANN, Jussara. Avaliação Mediadora: uma prática em construção da pré-escola à 

Universidade. P. Alegre. Educação e Realidade. 1993. 

Parâmetros Curriculares Nacionais (2000). Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/linguagens02.pdf> Acesso em: 02 de out de 

2015. 

http://www.metacritic.com/movie/the-class. Acesso em: 02 de out de 2015. 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/linguagens02.pdf
http://www.metacritic.com/movie/the-class


  21 

 

 

2– Reading:  

 

 

 

 

 Viewer’s ratings and reviews: 
 
“Beautiful, but uncomfortable! A sample of real life resembling a documentary” 

 
Author:Max_cinefilo89 from Italy 
27 December 2008 
 
“Racist, sexist teacher, euro-centric film” 

 
Author: charitymj from US 
Fri Dec 4 2009  
 
“Visceral and suffocating… It explores the frustrations felt by both teacher and student” 

 
Author:Howard Schumann from Vancouver, B.C. 
15 February 2009 
 
 

TEXT 1 

TEXT 2 

http://www.imdb.com/user/ur5156288/
http://www.imdb.com/user/ur22487476/
http://www.imdb.com/title/tt1068646/board/nest/152826130?d=152826130#152826130
http://www.imdb.com/user/ur0491610/
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 READING COMPREHENSION 
 
1) Marque a opção adequada para o significado pelo contexto de: 

 

A - Review: 

(     ) revisão        (    ) crítica           (    ) personagem       (     ) coadjuvante 

 

B -  Rating: 

(     ) rateado       (     ) fácil             (     ) avaliação           (      ) ruim 

 

C - Movie Info:     

(     ) resumo       (     ) recortado       (     )  calmo             (      ) ficha técnica 

 

2) Qual é o gênero do texto 1? 

 
 (     ) lyrics (letra de música)          (     ) short story ( conto)     

 (     ) play (peça de teatro)              (     ) synopsis (sinopse) 

 

3) Qual é o gênero dos textos 2? 

 
(     ) lyrics (letra de música)          (     ) short story ( conto)     

(     ) movie review (crítica de filme)              (     ) synopsis (sinopse) 

 
4) Indique a que ou quem se referem os seguintes números, retirados do texto 1: 

 

2008: _____________________________________________________________________ 

2009: _____________________________________________________________________ 

27.889: _____________________________________________________________________ 

PG-13: _____________________________________________________________________ 

 

5) a – Como foi a avaliação do filme de acordo com o texto 1? Que nota ele recebeu? 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

b – Qual é o nome do diretor do filme? 
 
______________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

c – Qual é o nome do site de onde foi tirado o texto 1? 
 
______________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 
6) Nos textos 2, nós temos 3 críticas sobre o filme “Entre os muros da escola”. Diga quais pessoas 
deram ao filme uma avaliação: 
 
a. positiva:_____________________________________________ 

b. negativa:_____________________________________________ 
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c. Cite 2 adjetivos positivos e 2 negativos usados pelos espectadores para caracterizar o filme: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

d. Quais são as nacionalidades dos 3 críticos? 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Post- Reading: 

 

7) Você concorda com a nota (média) dada pelos espectadores do filme? Justifique: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

8) Após terem assistido ao filme “Entre os muros da escola”, façam uma sinopse do filme para um 

amigo que queira ver. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 
9) Agora é a sua vez de avaliar o filme “Entre os muros da escola”! Escolha um adjetivo e escreva 
uma frase para avaliar o filme. 
 
______________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Na fase de pré-leitura, houve a ativação e a elicitação do conhecimento prévio dos 

alunos sobre os gêneros textuais sinopse e crítica de filme. Durante a fase de leitura, os 

alunos foram direcionados a identificar, na sinopse e nas críticas do filme (textos 1 e 2), as 

informações relevantes requeridas pelas perguntas de compreensão textual, fazendo uso 

das estratégias de leitura skimming e scanning, além de identificar as palavras-chave e 

transparentes. Trabalhou-se também a exploração do layout e do vocabulário próprio a este 

tipo de gênero textual. Os alunos foram capazes de apontar as críticas positivas e 

negativas, usando elementos do texto, principalmente os adjetivos e marcadores 

discursivos empregados para classificar o filme. Também foram trabalhados outros 

elementos linguísticos, como vocabulário (nacionalidade) e referência numérica. Como 

atividade de pós-leitura, os discentes analisaram as críticas postadas no site pelos 

internautas avaliadores do filme e apresentaram suas próprias resenhas críticas. 
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AULA 4 
 
 
 
 
 

 

COLÉGIO PEDRO II 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA DOCENTE NO COLÉGIO PEDRO II 

PRD-2015 
 

AULA 4 

PLANO DE AULA 

DISCIPLINA: Inglês 

II. Dados de Identificação: 

Data: 20/10/2015 

Professor (a) coordenador (a): Mônica Coimbra 

Professor (a) supervisor (a): Inês Miguez Nascimento 

Professor (a) residente: Suzane Morais da Veiga 

Escola de origem: Escola Municipal Mario Claudio 

Turma(s) de docência na Instituição de origem: 1602, 1602 e 1603 (6° ano) 

Carga horária em cada turma: 100 minutos (2 tempos de aula) 

III. Tema: 

 - Bullying / Violência na escola 

 - O uso da estratégia de leitura: prediction e skimming 

 - Gênero textual: anúncio publicitário 

IV. Objetivos:   

Objetivo geral: O aluno deverá usar seu conhecimento de mundo e de palavras 

transparentes com base no texto.   

Objetivos específicos:  

 Identificar as características do gênero anúncio publicitário; 

 Reconhecer os objetivos comunicativos do gênero citado; 

 Elencar possibilidades de transformação do ambiente escolar. 
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V. Conteúdos programados: 

1) Anúncio publicitário do site stopthebeautymadness.com sobre o tema bullying; 
2) Análise do gênero citado e estudo do uso persuasivo dos adjetivos; 
3) Elicitação do conhecimento prévio dos alunos a respeito do gênero citados;  
4) Atividade para identificação das informações mais relevantes dos textos; 
5) Estratégia de leitura (skimming). 

 

VI. Desenvolvimento do tema: 

Pré-leitura:  

Discutir com os alunos as situações que aparecem nas imagens e familiarizá-los com o 

tema que será abordado. Elicitation e prediction como estratégias de interpretação textual. 

Leitura: 

- Levar os alunos a perceberem as características principais do gênero anúncio. 
 
- Fazer uso dos elementos do texto, como os adjetivos, para apontar os objetivos do texto. 
 
- Identificar os elementos verbais e não-verbais presentes no texto. 
 
Pós-leitura: 

Nesta etapa, os alunos deverão ser capazes de utilizar a sua capacidade crítica, 

aumentando o seu conhecimento de mundo, ao: 

- Questionar sobre as causas ou motivações para a prática do bullying. 
 
- Realizar o quiz ao final da atividade de forma eficaz. 
 

VII. Recursos didáticos: 

Quadro e caneta para quadro branco, imagens e handout. 

VIII. Avaliação: 

A avaliação desta aula será formativa, uma vez que se pretende observar se os alunos 

estão se apropriando das estratégias de compreensão textual trabalhadas pelo professor, 

selecionando as informações mais relevantes dos textos e apontando as características 

principais dos mesmos. Avaliação: responder às perguntas-problema; selecionar adjetivos 

para realizar o “empoderamento” da menina; realizar o quiz ao final da atividade. 

XIX. Bibliografia:  

Stopthebeautymadess.com -2015. Disponível em: 
<http://www.stopthebeautymadness.com/the-campaign-temp-stall/in-school>Acesso em: 
10 de set de 2015. 
 
BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. 
Parâmetros Curriculares Nacionais: Língua Estrangeira – 5ª. – 8ª. Séries. Brasília: 
MEC/SEF, 1998. 
 
Quiz: http://www.quibblo.com/quiz/ez5KPtm/Bullying-Testa-o-que-sabes 

 
Imagens: www.google.com.br 

http://www.stopthebeautymadness.com/the-campaign-temp-stall/in-school
http://www.quibblo.com/quiz/ez5KPtm/Bullying-Testa-o-que-sabes
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ESCOLA MUNICIPAL MARIO CLAUDIO 

Nome: _________________________________________________________ N°: _________ 
Turma: ________________  Data: _______________________ 

Approaching the theme:  

1) O que as imagens abaixo têm em comum? Qual é o tema presente nas figuras? 
2) Quais são as situações apresentadas nas imagens? O que você sente ao olhar para 

elas? 
3) Você já viu ou vivenciou algumas das situações apresentadas? 
4) Você consegue identificar o que está escrito na última imagem? 

 
 

 
 
 
 

 Pré-leitura: 
 
a) Qual é o tipo de bullying que podemos 
apontar a partir da imagem abaixo? 
b) É possível diminuir a autoestima de 
alguém através de palavras/ adjetivos? 
c) Como uma pessoa pode ser afetada 
através de repetitivo tratamento ruim/ 
desrespeitoso? 
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1 – Ao observar as características do texto – tais como o uso da imagem e o texto verbal – podemos 

dizer que o texto trata-se de um: 

 
(    ) poema 
(    ) encarte de jornal 
(    ) anúncio publicitário 
(    ) cartum 

 
2 – Que sensações a imagem do anúncio causou em você? Qual é, na sua opinião, o objetivo do 
anúncio? 
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
3 – Qual você acha que seria o público-alvo do anúncio acima? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
4 - Baseado nas discussões realizadas em sala, nos seus conhecimentos e no cartaz acima, 
explique, com suas palavras, o que você entende por bullying. 
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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5 – O anúncio publicitário acima faz uma crítica social. Que crítica é essa? 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
6 – Sabendo-se que a linguagem verbal é o uso da escrita ou da fala como meio de comunicação 
e a linguagem não-verbal é outra forma de comunicação em que o código utilizado é a simbologia 
(placas, figuras, gestos, cores, sons, ou seja, através dos signos visuais e sensoriais), marque 
abaixo os elementos não-verbais presentes no anúncio acima: 
 
(   ) a imagem da menina 
(   ) o site abaixo da imagem 
(   ) a cor preta no fundo 
(   ) o uso de adjetivos 
(   ) a hashtag ao lado esquerdo 
(   ) o quadro cortando a imagem  
da menina ao meio 
 
7 – a) No anúncio, nós percebemos algumas palavras usadas para desqualificar a menina: fat, pig, 
porker, subhuman, disgusting. Qual é a classe gramatical usada para qualificar ou desqualificar? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
b) Vamos pensar em outras palavras que conhecemos em inglês para fazer um empoderamento 
das meninas. 

 

 Pós-leitura 
 
8 – Como você acha que podemos resolver o problema do bullying na escola? 
 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
9 – Na sua opinião, por que o bullying é tão frequente entre os jovens? 
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 
10 – O que você acha que motiva uma pessoa a ofender a outra “a troco de nada”? 
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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QUIZ: VOCÊ SABE O QUE É BULLYING? FAÇA O TESTE! 
 
1 - O que é o Bullying? 

É quando alguém está sempre a fazer ou dizer coisas para te colocar para baixo. Algumas das 
formas de fazê-lo são: chamar nomes; excluir de atividades e ignorar a pessoa; fazer a pessoa 
sentir-se desconfortável; bater, entre outras. 

É quando estão dois colegas a discutir e cada um tenta defender a sua posição. 

É quando alguém está muito zangado e chama nomes uma vez a um colega ou faz as pessoas 
ficarem muito zangadas com ele porque naquele dia estava maldisposto. 
 
2 – Por que é que existem pessoas que fazem bullying? 

Porque é mimado e está habituado a fazer o que quer. 

Porque só tem sentimentos maus, não tem amigos e quer que os outros não tenham também. 

Muitas vezes não sabem que o fazem porque têm alguma dificuldade em pôr-se no lugar do 
outro e perceber o que a vítima está a sentir. O Bully pode querer chamar a atenção e mostrar-se 
forte; ser popular; na verdade ele mesmo está sendo vítima de bullying e defende-se a fazer o 
mesmo. 
 
3 – Por que é que existem algumas pessoas que são vítimas de bullying? 

Porque são más e não fazem nada bem. 

Muitas vezes porque têm características diferentes e porque muitas têm dificuldade em 
defender-se. 

São demasiado simpáticas e os bullys não gostam de pessoas simpáticas. 
 
4 – Por que é que o bullying faz mal? 

Faz com que os bullys sejam castigados. 

Não faz mal, a pessoa tem é que aprender a defender-se. 

Pode fazer a pessoa sentir-se sozinha, triste, insegura e a pensar que existe algo de errado 
com ela. Pode fazer a pessoa ficar doente e deixar de ir à escola por perder a confiança. 
 
5 - O que posso fazer caso seja vítima de bullying? 

Chorar longe de todos e não contar a ninguém por ter medo que piore a situação. 

Ser eu a resolver e não contar a ninguém mesmo que implique que outras pessoas podem ser 
vítimas. 

Mesmo quando achar que já resolvi por mim, contatar um adulto ou mediadores de conflitos na 
minha escola para ajudarem a resolver a situação. Se não tiver coragem, escrever no papel e dar a 
um adulto de confiança. 
 

Resultado 
 

1 – c 
2 – c 
3 – b 
4 – c 
5 - c 

 

Fonte: http://www.quibblo.com/quiz/ez5KPtm/Bullying-Testa-o-que-sabes 
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Durante a atividade de leitura4, os alunos fizeram uso do seu conhecimento de mundo, das 

estratégias de leitura e da organização textual para realizar a tarefa. Primeiro, os alunos fizeram 

uma leitura de imagens que remetiam ao assunto abordado na atividade, o bullying, sob diferentes 

aspectos e suas consequências (exclusão, depressão, anorexia) e discutir em pares as perguntas 

propostas. Ainda na fase de pré-leitura, os alunos tiveram que discutir entre si os reflexos do bullying 

na escola e se questionar sobre a linguagem utilizada por quem pratica bullying. Na fase de leitura, 

os alunos tiveram que identificar elementos do texto, como gênero, público-alvo, objetivo e crítica. 

Os alunos tiveram também que descrever o que eles acreditavam ser a definição de bullying a partir 

das discussões e de seu conhecimento prévio. Os alunos apontaram no texto quais os adjetivos 

que o autor usou para desqualificar a menina e depois, para desconstruir o paradigma do bullier e 

empoderar a menina, os alunos tinham que escolher novos adjetivos em inglês para qualificá-la. Na 

atividade de pós-leitura, propus um debate sobre o que leva uma pessoa a praticar bullying e como 

podemos evitar que a violência se perpetue na escola, bem como um quiz com mais informações 

sobre bullying. 

 

AULA 5 

 

 

 
 

 
 

COLÉGIO PEDRO II 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA DOCENTE NO COLÉGIO PEDRO II 

PRD-2015 
 

AULA 5 

PLANO DE AULA 

DISCIPLINA: Inglês 

II. Dados de Identificação: 

Data: 12/11/2015 

Professor (a) coordenador (a): Mônica Coimbra 
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Professor (a) supervisor (a): Inês Miguez Nascimento 

Professor (a) residente: Suzane Morais da Veiga 

Escola de origem: Escola Municipal Mario Claudio 

Turma(s) de docência na Instituição de origem: 1601, 1602 e 1603 (6° ano) 

Carga horária em cada turma: 100 minutos (2 tempos de aula) 

III. Tema: 

- Formas de violência no mundo e busca pela paz. 

- Gênero textual: Letra de música. 

- Estratégia de leitura: Prediction/Scanning / Skimming 

IV. Objetivos:   

Objetivo geral: O aluno deverá ser capaz de realizar as tarefas tendo como base as 

estratégias de leitura predicton, elicitation, skimming e scanning. 

Objetivos específicos:  

 Reconhecer as características do gênero letra de música; 

 Demonstrar conhecimento sobre o vocabulário trabalhado na atividade; 

 Construir uma reflexão sobre a realidade em que vivemos e como melhorá-la. 

V. Conteúdos programados: 

1) Letra de música da canção “Imagine” de John Lennon; 
2) Atividade de vocabulário com substantivos presentes na letra da música; 
3) Elicitação do conhecimento prévio dos alunos a respeito do gênero citado;  
4) Atividade para identificação do modo verbal predominante e seu uso no texto; 
5) Atividade para identificação de conjunções presentes no texto e seu uso. 

 

VI. Desenvolvimento do tema: 

Pré-leitura: 

-Organizar um debate reflexivo entre os alunos sobre os problemas que gerama violência 

no mundo, como as guerras e a desigualdade social. 

Leitura: 
 
- Colaborar para que o aluno compreenda a ideia principal do texto, que é a busca pela paz 

em um mundo fragilizado pela violência, assim como as ideias secundárias, por exemplo, 

os efeitos da violência na sociedade em que vivemos. 

- Trabalhar a compreensão da mensagem presente no texto, bem como o objetivo do 
mesmo. 
 
Pós-leitura: 
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ESCOLA MUNICIPAL MARIO CLAUDIO 

Nome: _________________________________________________ N°: _________ 

Turma: ________________  Data: _______________________ 

Pre-reading: 

5) Observe as imagens abaixo e diga: a que temas elas remetem? 
6) Você acha que o mundo é um lugar violento? 
7) Na sua opinião, por que existem tantas guerras?  
8) Por que existe tanta desigualdade social? Pessoas com muito e outras com pouco? 

  

 

 

 

 

- Promover uma discussão em grupo sobre a questão: os efeitos da violência e a busca 
pela paz. 
 
- Opinar, criticamente, sobre essa questão na realidade do Brasil e do Rio de Janeiro. 
 
- Produzir uma ilustração sobre o tema em questão. 

VII. Recursos didáticos: quadro e caneta para quadro branco, imagens, handout, e lápis 

de cor. 

VIII. Avaliação: 

 - Resposta às perguntas-problema; identificar o modo verbal e as conjunções no texto e 

explicar a sua utilização no contexto da música. 

XIX. Bibliografia:  

Letra de música “Imagine” de John Lennon -  Disponível em 
<http://www.vagalume.com.br/john-lennon/imagine.html#ixzz3uUra3UXP> 
Acesso em 02 de novembro de 2015 
 
BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. 
Parâmetros Curriculares Nacionais: Língua Estrangeira – 5ª. – 8ª. Séries. Brasília: 
MEC/SEF, 1998. 
 

http://www.vagalume.com.br/john-lennon/imagine.html#ixzz3uUra3UXP


  34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Você já ouviu o trabalho de uma banda, alguma vez? 
 É possível que a música seja capaz de mudar o nosso humor e o nosso jeito de pensar com sua 

melodia e sua mensagem? 
 Quem é John Lennon, cantor da música? Alguma outra música dele é de seu repertório musical? 

Qual? 

 Agora, ouça a música “Imagine” de John Lennon e relacione as palavras grifadas no texto 
com as imagens a seguir. 

 

Imagine  

Imagine there's no heaven (   ) 
It's easy if you try 
No hell (   ) below us 
Above us only sky 
 
Imagine all the people (   ) 
Living for today 
 
Imagine there's no countries (   ) 
It isn't hard to do 
Nothing to kill or die for 
And no religion (   ) too 
 
Imagine all the people 
Living life in peace (   )  
 
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 
 
Imagine all the people 
Sharing all the world 
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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 live as one 
 
 
 
Link: http://www.vagalume.com.br/john-lennon/imagine.html#ixzz3uUra3UXP 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

http://www.vagalume.com.br/john-lennon/imagine.html#ixzz3uUra3UXP
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I. Responda em português: 

A música “Imagine” trata de assuntos muito discutidos por John Lennon. Retire da letra uma estrofe 

em que: 

 

1.  o autor fala da guerra: 

_________________________________________________ 

2. o autor convida o leitor a se juntar a ele: 

____________________________________________ 

 
II. Marque a opção adequada: 
 

1. O tema da música é: 
 
(      ) Querer ser rico apenas um dia 
(      ) Saber o futuro de todos  
(      ) Imaginar um mundo melhor 
(      ) Não ter inimigos ou inimizades 

2. A letra e a melodia evidenciam um clima de: 
 

(      ) carinho 
(      ) raiva 
(      ) amor 
(      ) paz 
 

3. Marque a opção abaixo que NÃO aparece no “mundo” imaginado por John Lennon na letra 
de música acima: 
 
(     ) Um mundo sem guerra e sem religião 
(     ) Um mundo de fraternidade e ganância 
(     ) Um mundo de felicidade e alegria 

8 

9 
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(     ) Um mundo sem fome e sem fronteiras 
 

4. Qual o modo verbal predominante no texto? 
 

_____________________________________________________________________ 
 

III. Como o uso desse modo verbal colabora para a construção da atmosfera da música?  

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 
IV. Encontre, na letra, duas conjunções e explique seus significados. 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

 

Pós-leitura 

 Como você acha que podemos fazer para melhorar o lugar em que nós vivemos? 

 Na sua opinião, como seria um mundo melhor, um bairro melhor, uma cidade melhor? O 
que tem que ser melhorado? 

 

FAÇA UM DESENHO BEM CAPRICHADO, IMAGINANDO COMO SERIA, NA SUA OPINIÃO, UMA 

ESCOLA MELHOR, OU O QUE UMA ESCOLA TEM QUE TER OU SER PARA SER “PERFEITA”. 

ESCOLHA UMA PALAVRA EM INGLÊS PARA COLOCAR EMBAIXO DO SEU DESENHO. 
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Durante a execução desta atividade, os alunos foram incentivados a realizar as tarefas tendo como 

referência as estratégias de prediction, elicitation,scanning e skimming. Na fase de pré-leitura, 

trabalhei a leitura de imagens relacionadas aos temas presentes na letra da música “Imagine” de 

John Lennon e perguntas direcionadas ao porquê da violência do mundo para estimular a reflexão 

crítica dos alunos. Ainda nesta etapa, os alunos discutiram algumas questões sobre a biografia do 

John Lennon e o repertório de John Lennon e sobre a capacidade motivacional da música. Na fase 

de leitura, os alunos tiveram que apontar informações como o tema da música, o modo verbal 

predominante e o uso das conjunções. Na fase de pós-leitura, foi proposto um debate sobre as 

possibilidades de se construir um futuro melhor e foi pedido aos alunos para que desenhassem 

como seria, em sua opinião, uma escola melhor. 
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5.  EMBASAMENTO TEÓRICO 

 
       5.1. O professor de inglês na escola pública: práticas e desafios 

 

Ao me questionar sobre o papel do professor de língua estrangeira dentro da escola pública, 

em especial o professor de inglês, pude perceber o grande abismo que existe entre a formação do 

professor de LE e a prática de sala de aula. Este distanciamento encontra-se principalmente no que 

se acredita ser o papel do professor de inglês dentro da escola, o qual, infelizmente, ainda se 

encontra arraigado a uma visão de mero entretenimento e passatempo, como se o inglês fosse uma 

disciplina dispensável, ou mesmo secundária, dentro da escola pública. No contexto abordado neste 

trabalho, a rede pública municipal do Rio de Janeiro, é comum observar alunos, diretores, 

coordenadores pedagógicos e até mesmo professores de outras disciplinas se referirem ao ensino 

de inglês na escola como “matéria extra”. 

Estas crenças por parte da comunidade escolar – e que cabe a mim e às novas gerações de 

professores desconstruir – devem-se em geral a dois fatores determinantes: o primeiro se relaciona 

à formação inadequada de alguns grupos de professores de inglês (principalmente os mais antigos) 

e o segundo fator, à noção deficiente da relevância social do inglês dentro da escola pública. O 

ensino de inglês parece ter-se limitado – para angústia de professores e alunos – à aprendizagem 

acrítica de estruturas gramaticais, uso estrito de livro didático (sem qualquer adaptação) e trabalho 

com oralidade sem contextualização ou aplicabilidade social.  

Conforme aponta Ricardo Almeida (2012), percebe-se que esse cenário inquietante apresenta 

uma causa histórica, uma vez que, durante a década de 70 no Brasil, houve uma grande valorização 

e predominância do método conhecido como audiolingual no ensino de inglês como língua 

estrangeira. O método, ancorado na habilidade oral e na exaustiva repetição de exercícios 

estruturais, parecia ter obtido êxito nos cursos de inglês e foi transplantado para o ambiente das 

escolas regulares, públicas e privadas, sem, contudo, exibir a mesma prosperidade nesses novos 

contextos, gerando grande frustração em professores e alunos da época. 

A partir da década de 80 em diante, com o surgimento das teorias de abordagem comunicativa 

para o ensino de língua estrangeira e o crescimento da aplicação do Inglês para fins específicos 

(ESP), professores e pesquisadores da área começaram a rever o argumento e a lógica curricular 

do ensino da língua estrangeira nas escolas regulares. Assim, chegaram à conclusão de que a 

leitura era a habilidade mais relevante para os alunos de escolas regulares, uma vez que essa 

habilidade possibilitava o uso real do idioma pelos alunos fora da escola, bem como servia de 

instrumento para melhorar as habilidades de leitura do aluno em sua língua materna. Este 

argumento é vastamente abordado pelos PCNs, os quais afirmam que a leitura  
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atende, por um lado, às necessidades da educação formal, e, por outro, é a 
habilidade que o aluno pode usar em seu contexto social imediato. Além disso, a 
aprendizagem de leitura em Língua Estrangeira pode ajudar o desenvolvimento 
integral do letramento do aluno. A leitura tem função primordial na escola e aprender 
a ler em outra língua pode colaborar no desempenho do aluno como leitor em sua 
língua materna. (PCNs, Ensino Fundamental, 1998, p.20). 

 

Porém, mesmo com todos os esforços em direção ao trabalho com a habilidade da leitura e o 

uso da língua com função comunicativa, a escola pública parece ter cristalizado a crença de que o 

ensino de inglês é equivalente ao trabalho com a oralidade de forma descontextualizada e estudo 

acrítico de estruturas gramaticais. Essa visão equivocada é a que norteia a composição de muitos 

dos materiais didáticos utilizados na rede pública de ensino, cujas atividades consolidam, em forma 

de lições, a noção débil e retrógrada de ensino de inglês na escola pública como um “curso de 

idiomas” dentro da escola regular, sem qualquer função ou relevância social. Fato que reforça ainda 

mais a visão decorativa que a disciplina já tem aos olhos da comunidade escolar.  

O fato mais urgente e entristecedor deste cenário é que, como muitos professores são 

obrigados a utilizar este tipo de material didático ou simplesmente não têm tempo ou conhecimento 

para produzir material mais adequado, os docentes de inglês acabam por retroalimentar as crenças 

limitantes do ensino de inglês que tanto os afligem. Por este motivo, programas como o PRD do 

Colégio Pedro II sãode vital importância para ajudar jovens professores (e eu me incluo neste grupo) 

a mudar este “estado de coisas” e, como consequência, modificar a realidade da escola pública 

para benefício de alunos e futuros professores, e mesmo para o futuro da disciplina na escola 

pública.  

O segundo fator mencionado anteriormente que dificulta a prática do professor de inglês neste 

contexto se relaciona à noção deficiente da relevância social do ensino de inglês dentro da escola 

pública. Noção esta perpetrada muitas vezes pelos próprios professores de inglês, uma vez que 

eles mesmos não reconhecem como importante e fundamental a presença desta disciplina dentro 

da grade curricular da escola pública. Como afirma Moita Lopes (1996), a sistemática 

desvalorização do inglês na escola pública e a frequente caracterização de seu ensino como 

ineficiente e inútil é perigosa e injusta, pois a mesma “cobrança” não acontece com outras 

disciplinas como história ou geografia. O autor afirma que o que está implícito nesta depreciação 

das LEs, e em especial do inglês, é “uma compreensão de aprendizagem como produto que 

requereria que o aluno-aprendiz dominasse a LE ao final do segundo grau. ” (p. 127).  

Esta “dominação” a que se referia o autor se relaciona à visão ultrapassada de aprendizagem 

cumulativa. Assim, ao final do ensino médio o aluno, por “acumulação de conteúdos”, estaria 

“fluente” no inglês. Tal ideia obsoleta permeia ainda nos dias atuais a escola pública e os materiais 

didáticos, chegando até mesmo à formação acadêmica dos professores, os quais, uma vez no 

exercício da profissão, se veem em constante crise profissional, pois não conseguem permitir aos 

alunos a tão esperada “proficiência” no idioma.  
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No lugar desta concepção tecnicista de educação, a partir das leituras realizadas no 

programa, passo a entender o ensino como processo e o professor como mediador de práticas 

sociais, em busca de reflexão e ética em sala de aula e não do melhor método ou de “mais 

eficiência”. O papel do professor de inglês na escola pública deve ser, então, o de um professional 

reflexivo e ético, que sabe de sua responsabilidade em promover o letramento crítico dos alunos e 

sua capacidade leitora que, conforme aponta Inês Miller (2013), significa “um agir com a linguagem 

no mundo contemporâneo. ” 

 

 

5.2. Quem tem medo do professor de inglês? A questão do “sofrimento humano” em sala de 

aula e a dimensão ético-social do ensino 

 

Quando se ouve o discurso que é construído sobre a educação tanto pela propaganda de 

escolas regulares particulares quanto pelo marketing de políticos em época de campanha (sobre a 

escola pública) é possível perceber que a oratória se volta majoritariamente para aspectos como: a 

excelência do material didático, a modernidade dos equipamentos e das salas de aula, bem como 

para a eficiente formação do aluno para futuras avaliações de desempenho e mercado de trabalho. 

Questões como a formação profissional dos professores, a qualidade de vida em sala de aula e a 

responsabilidade social (e ambiental) da escola parecem ser assuntos colocados em segundo 

plano, porém são os pontos cruciais para um debate franco sobre a educação no século XXI e o 

papel da escola em contribuir para um trabalho de transformação social através dos alunos. 

Ao voltar a minha atenção para o contexto da escola pública onde atuo é possível perceber 

também como essas questões afloram no contexto escolar, e estão irremediavelmente imbricadas 

em minha prática como docente no momento atual, que veio a se chamar era pós-método (MILLER, 

2013). Assim, não se pode mais pensar o ensino de inglês na escola pública hoje sem adotar uma 

postura reflexiva, crítica e ética em relação ao sistema de ensino e principalmente às necessidades 

emocionais dos alunos. As complexidades e paradoxos que surgem em sala de aula com seus 

pontos conflitivos e angustiantes não podem mais ser negligenciados em função de se cumprir um 

conteúdo programático restritivo e prescritivo.  

Do mesmo modo, a adoção de encaminhamentos metodológicos sem qualquer 

direcionamento, ou pior: a adesão aos métodos contraditórios impostos pela escola, pelo sistema 

de ensino e/ ou pelo material didático, leva ao que Kumaravadivelu (1994, p. 30 apud MILLER, 

2013) afirma ao dizer que: “o ecletismo em sala de aula, invariavelmente, se transforma numa 

pedagogia assistemática, acrítica e sem princípios”.  

Assim, a formação acadêmica tradicional dos professores em geral, e não apenas os de língua 

estrangeira, que supostamente omite as questões de relacionamento interpessoal e qualidade de 

vida em sala de aula (como se elas não existissem) não prepara os docentes para os desafios que 
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estes enfrentarão durante a sua vida profissional. Este despreparo aliado à prática não-reflexiva da 

docência (muitas vezes de forma não intencional devido ao referido despreparo) acarreta uma 

angústia que se engendra no ambiente escolar e que a pesquisadora e professora Inês Miller (2013) 

aponta como o “sofrimento humano” na escola.  De acordo com a estudiosa, tal sofrimento aflige 

alunos, professores regentes e mesmo professores em formação, uma vez que as questões de 

ordem afetiva, emocional e social são deixadas de lado em função da necessidade de se cumprir 

uma grade curricular fixa e pré-estabelecida, que muitas vezes não deixa espaço ou tempo para se 

tratar de temas de relevância social.  

Neste contexto todos sofrem: os alunos, pois precisam de uma educação mais voltada para a 

ética, o respeito e a responsabilidade social; os professores regentes, pois ora estão sendo 

pressionados por mais “eficiência” e treinamentos ou cursos (o que significa, na maioria das vezes, 

a aquisição de títulos meramente), ora estão angustiados e deprimidos porque percebem que a 

qualidade de vida em sala de aula não é satisfatória e seu trabalho pedagógico não está atendendo 

às necessidades dos alunos; e sofrem também os futuros professores que ocupam um “entre-lugar” 

na escola, em algumas situações vistos como alunos e em outras como professores, e não 

conseguem, de fato, uma instrução prática adequada. 

Assim, Inês Miller nos aponta que o professor de língua estrangeira enfrenta hoje o sofrimento 

imbricado em sua atuação como intelectual transformador, aquele profissional que reflete 

criticamente sobre sua prática a fim de transformá-la em trabalho crítico e ético. A estudiosa afirma 

que somente através da pesquisa reflexiva é que se formarão professores críticos, reflexivos e 

éticos em um processo que tem por objetivo preparar o aluno para enfrentar a diversidade e o 

trânsito intercultural (WELP, 2012, p. 03 apud MILLER, 2013).  

É mister ressaltar, desse modo, que foi justamente a necessidade de reinventar a vida social 

em minha sala de aula o que me impulsionou a ingressar no Programa de Residência Docente do 

Colégio Pedro II. Almejava, como consequência, promover a criação de novas formas de produzir 

conhecimento dentro de minha sala de aula e quiçá promover a colaboração e a cooperação entre 

alunos, professores, coordenadores pedagógicos, diretores e outros atores do contexto escolar. É 

preciso, como alerta Miller, aceitar os paradoxos e complexidades da sala de aula como 

oportunidades para metarreflexão teórica, metodológica e ética, tendo o conceito de língua como 

caleidoscópio. A relevância do professor de inglês (e da língua inglesa) na escola pública se torna 

irrefutável quando o trabalho e o ensino da LE se voltam para debates crítico-reflexivos sobre 

transculturalidade, linguagem e educação, bem como para o compartilhamento do “sofrimento 

humano” sempre presente no meio escolar, permeado de emoções.  

 

5.3. A transversalidade nas aulas de inglês, a leitura como principal habilidade e o trabalho 

com diferentes gêneros textuais 
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Uma vez percebendo as complexidades da sala de aula e o papel do professor como 

intelectual transformador, adotei no presente trabalho a transversalidade como estratégia para a 

construção do letramento crítico dos meus alunos, bem como o uso de gêneros textuais 

diversificados para desenvolver atividades que enriquecessem a capacidade leitora dos discentes, 

com o objetivo de contribuir para a formação de cidadãos críticos que possam agir conscientemente 

na sociedade.  

Além disso, fazia-se necessário abordar, dentro do contexto da escola pública municipal 

referida neste trabalho, questões comportamentais e éticas dentro da sala de aula, que 

transcendiam os conteúdos linguísticos, para fazer com que os alunos refletissem sobre as 

péssimas relações interpessoais que afligiam a qualidade de vida em sala de aula e pudessem, 

assim, recriar essa realidade, transformando-a.  

 

A transversalidade pressupõe um tratamento integrado das áreas e um 
compromisso com as relações interpessoais no âmbito da escola, pois os valores 
que se quer transmitir, os experimentados na vivência escolar e a coerência entre 
eles, devem ser claros para desenvolver a capacidade dos alunos de intervir na 
realidade e transformá-la (...). (PCNs, Ensino Médio, 2000.)  

 

Desse modo, o tema da violência na escola foi escolhido, pois era um fato que estava bastante 

presente no ambiente escolar, notadamente em minha sala de aula, sendo de extrema relevância 

promover debates reflexivos sobre as suas causas ou motivações. Percebi que o tema da violência 

afetava demasiadamente os meus alunos não apenas no contexto escolar, mas em seus contextos 

de origem. Esse era um assunto que não podia mais ser ignorado, pois era visível o quanto os 

alunos estavam sofrendo com este problema, sem se darem conta. O problema da violência na 

verdade é de ordem social e acaba afetando a escola (e os professores) de forma brutal, sem que 

esta esteja preparada ou tenha estratégias pedagógicas adequadas para lidar com ele. 

A questão da ética tornou-se, então, tema central na elaboração das atividades produzidas 

durante o PRD e descritas neste trabalho. A ética é um dos temas que compõem os temas 

transversais presentes nos Parâmetros Curriculares Nacionais. Os outros temas são: saúde, meio 

ambiente, pluralidade cultural, orientação sexual, e trabalho e consumo, os quais são bastante 

vastos e podem englobar subtemas de acordo com as diferentes realidades e necessidades dos 

alunos e da comunidade em torno da escola, como podemos perceber na seguinte citação dos 

PCNs: 

 
Além das adaptações dos temas apresentados, é importante que sejam 
desenvolvidos temas locais. Por exemplo: muitas cidades têm elevadíssimos 
índices de acidentes com vítimas de trânsito, o que faz com que suas escolas 
necessitem incorporar a educação para o trânsito em seu currículo. Outros temas 
relativos, por exemplo, à paz ou ao uso de drogas, podem se constituir em subtemas 
dos temas gerais; outras vezes, no entanto, podem exigir um tratamento específico 
e intenso da realidade de cada contexto social, político, econômico e cultural. 
(PCNs, Ensino Médio, 2000. p. 66). 
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Assim, para além de ser um tema que envolve os alunos, pois os afeta de forma visceral, a 

violência é um tema urgente na escola. Procurei desenvolver atividades de leitura que não 

tornassem o tema um tabu para os alunos, que estão na fase da adolescência e podem se mostrar 

bastante tímidos, e que permitissem a eles falar de forma aberta e franca sobre a violência 

engendrada na escola. Queria, pois, tornar a sala de aula um espaço para o compartilhamento do 

“sofrimento humano” (MILLER, 2013) dos meus alunos e o meu também, nossas angústias e 

necessidades, e discutir, assim, aspectos da violência que aflige a todos na escola e que 

precisamos transformar, como: o bullying, o preconceito racial/ social, a relação de hostilidade de 

alguns alunos para com os professores, e mesmo a violência institucional produzida sobre eles pela 

escola.  

O trabalho com gêneros textuais foi priorizado na elaboração das atividades para que os 

alunos tivessem contato com vários usos da língua em seus diferentes contextos de utilização, 

podendo inferir seus significados e os objetivos comunicativos dos mesmos. Desse modo, a leitura 

foi a principal habilidade trabalhada nas atividades realizadas com os alunos, pois configura-se 

como um meio mais democrático de acesso à língua e que o aluno vai efetivamente usar fora da 

escola, tendo, assim, uma relevância social para a vida do aluno. Ainda assim, outras habilidades 

foram adicionadas complementando a leitura, como a compreensão oral, a leitura de imagens e a 

produção escrita. Insistir em trabalhar apenas a oralidade sem contextualização ou propósito social 

ou reflexivo é impraticável e antiético, visto que apenas uma pequena parcela da sociedade vai, de 

fato, utilizar o inglês como meio de comunicação oral. (MOITA LOPES, 1996). 

Como mencionado anteriormente, o ensino de inglês nas escolas regulares foi, durante 

bastante tempo, confundido com o ensino de inglês que é realizado nos cursos livres de idiomas. 

Professores se achavam responsáveis por desenvolver as “quatro habilidades” dos alunos, 

influenciados por métodos de aprendizagem, o que lhes causava grande frustração, pois se tratava 

de um contexto totalmente diferente e com necessidades específicas.  

 

(...) em lugar de capacitar o aluno a falar, ler e escrever um novo idioma, as aulas 
de Língua Estrangeira Moderna nas escolas de nível médio acabaram por assumir 
uma feição monótona e repetitiva que, muitas vezes, chega a desmotivar 
professores e alunos, ao mesmo tempo em que deixa de valorizar conteúdos 
relevantes à formação educacional dos estudantes. (PCNs –Ensino Médio -2000.) 

 

Há que se separar, assim, o trabalho do professor de inglês na escola (na pública ainda mais) 

e nos cursos de idiomas (ou cursos livres), pois na escola o professor precisa se preocupar com 

aspectos educacionais, como a ética, a sociedade, o conceito de língua, linguagem e língua 

estrangeira, a noção de educação para a formação de cidadãos críticos e conscientes – questões 

com as quais o professor do curso não precisa lidar. (ASSIS-PETERSON, 2003, p. 3 apud 

ALMEIDA, 2012). 
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Logo, os professores dos cursos de idiomas ou cursos livres não precisam discutir questões 

que vão além dos pontos de proficiência linguística, enquanto que os professores de escolas 

regulares, notadamente as da rede pública de ensino, precisam desenvolver essa identidade que o 

pesquisador Ricardo de Almeida (2012) denomina como “educador” – aquele profissional de ensino 

que tem objetivos pedagógicos dentro de uma perspectiva macro de educação. Identidade esta que 

o autor contrasta com a de “instrutor”, que seria o profissional que trabalha nos cursos de idioma ou 

cursos livres. 

 

5.4. O uso do vídeo como recurso didático motivador 

 

Utilizei como início da sequência didática das atividades do PRD o vídeo, como recurso 

didático motivador e estratégia pedagógica, para a abordagem do tema principal do trabalho – a 

violência na escola. Para tal, selecionei o filme “Entre os muros da escola” (do original Entre les 

murs) com dublagem em inglês e legendas em português para propiciar um debate com os alunos 

sobre os conflitos e angústias que surgem em sala de aula e como a relação entre os pares neste 

contexto pode ser estremecida quando não há a preocupação com o outro. Questões amplamente 

problematizadas no e pelo filme. 

O vídeo foi um ótimo recurso para este fim didático, pois,como aponta Moran (1995), quando 

um tema é abordado por meio de uma ferramenta audiovisual, recurso mais próximo e apelativo à 

realidade e à linguagem dos adolescentes, o aluno encara a aula sob uma nova perspectiva, sem 

a hostilidade e a massificação habituais, gerando novas possibilidades de encontro e interesse.  

 
Vídeo, na cabeça dos alunos, significa descanso e não "aula", o que modifica a 
postura, as expectativas em relação ao seu uso. Precisamos aproveitar essa 
expectativa positiva para atrair o aluno para os assuntos do nosso planejamento 
pedagógico. Mas ao mesmo tempo, saber que necessitamos prestar atenção para 
estabelecer novas pontes entre o vídeo e as outras dinâmicas da aula. Vídeo 
significa também uma forma de contar multilinguística, de superposição de códigos 
e significações, predominantemente audiovisuais, mais próxima da sensibilidade e 
prática do homem urbano e ainda distante da linguagem educacional, mais apoiada 
no discurso verbal-escrito. (MORAN, 1995) 

 

Os autores Moran (1995) e Ferrés (1996) propuseram alguns tipos de uso do vídeo em sala 

de aula como ferramenta pedagógica, dependendo dos objetivos que se quer traçar no 

planejamento das aulas. Estes conceitos se dividem em: 

a) Vídeo lição: nessa vertente, de acordo com Ferrés (1996), o vídeo substitui o professor, 

sendo utilizado como uma aula expositiva. 

b) Vídeo apoio: esse tipo de uso caracteriza-se pelo vídeo como ilustração do discurso do 

professor ou dos alunos, através da utilização de imagens, auxiliando na exposição do que é dito. 

Um traço dessa vertente é a utilização das imagens sem som.  
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c) Programa motivador: esse tipo, segundo Ferrés (1996), promove a motivação inicial sobre 

um tema com objetivos determinados. Moran (1995), da mesma forma, apresenta o conceito de 

vídeo como recurso de sensibilização, estimulando a curiosidade dos alunos por novos temas e 

assuntos. 

d) Vídeo processo: também chamado por Moran (1995) de vídeo como produção. Conceito 

que estabelece a interação entre o vídeo e o aluno como forma de incentivo à criatividade. Esse 

modelo incluiria, segundo Moran, o vídeo como documentação, intervenção e expressão. Dentro do 

conceito de vídeo processo também existe a modalidade de vídeo como avaliação e, dentro desta, 

o vídeo espelho. 

e) Programa monoconceitual: o uso do vídeo é voltado para tema específico. É considerado 

uma forma intermediária entre o programa motivador e o vídeo apoio (FERRÉS, 1996). O conceito 

de Moran (1995) que mais se aproxima desta modalidade é o denominado vídeo como conteúdo 

de ensino. 

f) Vídeo interativo: Esse conceito é similar ao que Moran (1995) denominou vídeo como 

integração (ou suporte), cuja interação dá-se com mídias de computador, vídeo disco, CD-ROM etc. 

É o vídeo associado a outras mídias, como a informática interativa, por exemplo.  

Fica claro que a intenção do presente trabalho é a de trabalhar o vídeo como programa 

motivador, estimulando a sensibilização e a curiosidade dos alunos para o tema abordado. Ao 

trabalhar com diferentes sentidos, o vídeo, através da cooperação entre o auditivo e o visual, 

aproxima mais o aluno do conteúdo de uma forma não indutiva, e não invasiva, propiciando uma 

maior liberdade de interação entre os alunos e o professor. Nas atividades propostas, o vídeo 

auxiliou no processo de problematização do tema da violência no ambiente escolar, mostrando 

várias situações deste contexto. Segundo Moran (1995, p. 29) “as mensagens dos meios 

audiovisuais exigem pouco esforço e envolvimento do receptor”, o que facilita a interação entre o 

que é mostrado e a associação com a sua própria realidade.  
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6. RESULTADOS 

 

 Ao final do percurso do Programa de Residência Docente, eu percebo que o meu 

questionamento inicial: “como melhorar a qualidade de vida em minha sala de aula? ” foi um 

importante passo para me tirar da zona de conforto (ou de impotência) para o crescimento 

profissional, sendo a minha participação na especialização um divisor de águas em minha prática 

docente e em minha trajetória como educadora. Agora, consigo definir estratégias pedagógicas para 

lidar melhor com os conflitos em sala de aula, pois não os vejo mais como insolúveis ou “maiores 

do que eu”, mas como oportunidades de reflexão, crescimento e troca de experiências. 

A percepção da minha responsabilidade como professora de língua inglesa dentro do contexto 

de uma escola pública municipal para com a construção da ética e da reflexão crítica foi o ponto 

chave para eu mudar a minha concepção antiga de que a aula de língua estrangeira na escola era 

algo “deslocado” ou “inútil”, pois ora os alunos não mostravam interesse na matéria, ora eu me 

frustrava por não proporcionar a “proficiência” aos alunos. Faltava-me o conhecimento mais 

aprofundado sobre o verdadeiro propósito da educação e do ensino de língua estrangeira. Conforme 

apontam os PCNs, o compromisso da escola é formar cidadãos críticos que sejam capazes de 

intervir na sociedade de forma consciente: 

 

A contribuição da escola, portanto, é a de desenvolver um projeto de educação 
comprometida com o desenvolvimento de capacidades que permitam intervir na 
realidade para transformá-la. Um projeto pedagógico com esse objetivo poderá ser 
orientado por três grandes diretrizes: 
• posicionar-se em relação às questões sociais e interpretar a tarefa educativa como 
uma intervenção na realidade no momento presente; 
• não tratar os valores apenas como conceitos ideais; 
• incluir essa perspectiva no ensino dos conteúdos das áreas de conhecimento 
escolar. (PCNs, Ensino Fundamental, 1998) 

 

Quanto à relação com os alunos percebi que esta melhorou muito, pois acredito que eles se 

sentiram mais à vontade para falar sobre si mesmos e sobre suas angústias e vivências. Percebi 

também uma melhora do relacionamento entre eles, apesar de eles ainda se confrontarem durante 

as aulas. A participação deles em aula apresentou grande mudança também para melhor, pois 

passaram a questionar mais e a colocar dúvidas a respeito dos temas, de forma que eu pude 

perceber. 

O maior problema que eu tive com os alunos no início do desenvolvimento das atividades foi 

em relação aos debates pois, como eles não estavam acostumados a este tipo de atividade, tendiam 

a falar alto ou de forma muito veemente para colocar suas opiniões. Ao final da sequência didática 

já percebi certa melhora na questão do lugar de fala, os alunos passaram a respeitar mais a vez de 

falar do colega e esperavam o outro terminar de falar para acrescentar algum comentário, 

levantando a mão, como eu havia lhes explicado.  
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A experiência do PRD foi de grande valia para a minha relação com os alunos também. Antes, 

eu não sabia como lidar com os conflitos dos alunos em sala de aula e não entendia a angústia que 

eles sentiam com o espaço escolar. Transformar as aulas em espaços de compartilhamento de 

experiências e opiniões (e não apenas conhecimentos linguísticos) foi uma das maiores 

contribuições do programa para a minha prática de professora de inglês. 

Outra grande contribuição que gerou importantes resultados nas minhas aulas foi o 

reconhecimento da leitura como a habilidades mais adequada para o trabalho de ensino de língua 

inglesa na escola pública. Através da observação de aulas no Colégio Pedro II, e depois na 

aplicação das atividades em sala de aula, percebi a mudança na atitude dos alunos e na relação 

destes com a disciplina. Antes, os alunos achavam “impossível” aprender inglês, que era muito 

difícil, ou argumentavam que eles não iriam utilizar o idioma fora da escola. Depois das atividades, 

os alunos passaram a gostar mais das aulas e se sentiam mais confortáveis em sala, pois aquele 

era um tempo de trocar ideias e o ambiente da sala de aula era mais agradável, e acabavam por 

aprender de forma mais leve. Eles me relataram, por várias vezes, que depois das atividades viam 

um propósito em participar das aulas e isso os deixava mais motivados a se engajar nas tarefas.  

Assim, entendo que o foco na leitura, nos gêneros textuais e nos temas de relevância social 

trouxe às atividades maior aproximação com a realidade dos alunos, o que os motivou a participar 

mais das aulas. Já a possibilidade de transformar as aulas em um espaço de debates e reflexão 

crítica tornou o ambiente da sala de aula menos conflitivo e angustiante, tornando possível uma 

interação maior e mais profícua entre os alunos e com a professora. 
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7. CONCLUSÃO PARCIAL 

 

O Programa de Residência Docente trouxe mudanças profundas no meu pensar e no meu 

fazer docente. Foi por meio da leitura dos textos e da observação das aulas no Colégio Pedro II, 

através da professora supervisora, que pude obter resultados mais favoráveis com meus alunos. A 

percepção de que a leitura alcança todo tipo de alunado, em detrimento da oralidade, que privilegia 

uma minoria, foi vital para essa mudança. Assim sendo, constato o que Moita Lopes afirmou sobre 

o ensino de língua estrangeira: 

 

O ensino de língua estrangeira, desta perspectiva, envolve o ensino de uma 
habilidade específica, mas tem um objetivo educacional geral. Conceitua-se na 
aprendizagem de uma habilidade que é útil para seus aprendizes, encorajando-os 
a aumentar seus limites de conhecimento. (MOITA LOPES, 1996.)  

 

 Concluo que, apesar de sempre ter me preocupado em desenvolver aulas de forma 

cuidadosa, foi através da minha experiência no programa de residência docente que aprendi a 

planejar aulas mais estruturadas, a trabalhar com estratégias de leitura, a encarar as imagens como 

texto, e a realizar atividades com temas de relevância social, adaptando-as à realidade dos meus 

alunos. Como resultado dessa mudança de percepção, constato que o ensino da habilidade de 

leitura é uma possibilidade inovadora e transformadora na vida do aluno e do professor.  

 Ao final desse processo, consigo entender que a maior contribuição da escola na vida dos 

alunos é torná-los cidadãos conscientes e críticos, aptos a serem melhores leitores do mundo e da 

realidade que os cerca. Assim, novos desafios em sala de aula devem sempre impulsionar a nós 

professores a novas práticas docentes. Como educadora, acredito no papel do professor como 

intelectual transformador e concordo com Souza quando este afirma que “quando percebemos a 

complexidade do mundo, nós temos a obrigação de pensar em novas formas de atuação. ” (SOUZA 

apud MILLER, 2013).  
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ANEXOS 
 
 
Sequência didática: 

 

AULA 1 

PLANO DE AULA (Área IV) 

DISCIPLINA: Inglês 

II. Dados de Identificação: 

Data: 06/10/2015 e 08/10/2015 

Professor (a) coordenador (a): Mônica Coimbra 

Professor (a) supervisor (a): Inês Miguez Nascimento 

Professor (a) residente: Suzane Morais 

Escola de origem: Escola Municipal Mario Claudio 

Turma(s) de docência na Instituição de origem: 1601, 1603 e 1602 

Carga horária em cada turma: 100 minutos (2 tempos de aula) 

III. Tema: 

- Relações difíceis entre alunos e professores dentro da escola. 

- Filme “Entre os muros da escola” 

IV. Objetivos:   

Objetivo geral: Associar as dificuldades das relações interpessoais na escola à 

incapacidade que nós temos de nos colocar no lugar do outro e à intolerância com as 

diferenças culturais e sociais.  

Objetivos específicos:  

 Associar as situações presentes no filme com a realidade da escola em que 

estudam; 

 Comparar as dificuldades enfrentadas pelos personagens do filme e suas próprias 

vivências como alunos de escola pública; 

 Concluir reflexões sobre o contexto da escola e como melhorá-la. 

 

V. Conteúdos programados: 

1) Debate sobre o filme; 
2) Reflexão sobre a violência escolar; 
3) Identificação das diferenças culturais e sociais de uma escola; 
4) Análise do contexto sociocultural dos personagens do filme; 
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ESCOLA MUNICIPAL MARIO CLAUDIO 

Nome: __________________________________________________________ N°: _________ 

Turma: ________________  Data: _______________________ 

 

1) Pré- apresentação: 

 

a) Você já vivenciou ou viu algum episódio de violência na escola? Relate esse fato. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

VI. Desenvolvimento do tema: 

O filme será usado como elemento motivador, contextualizando a temática da aula com a 

realidade vivida pelos alunos, através do uso do vídeo. O aluno deverá ser capaz de 

identificar no filme as difíceis relações entre alunos e professor e as possíveis causas 

dessas tensões. Espera-se, principalmente, que o aluno seja capaz de construir uma visão 

crítica em relação à construção da narrativa de sala de aula e como os encontros e 

desencontros entre alunos e professor formam o ambiente escolar. O filme será 

apresentado com dublagem em inglês e legendas em português porque não é o objetivo 

deste projeto trabalhar a oralidade do aluno, mas que ele compreenda a temática presente 

no filme: como e por que a violência é engendrada no ambiente escolar.  

Pré –apresentação do filme 
 - Promover uma pequena discussão sobre as principais razões (social, histórica ou 
psicológica) que estão levando a um aumento dos números de casos de violência dentro 
da escola;  
 
Filme: 
 - Identificar e descrever os conflitos (sociais e psicológicos) vividos pelos personagens do 
filme (alunos e professores); 
 
 Pós - apresentação do vídeo 
 - Relacionar a realidade do filme com a sua própria (comunidade); 
 - Construir um pensamento crítico em relação ao tema abordado. 
 

VII. Recursos didáticos: 

Quadro e caneta para quadro branco, computador, projetor, caixa de som. 

VIII. Avaliação: 

Promover um debate em sala de aula sobre violência na escola. 

XIX. Bibliografia:   

FERRÉS, Joan. Vídeo e educação. 2. Ed. Porto Alegre: Artes Médicas. 1996. 

The Class, France, 2008. DRAMA, 128 MIN. 
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b) Você tem ideia do motivo do aumento de casos de violência na escola estar aumentando? 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

c) O que você acha que pode ser feito para que as relações entre alunos e com os professores e funcionários 

(merendeira, agente de limpeza, porteiro, diretor, coordenador pedagógico, secretaria) melhorem, 

tornando a escola um lugar harmônico e de convivência boa e produtiva? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

AGORA VOCÊ ASSISTIRÁ A UM FILME QUE 

NARRA A HISTÓRIA DE UMA ESCOLA PÚBLICA 

EM UMA REGIÃO DA PERIFERIA DE PARIS, 

REALIDADE MUITO PARECIDA COM A NOSSA 

AQUI DO RIO DE JANEIRO. O FILME FALA DAS 

DIFICULDADES DAS RELAÇÕES DENTRO DA 

ESCOLA, E A VIOLÊNCIA QUE PODE ACONTECER 

DEVIDO AOS DESENTENDIMENTOS ENTRE 

ALUNOS E FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA E À FALTA 

DE TOLERÂNCIA COM O OUTRO. 

 

 

 

 

2) Pós- filme: 

 

e) Na sua opinião, por que as relações entre os alunos são tensas? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

f) Por que a relação dos alunos com o professor é complicada? E com os outros professores? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

g) Qual é o contexto em que essa escola está inserida? Como você vê o funcionamento da escola? 
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_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

h) Qual a parte (cena) do filme que mais marcou você? Por quê? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

i) Como esse filme lhe ajudou a entender melhor as relações dentro da escola? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

AULA 2 

PLANO DE AULA (Área IV) 

DISCIPLINA: Inglês 

II. Dados de Identificação: 

Data: 08/10/2015 

Professor (a) coordenador (a): Mônica Coimbra 

Professor (a) supervisor (a): Inês Miguez Nascimento 

Professor (a) residente: Suzane Morais 

Escola de origem: Escola Municipal Mario Claudio 

Turma(s) de docência na Instituição de origem: 1601, 1603 e 1602 

Carga horária em cada turma: 100 minutos (2 tempos de aula) 

III. Tema: 

- Violência na escola. 

- Tirinha 

IV. Objetivos:   

Objetivo geral: Apontar as dificuldades geradas pela violência escolar. 

Objetivos específicos: 

 Continuar a reflexão gerada a partir do filme “Entre os muros da escola”; 

 Identificar os aspectos verbais e não-verbais presentes na tirinha; 

 Reconhecer o desconhecimento da sociedade da situação das escolas; 

 Constatar as dificuldades que a violência gera aos alunos como um todo. 

 

V. Conteúdos programados: 
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ESCOLA MUNICIPAL MARIO CLAUDIO 

Nome: _________________________________________________ N°: _________ 

Turma: ________________  Data: _______________________ 

 

Pré-leitura (Em duplas): 

 
a) Qual é o gênero do texto abaixo? Onde podemos encontrá-lo?  

b) Qual é o lugar em que os dois personagens estão e quem são eles? 

c) Observe a caracterização do personagem do sexo masculino. Para onde ele está indo?  

1) Leitura de tirinha; 
2) Debate sobre a violência escolar; 
3) Análise dos elementos verbais e não-verbais da tirinha; 
4) Relação da tirinha com o filme visto previamente; 
5) A tirinha como ilustração da falta de conhecimento da sociedade para com a 

situação precária das escolas públicas; 
 

VI. Desenvolvimento do tema: 

Pré –leitura: 
 - Promover uma discussão sobre o gênero tirinha e suas características;  
 
Leitura: 
 - Identificar os elementos verbais e não-verbais do texto; 
 - Execução de exercícios de interpretação; 
 - Estratégia de leitura scanning 
 
 Pós – leitura: 
 - Relacionar a tirinha com o filme assistido; 
 - Refletir sobre as possibilidades de mudança no contexto escolar. 
 

VII. Recursos didáticos: 

Quadro e caneta para quadro branco,handout. 

VIII. Avaliação: 

 Promover um debate em sala de aula sobre violência na escola; 

 Resposta às perguntas-problema; 

 Identificação de elementos no texto. 
 

XIX. Bibliografia:   

https://www.google.com.br/search?q=comic+strip+school+violence&biw=1920&bih=947&s
ource=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwil5cHA86rKAhXFHpAKHdbaCD8Q_AUIBigB
#tbm=isch&q=comic+strip+school+violence+afghanistan 
 
BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. 
Parâmetros Curriculares Nacionais: Língua Estrangeira – 5ª. – 8ª. Séries. Brasília: 
MEC/SEF, 1998. 
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1 – O gênero tirinha é identificado pela presença do humor. Este elemento está presente na tirinha 

acima por um erro de interpretação devido à caracterização do garoto. Que erro é esse? Por que 

ele ocorre? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2 – Quais são os elementos não-verbais (visuais) que fizeram com que a senhora se confundisse?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
3 – Qual é a disciplina que o garoto terá na escola? 

______________________________________________________________________________ 

 
4 – Ao se confundir, a senhora pergunta se o garoto vai a um lugar específico. Que lugar é esse? 

E por que ela faz essa pergunta? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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5 - Marque a opção adequada: 
 

a) O tema da tirinha é: 
 
(      ) Como ir para a escola protegido 
(      ) Seja um bom aluno e sábio 
(      ) Converse sempre com os mais velhos 
(      ) A violência na escola 

b) O diálogo presente na tirinha entre a senhora e o garoto evidencia: 
 

(      ) a ótima educação que é oferecida à sociedade 
(      ) o conhecimento da sociedade sobre a educação e a moda 
(      ) o desconhecimento da sociedade da situação nas escolas 
(      ) a falta de compatibilidade de diferentes gerações 
 

c) Marque a opção INCORRETA sobre a tirinha: 
 
(     ) o garoto se refere de forma educada à senhora 
(     ) os personagens estão em um ambiente quente 
(     ) os personagens estão esperando o ônibus 

            (     ) o garoto parece desanimado com a situação 

 

Pós-leitura: 

 

6 – Como podemos estabelecer a relação entre a tirinha lida e o filme que assistimos? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

7 – Quais são os problemas mais graves da escola hoje com relação à violência e como podemos 

revertê-los? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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COLÉGIO PEDRO II 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA DOCENTE NO COLÉGIO PEDRO II 

PRD-2015 
 
 

AULA 3 

PLANO DE AULA (Área IV) 

DISCIPLINA: Inglês 

II. Dados de Identificação: 

Data: 13/10/2015 

Professor (a) coordenador (a): Mônica Coimbra 

Professor (a) supervisor (a): Inês Miguez Nascimento 

Professor (a) residente: Suzane Morais da Veiga 

Escola de origem: Escola Municipal Mario Claudio 

Turma(s) de docência na Instituição de origem: 1601, 1603 e 1602 (6° ano) 

Carga horária em cada turma: 100 minutos (2 tempos de aula) 

III. Tema: 

- Gêneros textuais: Sinopse (contendo a ficha técnica) e Resenha crítica (Book review) 

IV. Objetivos:   

Objetivo geral: Ao final da aula o aluno deverá ser capaz de identificar e apontar os 

elementos básicos que constituem uma sinopse e uma resenha de filme. 

Objetivos específicos:  

 Reconhecer na sinopse e críticas do filme informações relevantes; 

 Demonstrar capacidade crítica e habilidade leitora; 

 Criticar as resenhas e propor outras visões em relação ao tema. 
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V. Conteúdos programados: 

6) Sinopse do filme “Entre os muros da escola” contendo a sua ficha técnica; 
7) Avaliações e críticas a respeito do filme citado; 
8) Elicitação do conhecimento prévio dos alunos a respeito dos gêneros citados;  
9) Atividade para identificação das informações mais relevantes dos textos; 
10) Estratégia de leitura (scanning). 

 

VI. Desenvolvimento do tema: 

Os gêneros resenha crítica e sinopse serão utilizados nesta atividade para fazer com que 

os alunos acessem o conhecimento que eles já possuem sobre os gêneros, possivelmente 

através da internet ou de outros meios midiáticos, para identificar as suas características 

principais e aplicá-las na composição de sua própria crítica. 

Pré-leitura:  

Levar os alunos a identificar os gêneros textuais sinopse (com a ficha técnica) e crítica de 

filme, além de trabalhar o layout e vocabulário próprios a esses gêneros. 

Leitura: 

- Levar os alunos a perceberem quais críticas são positivas e quais são negativas. 
 
- Fazer uso dos elementos do texto, como os adjetivos e os marcadores discursivos (and/ 
but), para auxiliá-los na sua compreensão.  
 
Pós-leitura: 

Nesta etapa, os alunos deverão ser capazes de utilizar a sua capacidade crítica, 

aumentando o seu conhecimento de mundo, ao: 

- Comparar as críticas dadas pelos espectadores e usuários do site. 
 
- Fazer sua própria sinopse e crítica do filme. 
 

VII. Recursos didáticos: 

Quadro e caneta para quadro branco, handout. 

VIII. Avaliação: 

A avaliação desta aula será formativa, uma vez que se pretende observar se os alunos 

estão se apropriando das estratégias de compreensão textual fornecidas pelo professor, 

selecionando as informações mais relevantes dos textos e apontando as características 

principais dos mesmos. Avaliação: produzir uma sinopse e crítica do filme assistido, com 

suas próprias palavras, em português, e em duplas ou trios. 

XIX. Bibliografia:   

LUCHESI, C. Verificação ou Avaliação: o que pratica a escola? A construção do projeto de 

ensino e avaliação, nº 8, São Paulo FDE. 1990. 

HOPFMANN, Jussara. Avaliação Mediadora: uma prática em construção da pré-escola à 

Universidade. P. Alegre. Educação e Realidade. 1993. 
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ESCOLA MUNICIPAL MARIO CLAUDIO 

Nome: _________________________________________________ N°: _________ 

Turma: ________________  Data: _______________________ 

 
1 – Pre-reading (Discuta em pares) 
 
a. Vocês assistiram ao filme “Entre os muros da escola” e devem ter uma opinião sobre ele. Que 

nota vocês dariam ao filme? Por quê?   

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

b. O que vocês levam em consideração quando decidem ver um filme? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

c. Vocês costumam ler a sinopse e os comentários/ críticas antes de assistir a um filme? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Parâmetros Curriculares Nacionais (2000). Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/linguagens02.pdf> Acesso em: 02 de out de 

2015. 

http://www.metacritic.com/movie/the-class. Acesso em: 02 de out de 2015. 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/linguagens02.pdf
http://www.metacritic.com/movie/the-class
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2– Reading:  

 

 

 

 

 Viewer’s ratings and reviews: 
 
“Beautiful, but uncomfortable! A sample of real life resembling a documentary” 

 
Author:Max_cinefilo89 from Italy 
27 December 2008 
 
“Racist, sexist teacher, euro-centric film” 

 
Author: charitymj from US 
Fri Dec 4 2009  
 
“Visceral and suffocating… It explores the frustrations felt by both teacher and student” 

 
Author:Howard Schumann from Vancouver, B.C. 
15 February 2009 
 

TEXT 1 

TEXT 2 

http://www.imdb.com/user/ur5156288/
http://www.imdb.com/user/ur22487476/
http://www.imdb.com/title/tt1068646/board/nest/152826130?d=152826130#152826130
http://www.imdb.com/user/ur0491610/
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 READING COMPREHENSION 

 
1) Marque a opção adequada para o significado pelo contexto de: 

 

A - Review: 

(     ) revisão        (    ) crítica           (    ) personagem       (     ) coadjuvante 

 

B -  Rating: 

(     ) rateado       (     ) fácil             (     ) avaliação           (      ) ruim 

 

C - Movie Info:     

(     ) resumo       (     ) recortado       (     )  calmo             (      ) ficha técnica 

 

2) Qual é o gênero do texto 1? 

 
 (     ) lyrics (letra de música)          (     ) short story ( conto)     

 (     ) play (peça de teatro)              (     ) synopsis (sinopse) 

 

3) Qual é o gênero dos textos 2? 

 
(     ) lyrics (letra de música)          (     ) short story ( conto)     

(     ) movie review (crítica de filme)              (     ) synopsis (sinopse) 

 
4) Indique a que ou quem se referem os seguintes números, retirados do texto 1: 

 

2008: _____________________________________________________________________ 

2009: _____________________________________________________________________ 

27.889: _____________________________________________________________________ 

PG-13: _____________________________________________________________________ 

 

5) a – Como foi a avaliação do filme de acordo com o texto 1? Que nota ele recebeu? 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

b – Qual é o nome do diretor do filme? 
 
______________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

c – Qual é o nome do site de onde foi tirado o texto 1? 
 
______________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 
6) Nos textos 2, nós temos 3 críticas sobre o filme “Entre os muros da escola”. Diga quais pessoas 
deram ao filme uma avaliação: 
 
a. positiva:_____________________________________________ 

b. negativa:_____________________________________________ 
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c. Cite 2 adjetivos positivos e 2 negativos usados pelos espectadores para caracterizar o filme: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

d. Quais são as nacionalidades dos 3 críticos? 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Post- Reading: 

 

7) Você concorda com a nota (média) dada pelos espectadores do filme? Justifique: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

8) Após terem assistido ao filme “Entre os muros da escola”, façam uma sinopse do filme para um 

amigo que queira ver. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
9) Agora é a sua vez de avaliar o filme “Entre os muros da escola”! Escolha um adjetivo e escreva, 
em português, uma frase para avaliar o filme. 
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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COLÉGIO PEDRO II 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA DOCENTE NO COLÉGIO PEDRO II 

PRD-2015 
 

AULA 4 

PLANO DE AULA 

DISCIPLINA: Inglês 

II. Dados de Identificação: 

Data: 20/10/2015 

Professor (a) coordenador (a): Mônica Coimbra 

Professor (a) supervisor (a): Inês Miguez Nascimento 

Professor (a) residente: Suzane Morais da Veiga 

Escola de origem: Escola Municipal Mario Claudio 

Turma(s) de docência na Instituição de origem: 1602, 1602 e 1603 (6° ano) 

Carga horária em cada turma: 100 minutos (2 tempos de aula) 

III. Tema: 

 - Bullying / Violência na escola 

 - O uso da estratégia de leitura: prediction e skimming 

 - Gênero textual: anúncio publicitário 

IV. Objetivos:   

Objetivo geral: O aluno deverá usar seu conhecimento de mundo e de palavras 

transparentes com base no texto.   

Objetivos específicos:  

 Identificar as características do gênero anúncio publicitário; 

 Reconhecer os objetivos comunicativos do gênero citado; 

 Concluir possibilidades de transformação do ambiente escolar. 



  66 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Conteúdos programados: 

6) Anúncio publicitário do site stopthebeautymadness.com sobre o tema bullying; 
7) Análise do gênero citado e estudo do uso persuasivo dos adjetivos; 
8) Elicitação do conhecimento prévio dos alunos a respeito do gênero citados;  
9) Atividade para identificação das informações mais relevantes dos textos; 
10) Estratégia de leitura (skimming). 

 

VI. Desenvolvimento do tema: 

Pré-leitura:  

Discutir com os alunos as situações que aparecem nas imagens e contextualizá-los ao tema 

que será abordado. Elicitation e prediction como estratégias de interpretação textual. 

Leitura: 

- Levar os alunos a perceberem as características principais do gênero anúncio. 
 
- Fazer uso dos elementos do texto, como os adjetivos, para apontar os objetivos do texto. 
 
- Identificar os elementos verbais e não-verbais presentes no texto. 
 
Pós-leitura: 

Nesta etapa, os alunos deverão ser capazes de utilizar a sua capacidade crítica, 

aumentando o seu conhecimento de mundo, ao: 

- Questionar sobre as causas ou motivações para a prática do bullying. 
 
- Realizar o quiz ao final da atividade de forma eficaz. 
 

VII. Recursos didáticos: 

Quadro e caneta para quadro branco, imagens e handout. 

VIII. Avaliação: 

A avaliação desta aula será formativa, uma vez que se pretende observar se os alunos 

estão se apropriando das estratégias de compreensão textual fornecidas pelo professor, 

selecionando as informações mais relevantes dos textos e apontando as características 

principais dos mesmos. Avaliação: responder às perguntas-problema; selecionar adjetivos 

para realizar o “empoderamento” da menina; realizar o quiz ao final da atividade. 

XIX. Bibliografia:  

Stopthebeautymadess.com -2015. Disponível em: 
<http://www.stopthebeautymadness.com/the-campaign-temp-stall/in-school>Acesso em: 
10 de set de 2015. 
 
BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. 
Parâmetros Currriculares Nacionais: Língua Estrangeira – 5ª. – 8ª. Séries. Brasília: 
MEC/SEF, 1998. 
 
Quiz: http://www.quibblo.com/quiz/ez5KPtm/Bullying-Testa-o-que-sabes 

 

http://www.stopthebeautymadness.com/the-campaign-temp-stall/in-school
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ESCOLA MUNICIPAL MARIO CLAUDIO 

Nome: _________________________________________________________ N°: _________ 
Turma: ________________  Data: _______________________ 

Approaching the theme:  

9) O que as imagens abaixo têm em comum? Qual é o tema presente nas figuras? 
10) Quais são as situações apresentadas nas imagens? O que você sente ao olhar para 

elas? 
11) Você já viu ou vivenciou algumas das situações apresentadas? 
12) Você consegue identificar o que está escrito na última imagem? 
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 Pré-leitura: 
 

d) Qual é o tipo de bullying que podemos apontar a partir da imagem abaixo? 
e) É possível diminuir a autoestima de alguém através de palavras/ adjetivos? 
f) Como uma pessoa pode ser afetada através de repetitivo tratamento ruim/ desrespeitoso? 

 

 
1 – Ao observar as características do texto – tais como o uso da imagem e o texto verbal – podemos 

dizer que o texto trata-se de um: 

 
(    ) poema 
(    ) encarte de jornal 
(    ) anúncio publicitário 
(    ) cartum 

 
2 – Que sensações a imagem do anúncio causou em você? Qual é, na sua opinião, o objetivo do 
anúncio? 
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
3 – Qual você acha que seria o público-alvo do anúncio acima? 
 
______________________________________________________________________________ 
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4 - Baseado nas discussões realizadas em sala, nos seus conhecimentos e no cartaz acima, 
explique, com suas palavras, o que você entende por bullying?  
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5 – O anúncio publicitário acima faz uma crítica social. Que crítica é essa? 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
6 – Sabendo-se que a linguagem verbal é o uso da escrita ou da fala como meio de comunicação 
e a linguagem não-verbal é outra forma de comunicação em que o código utilizado é a simbologia 
(placas, figuras, gestos, cores, sons, ou seja, através dos signos visuais e sensoriais), marque 
abaixo os elementos não-verbais presentes no anúncio acima: 
 
(   ) a imagem da menina 
(   ) o site abaixo da imagem 
(   ) a cor preta no fundo 
(   ) o uso de adjetivos 
(   ) a hashtag ao lado esquerdo 
(   ) o enquadramento cortando a imagem  
da menina ao meio 
 
7 – a) No anúncio, nós percebemos algumas palavras usadas para desqualificar a menina: fat, pig, 
porker, subhuman, disgusting. Qual é a classe gramatical usada para qualificar ou desqualificar? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
b) Vamos pensar em outras palavras que conhecemos em inglês para fazer um empoderamento 
das meninas. 

 

 Pós-leitura 
 
8 – Como você acha que podemos resolver o problema do bullying na escola? 
 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
9 – Na sua opinião, por que o bullying é tão frequente entre os jovens? 
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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10 – O que você acha que motiva uma pessoa a ofender a outra “a troco de nada”? 
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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QUIZ: VOCÊ SABE O QUE É BULLYING? FAÇA O TESTE! 
 
1 - O que é o Bullying? 

É quando alguém está sempre a fazer ou dizer coisas para te colocar para baixo. 
Algumas das formas de fazê-lo são: chamar nomes; excluir de atividades e ignorar a 
pessoa; fazer a pessoa sentir-se desconfortável; bater, entre outras. 

É quando estão dois colegas a discutir e cada um tenta defender a sua posição. 

É quando alguém está muito zangado e chama nomes uma vez a um colega ou faz 
as pessoas ficarem muito zangadas com ele porque naquele dia estava maldisposto. 
 
2 – Por que é que existem pessoas que fazem bullying? 

Porque é mimado e está habituado a fazer o que quer. 

Porque só tem sentimentos maus, não tem amigos e quer que os outros não tenham 
também. 

Muitas vezes não sabem que o fazem porque têm alguma dificuldade em pôr-se no 
lugar do outro e perceber o que a vítima está a sentir. O Bully pode querer chamar a 
atenção e mostrar-se forte; ser popular; na verdade ele mesmo está sendo vítima de 
bullying e defende-se a fazer o mesmo. 
 
3 – Por que é que existem algumas pessoas que são vítimas de bullying? 

Porque são más e não fazem nada bem. 

Muitas vezes porque têm características diferentes e porque muitas têm dificuldade 
em defender-se. 

São demasiado simpáticas e os bullys não gostam de pessoas simpáticas. 
 
4 – Por que é que o bullying faz mal? 

Faz com que os bullys sejam castigados. 

Não faz mal, a pessoa tem é que aprender a defender-se. 

Pode fazer a pessoa sentir-se sozinha, triste, insegura e a pensar que existe algo 
de errado com ela. Pode fazer a pessoa ficar doente e deixar de ir à escola por perder 
a confiança. 
 
5 - O que posso fazer caso seja vítima de bullying? 

Chorar longe de todos e não contar a ninguém por ter medo que piore a situação. 

Ser eu a resolver e não contar a ninguém mesmo que implique que outras pessoas 
podem ser vítimas. 

Mesmo quando achar que já resolvi por mim, contatar um adulto ou mediadores de 
conflitos na minha escola para ajudarem a resolver a situação. Se não tiver coragem, 
escrever no papel e dar a um adulto de confiança. 

Resultado 
 

1 – c 
2 – c 
3 – b 
4 – c 
5 – c 

Fonte: http://www.quibblo.com/quiz/ez5KPtm/Bullying-Testa-o-que-sabes 
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COLÉGIO PEDRO II 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA DOCENTE NO COLÉGIO PEDRO II 

PRD-2015 
 

AULA 5 

PLANO DE AULA 

DISCIPLINA: Inglês 

II. Dados de Identificação: 

Data: 12/11/2015 

Professor (a) coordenador (a): Mônica Coimbra 

Professor (a) supervisor (a): Inês Miguez Nascimento 

Professor (a) residente: Suzane Morais da Veiga 

Escola de origem: Escola Municipal Mario Claudio 

Turma(s) de docência na Instituição de origem: 1601, 1602 e 1603 (6° ano) 

Carga horária em cada turma: 100 minutos (2 tempos de aula) 

III. Tema: 

- Formas de violência no mundo e busca pela paz. 

- Gênero textual: Letra de música. 

- Estratégia de leitura:  Prediction/Scanning / Skimming 

IV. Objetivos:   

Objetivo geral: O aluno deverá ser capaz de realizar as tarefas tendo como base as 

estratégias de leitura predicton, elicitation, skimming e scanning. 

Objetivos específicos:  

 Reconhecer as características do gênero letra de música; 

 Demonstrar conhecimento sobre o vocabulário trabalhado na atividade; 
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 Construir uma reflexão sobre a realidade em que vivemos e como melhorá-la. 

V. Conteúdos programados: 

      1) Letra de música da canção “Imagine” de John Lennon; 
2) Atividade de vocabulário com substantivos presentes na letra da música; 
3) Elicitação do conhecimento prévio dos alunos a respeito do gênero citado;  
4) Atividade para identificação do modo verbal predominante e seu uso no texto; 
5) Atividade para identificação de conjunções presentes no texto e seu uso. 

 

VI. Desenvolvimento do tema: 

Pré-leitura: 

- Organizar um debate reflexivo entre os alunos sobre os problemas que gerama violência 

no mundo, como as guerras e a desigualdade social. 

Leitura: 
 
- Colaborar para que o aluno compreenda a ideia principal do texto, que é a busca pela paz 

em um mundo fragilizado pela violência, assim como as ideias secundárias, por exemplo, 

os efeitos da violência na sociedade em que vivemos. 

- Trabalhar a compreensão da mensagem presente no texto, bem como o objetivo do 
mesmo. 
 
Pós-leitura: 
 
- Promover uma discussão em grupo sobre a questão: os efeitos da violência e a busca 
pela paz. 
 
- Opinar, criticamente, sobre essa questão na realidade do Brasil e do Rio de Janeiro. 
 
- Produzir uma ilustração sobre o tema em questão. 

VII. Recursos didáticos:quadro e caneta para quadro branco, imagens, handout, e lápis 

de cor. 

VIII. Avaliação: 

 - Resposta às perguntas-problema; identificar o modo verbal e as conjunções no texto e 

explicar a sua utilização no contexto da música. 

XIX. Bibliografia:  

Letra de música “Imagine” de John Lennon -  Disponível em 
<http://www.vagalume.com.br/john-lennon/imagine.html#ixzz3uUra3UXP> 
Acesso em 02 de novembro de 2015 
 
BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. 
Parâmetros Curriculares Nacionais: Língua Estrangeira – 5ª. – 8ª. Séries. Brasília: 
MEC/SEF, 1998. 
 

http://www.vagalume.com.br/john-lennon/imagine.html#ixzz3uUra3UXP
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ESCOLA MUNICIPAL MARIO CLAUDIO 

Nome: _________________________________________________ N°: _________ 

Turma: ________________  Data: _______________________ 

 

Pre-reading: 

 

13) Observe as imagens abaixo e diga: a que temas elas remetem? 
14) Você acha que o mundo é um lugar violento? 
15) Na sua opinião, por que existem tantas guerras?  
16) Por que existe tanta desigualdade social? Pessoas com muito e outras com 

pouco? 
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 Você já ouviu o trabalho de uma banda, alguma vez? 
 É possível que a música seja capaz de mudar o nosso humor e o nosso jeito de 

pensar com sua melodia e sua mensagem? 
 Quem é John Lennon, cantor da música? Alguma outra música dele é de seu 

repertório musical? Qual? 

 Agora, ouça a música “Imagine” de John Lennon e relacione as palavras 
grifadas no texto com as imagens a seguir. 

 

Imagine  

Imagine there's no heaven (   ) 
It's easy if you try 
No hell (   ) below us 
Above us only sky 
 
Imagine all the people (   ) 
Living for today 
 
Imagine there's no countries (   ) 
It isn't hard to do 
Nothing to kill or die for 
And no religion (   ) too 
 
Imagine all the people 
Living life in peace (   )  
 
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 
 
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 world will live as one 
 
 
Link: http://www.vagalume.com.br/john-lennon/imagine.html#ixzz3uUra3UXP 
 
 
 
 

 

http://www.vagalume.com.br/john-lennon/imagine.html#ixzz3uUra3UXP
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Agora responda em português: 

A música “Imagine” trata de assuntos muito discutidos por John Lennon. Retire da letra 

uma estrofe em que: 

 

3.  O autor fala da guerra: 

_________________________________________________ 

4. O autor convida o leitor a se juntar a ele: 

____________________________________________ 

 
II. Marque a opção adequada: 
 

8. O tema da música é: 
 
(      ) Querer ser rico apenas um dia 
(      ) Saber o futuro de todos  
(      ) Imaginar um mundo melhor 
(      ) Não ter inimigos ou inimizades 

9. A letra e a melodia evidenciam um clima de: 
 

(      ) carinho 
(      ) raiva 
(      ) amor 
(      ) paz 
 

10. Marque a opção abaixo que NÃO aparece no “mundo” imaginado por John 
Lennon na letra de música acima: 
 
(     ) Um mundo sem guerra e sem religião 
(     ) Um mundo de fraternidade e ganância 
(     ) Um mundo de felicidade e alegria 
(     ) Um mundo sem fome e sem fronteiras 
 

11. Qual o modo verbal predominante no texto? 
 

_____________________________________________________________________ 
 

III. Como o uso desse modo verbal colabora para a construção da atmosfera da música?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
IV. Encontre na letra duas conjunções e explique seus significados. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Pós-leitura 

 Como você acha que podemos fazer para melhorar o lugar em que nós vivemos? 

 Na sua opinião, como seria um mundo melhor, um bairro melhor, uma cidade 
melhor? O que tem que ser melhorado? 

 

FAÇA UM DESENHO BEM CAPRICHADO, IMAGINANDO COMO SERIA, NA SUA 

OPINIÃO, UMA ESCOLA MELHOR, OU O QUE UMA ESCOLA TEM QUE TER OU SER 

PARA SER “PERFEITA”? ESCOLHA UMA PALAVRA EM INGLÊS PARA COLOCAR 

EMBAIXO DO SEU DESENHO. 
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COLÉGIO PEDRO II 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA DOCENTE NO COLÉGIO PEDRO II 

PRD-2015 
 

AULA 6 

PLANO DE AULA 

DISCIPLINA: Inglês 

II. Dados de Identificação: 

Data: 19/11/2015 e 26/11/2015 

Professor (a) coordenador (a): Mônica Coimbra 

Professor (a) supervisor (a): Inês Miguez Nascimento 

Professor (a) residente: Suzane Morais da Veiga 

Escola de origem: Escola Municipal Mario Claudio 

Turma(s) de docência na Instituição de origem: 1601, 1602 e 1603 (6° ano) 

Carga horária em cada turma: 100 minutos (2 tempos de aula) 

III. Tema: 

- Números da violência na escola e os ferimentos ou “acidentes” causados por ela. 

- Gênero textual: infográfico. 

- Estratégia de leitura:  Prediction e Scanning  

IV. Objetivos:   

Objetivo geral: O aluno deverá ser capaz de realizar as tarefas tendo como base as 

estratégias de leitura predicton, elicitation e scanning. 

Objetivos específicos:  

 Reconhecer as características do gênero infográfico; 

 Demonstrar conhecimento sobre o vocabulário trabalhado na atividade; 

 Construir uma reflexão sobre a realidade em que vivemos e como melhorá-la. 
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ESCOLA MUNICIPAL MARIO CLAUDIO 

Nome: _________________________________________________ N°: _________ 

Turma: ________________  Data: _______________________ 

 

 

V. Conteúdos programados: 

1) Infográfico sobre dados da violência escolar nas escolas americanas; 
2) Atividade de interpretação do texto com scanning das informações relevantes; 
3) Elicitação do conhecimento prévio dos alunos a respeito do gênero citado;  

      4) Atividade para análise dos números e dados presentes no texto; 
 

VI. Desenvolvimento do tema: 

Pré-leitura: 

- Organizar um debate reflexivo entre os alunos sobre o gênero apresentado e suas 

características. 

Leitura: 
 
- Compreender os dados presentes no infográfico relacionados à violência escolar. 

- Trabalhar a compreensão da mensagem presente no texto, bem como o objetivo do 
mesmo. 
 
Pós-leitura: 
 
- Promover uma discussão em grupo sobre os efeitos da violência no ambiente escolar. 
 
- Opinar, criticamente, sobre essa questão na realidade do Brasil e do Rio de Janeiro. 
 
- Produzir um questionário ou survey para realizar a mesma pesquisa na escola em que 

estuda. 

VII. Recursos didáticos: quadro e caneta para quadro branco, imagens, handout. 

VIII. Avaliação: 

 - Resposta às perguntas-problema; identificar os dados da pesquisa; e confeccionar o 

questionário. 

XIX. Bibliografia:  

http://visual.ly/violence-school. Acesso em 03 de novembro de 2015 
 
BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. 
Parâmetros Curriculares Nacionais: Língua Estrangeira – 5ª. – 8ª. Séries. Brasília: 
MEC/SEF, 1998. 
 

http://visual.ly/violence-school
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Pré-leitura (Em duplas): 

 

d) Qual é o nome do gênero textual abaixo? O que se pode destacar de especial?  

e) Qual é o tema do texto abaixo? 

f) O que mais chama a atenção quando você olha para o texto? 

 

1 – De acordo com o texto, qual é a média de crianças hospitalizadas,por acidentes na 

escola causados por violência, todo ano nos Estados Unidos? 

_____________________________________________________________________ 

 
2 – Qual é o tipo de ferimento mais relatado no texto derivado da violência nas escolas 

americanas? 

_____________________________________________________________________ 

 
3 – Quem é mais afetado pela violência na escola, de acordo com o texto – garotos ou 

garotas? E qual é a média de idade mais afetada? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 
4 – Qual é o tipo de ferimento que menos ocorre? 

_____________________________________________________________________ 

 



  82 

 

 

 
 
5 – A partir da leitura do texto, podemos concluir que: 
 

d) O gênero infográfico se caracteriza por: 
 
(      ) narrar fatos biográficos de alguém importante 
(      ) descrever cientificamente um experimento  
(      ) transpor para números os dados de uma pesquisa 
(      ) estabelecer a relação entre descrição e prática textual 

e) A faixa etária mais prejudicada pela violência escolar é: 
 

(      ) dos 5 aos 7 anos, na fase inicial da vida escolar 
(      ) aos 14 anos, no 9° ano do ensino fundamental 
(      ) dos 14 aos 16, no ensino médio 
(      ) dos 10 aos 14, na fase da pré-adolescência 
 

f) Marque a opção INCORRETA sobre o texto: 
 
(     ) a pesquisa do infográfico se baseia em fatores, como gênero e idade 
(     ) o infográfico utiliza diferentes formatos de letra e cores para chamar a 
atenção para determinadas informações 
(     ) grande parte dos ferimentos causados pela violência na escola são de 
origem desconhecida. 
(     ) o infográfico recomenda que não se denuncie pessoas que praticam 
violência na escola, pois isso pode constrangê-las. 

 

Pós-leitura: 

 

6 – Como podemos reduzir os números de violência em nossa escola? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

7 – Quais são os tipos de ferimentos mais frequentes em nossa escola devido à 

violência? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 8 – Vamos produzir um questionário e coletar dados para a nossa pesquisa a fim de 

realizarmos um infográfico sobre as informações de nossa escola. 
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Fotos: 
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