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Right to Education 

Duração: 2 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Unidade 2 – Equal Rights for All 

 

Relevância para a aprendizagem 

De acordo com o art. 205 da Constituição Federal, “A educação, direito de todos e dever do 

Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho.” (disponível em: 

<www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/CON1988_05.10.1988/art_205_.asp>. Acesso em: 14 

nov. 2018). Aprender a discutir sobre esse direito, em inglês, possibilita que os alunos se posicionem 

criticamente sobre o assunto e oferece oportunidades de prática oral sobre esse tema de relevância 

social. 

Esta sequência didática apresenta propostas de atividades que pretendem levar os alunos a 

interagir em situações de intercâmbio oral para falar sobre o direito à educação. Além disso, busca-

se levá-los a empregar verbos modais para indicar possibilidade ou necessidade. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Empregar recursos linguísticos e paralinguísticos, em situações de interação oral, para 
falar sobre o direito à educação. 

• Utilizar verbos modais, como may, might e must, para indicar necessidade, obrigação, 
possibilidade ou probabilidade. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Objetos de conhecimento Habilidades 

Funções e usos da língua inglesa: 
persuasão 

(EF09LI01) Fazer uso da língua inglesa para expor pontos de vista, argumentos e 
contra-argumentos, considerando o contexto e os recursos linguísticos voltados 
para a eficácia da comunicação. 

Informações em ambientes virtuais 
(EF09LI08) Explorar ambientes virtuais de informação e socialização, analisando a 
qualidade e a validade das informações veiculadas. 

Verbos modais: should, must, have 
to, may e might 

(EF09LI16) Empregar, de modo inteligível, os verbos should, must, have to, may e 
might para indicar recomendação, necessidade ou obrigação e probabilidade. 

  

http://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/CON1988_05.10.1988/art_205_.asp
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Desenvolvimento 

Aula 1 

Duração: uma aula de 50 minutos 

Local: sala de aula 

Organização dos alunos: em duplas 

Recursos e/ou material necessário:− 

Atividade 1 (20 minutos) 

Organize a turma em duplas para que os alunos possam discutir questões relacionadas à 

educação. Reproduza as perguntas a seguir na lousa para que eles as copiem no caderno e possam 

conversar sobre elas. 

a) What are the major characteristics you think a teacher should have? 

b) In your opinion, what improvements does the school system need? 

c) In your opinion, what is the role of schools in society? 

d) What are some ways a person can learn outside school? 

 

Atividade 2 (20 minutos) 

Reproduza o quadro a seguir na lousa para que os alunos o copiem no caderno. Oriente-os a 

completar a coluna “You” e, em seguida, entrevistar dois colegas para conhecer suas preferências e 

hábitos escolares. As respostas dos colegas devem ser utilizadas para preencher as colunas 

“Classmate 1” e “Classmate 2”. 

 You Classmate 1 Classmate 2 

a) What do you like best about 
your school? 

   

b) What’s your favorite 
subject? Why do you like it? 

   

c) Which subjects are you good 
at? 

   

d) How do you usually get to 
school? Is it difficult to get 
there? 

   

e) How long does it take you to 
get to school? 
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Explique aos alunos que, ao registrar as respostas dos colegas, não é necessário escrever 

frases completas no quadro – basta anotar as palavras-chave que respondem às perguntas. Oriente-

os a transformar as entrevistas em uma conversa e incentive-os a utilizar recursos linguísticos (como 

frases incompletas e hesitações) durante a interação. 

Em seguida, peça aos alunos que, em trios, discutam a seguinte pergunta: “What can help 

learning at school?”. Incentive-os a usar recursos linguísticos (como frases incompletas e hesitações) 

durante o debate. Se desejar, escreva, na lousa, as seguintes expressões para que eles possam 

incorporá-las em suas falas: 

• Asking for an opinion: What do you think?/Do you agree?/How do you feel about that? 

• Expressing an opinion: In my opinion.../I believe that.../In my point of view... 

• Agreeing: I agree with you./I guess you’re right./Absolutely./I think so./Tell me about it! 

• Disagreeing: I don’t agree with you./I totally disagree./I don’t think so./I’m afraid that’s 
not true./No way. 

Por fim, peça aos trios que compartilhem com a turma suas opiniões sobre as questões 

propostas. 

 

Atividade 3 (10 minutos) 

Escreva a seguinte citação na lousa para que os alunos possam discuti-la em duplas: 

“What makes a child gifted and talented may not always be good grades in school, 

but a different way of looking at the world and learning.” 

(Chuck Grassley) 

Available at: <www.brainyquote.com/quotes/chuck_grassley_168670>. Accessed on: November 14, 2018. 

Em seguida, escreva, na lousa, as seguintes perguntas para o debate: 

a) Do you agree with the quote? Why (not)? 

b) In your opinion, what makes people look at the world and learn in a different way? 

 

Incentive os alunos a utilizar recursos linguísticos (como frases incompletas e hesitações) 

durante a interação. Oriente-os a incorporar em suas falas as expressões de opinião já apresentadas 

na atividade 2. 
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Aula 2 

Duração: uma aula de 50 minutos 

Local: laboratório/sala de informática 

Organização dos alunos: em trios 

Recursos e/ou material necessário: computadores 

Atividade 1 (30 minutos) 

Com o objetivo de propiciar o contato dos alunos com o documento Convention on the Rights 

of the Child e, ao mesmo tempo, levá-los a explorar um ambiente virtual de informação com texto 

em inglês de fonte confiável, organize a ida da turma ao laboratório/sala de informática da escola 

para visitar o site <www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx> (acesso em: 14 nov. 

2018). Organize-os em trios e, em seguida, reproduza as instruções a seguir na lousa para que eles as 

copiem no caderno e possam realizar a tarefa proposta. 

Task: Choose three important fragments from the Convention on the Rights of the Child 

that are related to the right to education. 

Follow the steps: 

1. Visit <www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx> (accessed on: November 
14, 2018). 

2. Go through the 54 articles. 

3. Choose the ones about education that you believe are the most important. 

4. Select three important fragments (e.g. “Make primary education compulsory and 
available free to all”, “the education of the child shall be directed to the development of 
respect for human rights and fundamental freedoms”). 

Como abordagem alternativa à atividade 1, caso os alunos não tenham acesso à internet na 

escola nem em casa, distribua cópias, na íntegra, do documento Convention on the Rights of 

the Child. 

 

Atividade 2 (20 minutos) 

Com base na atividade anterior, peça que cada trio escreva, em inglês, frases sobre o direito 

à educação. Eles devem apresentar argumentos que justifiquem a importância de cada um deles. 

Oriente-os a utilizar, em suas frases, verbos modais como may, might e must. Se desejar, escreva o 

seguinte exemplo na lousa: 

Primary education must be compulsory and available free to all. This right grants equal 

opportunities to children. 

  

http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
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Explique que o exemplo deve ser visto como uma referência, e não como um modelo 

fechado a ser reproduzido. Incentive os alunos a criar suas próprias frases e a identificar as ideias 

(necessidade, obrigação, possibilidade ou probabilidade) expressas em cada frase pelos verbos 

modais utilizados. 

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

Sugerimos a seguir formas de acompanhar o desenvolvimento das aprendizagens dos alunos. 

São apresentadas propostas de autoavaliação e questões que auxiliam na aferição das habilidades 

desenvolvidas nesta sequência didática. 

 

Formas de acompanhar o desenvolvimento das aprendizagens dos alunos 

Para avaliar o que os alunos aprenderam ao longo do desenvolvimento desta sequência 

didática, algumas práticas podem ser implementadas. Observe a participação dos alunos em cada 

atividade realizada nas duas aulas e verifique se são capazes de falar sobre o direito à educação e de 

empregar, de forma inteligível, verbos modais. Ao longo de cada aula e/ou ao final delas, faça breves 

anotações sobre o que observar e, assim que possível, reveja-as e complemente-as, se necessário. 

Além de observar a participação dos alunos na realização das atividades propostas, o 

professor pode solicitar a criação de um relatório ou portifólio individual (impresso ou digital), para 

que cada aluno registre o que aprendeu e descreva como se sentiu durante as aulas dedicadas à 

sequência didática. Podem ser incluídas anotações sobre sua produção em cada atividade (individual, 

em duplas e/ou em grupos) desenvolvida nas duas aulas da sequência didática. Quando for 

pertinente, o aluno pode utilizar recursos como fotos, vídeos, etc. 

Outra sugestão é solicitar que façam breves apresentações orais após a realização de cada 

sequência didática. Os alunos podem se organizar em pequenos grupos para, juntos, compartilhar 

suas experiências de aprendizagem e apresentar suas principais conquistas e desafios ao realizar as 

atividades propostas. 
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Proposta de autoavaliação pelos alunos 

Se desejar, apresente aos alunos as perguntas abaixo para guiar uma autoavaliação do 

desenvolvimento das atividades desta sequência didática. Reproduza o seguinte quadro na lousa 

para que eles copiem as perguntas no caderno e respondam a elas. Se possível, faça uma cópia do 

quadro e distribua-a para a turma. 

Perguntas de autoavaliação Respostas 

a. Fui capaz de me comunicar oralmente em língua inglesa com 

meus colegas? 

(   ) Sim. 

(   ) Não. 

(   ) Em parte. 

b. Fui capaz de explorar um texto em língua inglesa em um 

ambiente virtual de informação de fonte confiável? 

(   ) Sim. 

(   ) Não. 

(   ) Em parte. 

c. Encontrei dificuldades ao participar das atividades propostas? (   ) Sim. 

(   ) Não. 

d. O que pode me ajudar a desenvolver melhor a habilidade de 

utilizar a língua inglesa em práticas de produção oral? 

(   ) Solicitar esclarecimentos 

sobre o que não entendi ou 

sobre o significado de palavras 

ou expressões desconhecidas. 

(   ) Organizar minhas ideias em 

função do objetivo do que vou 

falar. 

(   ) Compreender que a 

aprendizagem é um processo e 

ninguém precisa sentir 

vergonha de possíveis 

dificuldades para falar em 

inglês. 

(   ) Outras ações. Quais? 
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Questões para auxiliar na aferição 

1. What idea does the modal verb must (in “must teach”) express in the following quote? 

“Education must not simply teach work – it must teach Life.” 

(W. E. B. Du Bois) 

Available at: <www.brainyquote.com/quotes/w_e_b_du_bois_745700>. Accessed on: November 14, 2018. 

 

2. What idea does the modal verb may express in the following quote? 

“What makes a child gifted and talented may not always be good grades in school, 

but a different way of looking at the world and learning.” 

(Chuck Grassley) 

Available at: <www.brainyquote.com/quotes/chuck_grassley_168670>. Accessed on: November 14, 2018. 

 

Gabarito das questões 

1. Necessity. 

2. Possibility. 
 


