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What would you do? 

Duração: 2 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Unidade 4 – Freedom of Expression 

 

Relevância para a aprendizagem 

Saber falar, em inglês, sobre situações hipotéticas proporciona aos alunos oportunidades de 

exercitar sua criatividade e refletir sobre possíveis relações de causa e efeito entre diferentes 

situações ou eventos. 

Esta sequência didática apresenta propostas de atividades que buscam inserir os alunos em 

situações comunicativas em que possam falar sobre situações hipotéticas, empregando orações 

condicionais do tipo 2 (second conditional). 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Empregar recursos linguísticos e paralinguísticos, em momentos de interação oral, para 
expressar situações hipotéticas. 

• Empregar, de modo inteligível, as formas verbais em orações condicionais do tipo 2. 

 

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. 

Orações condicionais (tipos 1 e 2) 
(EF09LI15) Empregar, de modo inteligível, as formas verbais em orações 
condicionais dos tipos 1 e 2 (if-clauses). 

 

Desenvolvimento 

Aula 1 

Duração: uma aula de 50 minutos 

Local: sala de aula 

Organização dos alunos: em duplas; em grupos 

Recursos e/ou material necessário: - 
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Atividade 1 (20 minutos) 

Organize os alunos em duplas para que eles possam criar situações hipotéticas. Reproduza as 

perguntas a seguir na lousa para que os alunos copiem no caderno e conversem a respeito. 

a) If you had a time machine and you could be transported to any time, the past or the future, 

what time would you choose, and why? 

b) If you could change one thing in the world, what would it be, and why? 

c) If you were the leader of your country, what would you change, and why? 

d) If one song were to describe your life, what song would it be, and why? 

Em seguida, peça que cada dupla se junte a outra para compartilhar o que foi conversado. 

 

Atividade 2 (20 minutos) 

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

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

situações hipotéticas. As respostas dos colegas devem ser utilizadas para preencher as colunas 

“Classmate 1” e “Classmate 2”. 

 You Classmate 1 Classmate 2 

a) If you could be famous, 
what would you like to be 
famous for? 

   

b) If you had one wish, what 
would you wish for? 

   

c) If you could only listen to 
one song for the rest of your 
life, which song would you 
choose? 

   

d) If you could be a character 
from a movie, who would you 
be? 

   

 

Explique aos alunos que, ao registrar as respostas dos colegas, não é necessário escrever 

frases completas no quadro, bastando anotar as palavras-chave que respondem às perguntas. 

Oriente-os a transformar as entrevistas em uma conversa e incentive-os a utilizar recursos 

paralinguísticos (como gestos e expressões faciais) e linguísticos (como frases incompletas e 

hesitações) durante a interação. Ao final da conversa, pergunte a cada trio se as reações dos colegas 

diante de cada situação proposta seriam muito diferentes e o que eles aprenderam com as diversas 

respostas dadas. Oriente-os a respeitar os vários pontos de vista. 
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Atividade 3 (10 minutos) 

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

“Live as if you were to die tomorrow.  

Learn as if you were to live forever.” 

(Mahatma Gandhi) 

Available at: <www.brainyquote.com/quotes/mahatma_gandhi_133995>. Accessed on: November 15, 2018. 

 

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

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

b) In your opinion, is it important to take an opportunity as soon as it appears? Why (not)? 

Incentive os alunos a utilizar recursos paralinguísticos (como gestos e expressões faciais) e 

linguísticos (como frases incompletas e hesitações) durante a interação. Se desejar, escreva na lousa 

as seguintes expressões para que os alunos 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. 

Finalmente, peça às duplas que compartilhem suas opiniões com o restante da turma. 

 

Aula 2 

Duração: uma aula de 50 minutos 

Local: sala de aula 

Organização dos alunos: em duplas 

Recursos e/ou material necessário: cópias das cartelas com o jogo tic-tac-toe (opcional) 

Atividade 1 (20 minutos) 

Organize os alunos em duplas para que eles possam falar sobre situações hipotéticas. 

Reproduza as perguntas a seguir na lousa para que os alunoscopiem no caderno e conversem a 

respeito. 

a) If you could take one thing from the past and bring it to the present, what would it be? 

b) If you were able to change places with one person for one day, who would the person be? 

What would you do? 
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c) If electricity weren't invented yet, how would your life be different? 

d) If you could be a master at one skill, what would you be a master of? 

Em seguida, peça que cada dupla se junte a outra para compartilhar o que foi conversado. 

Oriente os alunos a respeitar os diferentes pontos de vista e aproveitar a ocasião para conhecer 

melhor os colegas. Finalmente, peça a cada grupo de quatro alunos para compartilhar com a turma 

as respostas mais criativas e originais para cada situação hipotética apresentada nas perguntas 

propostas. 

 

Atividade 2 (30 minutos) 

Organize os alunos em duplas e distribua cópias das cartelas do jogo tic-tac-toe (jogo da 

velha, em português) ou reproduza-as na lousa para que eles copiem no caderno. 

TIC-TAC-TOE: What if...? (Round 1) 

1 

WISH 

2 

DO 

3 

HAVE 

4 

SPEAK 

5 

BE 

6 

CHOOSE 

7 

PLAY 

8 

LIVE 

9 

TRAVEL 
 

TIC-TAC-TOE: What if...? (Round 2) 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 
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Para cada rodada do jogo, deve-se utilizar uma cartela. O objetivo aqui é fazer que cada vez 

que o participante seleciona um número ele forme uma frase com a palavra apresentada utilizando 

uma oração condicional do tipo 2. Na primeira rodada, as palavras são dadas, e na segunda os alunos 

devem elaborar as próprias cartelas, escolhendo nove verbos para completá-las. 

 

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 situações hipotéticas 

empregando orações condicionais do tipo 2. 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 empregar, de modo inteligível, as 

formas verbais em orações condicionais do tipo 2? 

(   ) 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. Complete the following quote by Jamie Foxx with the correct form of the verb in parentheses. 
Use the second conditional. 

“If I were an animal, I __________ (be) an eagle.” 

(Jamie Foxx) 

Available at: <www.brainyquote.com/quotes/jamie_foxx_476562>. Accessed on: November 15, 2018. 

 

2. Complete the following quote by Betsey Johnson with the correct form of the verb in 
parentheses. Use the second conditional. 

“If I __________ (can choose) to have one superpower,  

I would want to be able to make everyone love everyone!” 

(Betsey Johnson) 

Available at: <www.brainyquote.com/quotes/betsey_johnson_928198>. Accessed on: November 15, 2018. 

 

Gabarito das questões 

1. would be. 

2. could choose. 


