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Raising climate change awareness 

Duração: 2 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Unidade 7 – Global Climate Change 

 

Relevância para a aprendizagem 

Os efeitos das mudanças climáticas estão sendo percebidos em todo o planeta e são uma das 

principais preocupações mundiais. Abordar o tema em sala de aula pode incentivar os alunos a se 

engajar em atividades que pressupõem o compartilhamento de ideias, experiências e opiniões em 

discussões acerca de uma questão de relevância social por meio da prática oral em inglês. 

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

interagir em situações de intercâmbio oral para falar sobre mudanças climáticas. Além disso, pretende-

se levá-los a empregar pronomes relativos para construir períodos compostos por subordinação. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Empregar recursos linguísticos e paralinguísticos, em situações de interação oral, para falar 
sobre mudanças climáticas. 

• Compreender argumentos relacionados a diferentes pontos de vista sobre mudanças 
climáticas. 

• Propor argumentos para expor e defender pontos de vista sobre mudanças climáticas. 

 

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. 

Produção de textos orais com 
autonomia 

(EF09LI04) Expor resultados de pesquisa ou estudo com o apoio de recursos, tais 
como notas, gráficos, tabelas, entre outros, adequando as estratégias de 
construção do texto oral aos objetivos de comunicação e ao contexto. 

Reflexão pós-leitura 
(EF09LI09) Compartilhar, com os colegas, a leitura dos textos escritos pelo grupo, 
valorizando os diferentes pontos de vista defendidos, com ética e respeito. 

Escrita: construção da 
argumentação 

(EF09LI10) Propor potenciais argumentos para expor e defender ponto de vista em 
texto escrito, refletindo sobre o tema proposto e pesquisando dados, evidências e 
exemplos para sustentar os argumentos, organizando-os em sequência lógica. 
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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: cópias das citações indicadas 

Atividade 1 (20 minutos) 

Organize os alunos em duplas e distribua cópias das citações a seguir. Oriente-os a identificar 

as causas e as possíveis consequências das mudanças climáticas apontadas nas citações.  

“Climate change is a global problem. The planet is warming because of the growing level of 

greenhouse gas emissions from human activity. If this trend continues, truly catastrophic 

consequences are likely to ensue from rising sea levels, to reduced water availability, to more heat 

waves and fires.” (Malcolm Turnbull) 

“Our economic system, run for profit and waste and based primarily on the extractive industries, is 

the cause of climate change. We have wasted the earth’s treasure and we can no longer exploit it 

cheaply.” (Vivienne Westwood) 

“It’s the poorer people in tropical zones who will get really hit by climate change – as well as some 

ecosystems, which nobody wants to see disappear.” (Bill Gates) 

“The basic scientific conclusions on climate change are very robust and for good reason. The 

greenhouse effect is simple science: greenhouse gases trap heat, and humans are emitting ever 

more greenhouse gases.” (Nicholas Stern) 

“If we do not change our negative habits toward climate change, we can count on worldwide 

disruptions in food production, resulting in mass migration, refugee crises and increased conflict 

over scarce natural resources like water and farm land. This is a recipe for major security problems.” 

(Michael Franti) 

“Climate change is the greatest threat to humanity, perhaps ever. Global temperatures are rising 

at an unprecedented rate, causing drought and forest fires and impacting human health.” (Cary 

Kennedy) 

“People are seeing the impact of climate change around them in extraordinary patterns of floods 

and droughts, wildfires, heatwaves and powerful storms.” (John Holdren) 

Available at: <www.brainyquote.com/topics/climate_change>. Accessed on: November 20, 2018. 
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Em seguida, peça aos alunos que, com base nas citações e no que discutiram, listem, em duplas, 

alguns argumentos em favor da necessidade de ações imediatas de todos os países e indivíduos para 

conter as mudanças climáticas em nosso planeta.  

Atividade 2 (20 minutos) 

Peça que as duplas formadas na atividade anterior troquem entre si os argumentos que 

redigiram a fim de que os alunos possam ler e discutir o que os colegas escreveram, valorizando os 

diferentes pontos de vista defendidos, com ética e respeito. Após a leitura e a discussão dos 

argumentos, reúna os alunos em grupos formados por duas duplas e peça que cada grupo apresente 

à turma, com o apoio de notas, um resumo de sua posição sobre a necessidade de ações imediatas 

para conter as mudanças climáticas e seus impactos em nossa vida.  

Atividade 3 (10 minutos) 

Considerando a urgência da discussão sobre as mudanças climáticas no planeta, proponha à 

turma, a partir da pergunta a seguir, uma reflexão sobre como incentivar esse debate. Escreva a 

pergunta na lousa e peça aos alunos que a respondam em duplas. 

What can we do to get people more engaged in the debate on climate change? 

Em seguida, faça um amplo debate com os alunos e anote na lousa as sugestões que eles 

considerarem mais viáveis e eficazes para incentivar as pessoas a discutir sobre as mudanças 

climáticas, especialmente no contexto escolar e familiar. 

 

Aula 2 

Duração: uma aula de 50 minutos 

Local: sala de aula 

Organização dos alunos: em duplas; em grupos 

Recursos e/ou material necessário: cópias das imagens selecionadas (ou imagens trazidas pelos alunos), cópias do 

quadro da atividade 2 (se não for reproduzido na lousa) 
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Atividade 1 (15 minutos) 

Organize os alunos em duplas e distribua cópias das imagens a seguir e/ou outras a seu critério. 

Peça que observem e conversem com o colega a respeito da relação (ou não) das imagens com as 

mudanças climáticas em nosso planeta. Destaque que elas podem estar relacionadas com as causas 

ou as consequências dessas mudanças, ou também mostrar formas de reduzir seus impactos. Escreva 

as seguintes perguntas na lousa para orientar a discussão: 

In your opinion, are the images related to global climate change?  

If so, how are they related to it? What do they show? 

 

Patrick Hendry/Unsplash 

 

Vidar Nordli-Mathisen/Unsplash 

 

Alto Crew/Unsplash 

 

Jong Marshes/Unsplash 
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Brad Helmink/Unsplash 

 

jim gade/Unsplash 

 

NeONBRAND/Unsplash 

 

Daniil Silantev/Unsplash 

 

Alexander Popov/Unsplash 

 

David Marcu/Unsplash 
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Louis Hansel/Unsplash 

 

Paweł Czerwiński/Unsplash 

 

 

Como abordagem alternativa à atividade 1 e de forma a incentivar o protagonismo dos 

alunos no processo de aprendizagem, solicite, antecipadamente, que levem para a 

aula fotos que, na opinião deles, estejam relacionadas com as mudanças climáticas 

mundiais. Você pode orientar cada dupla a conversar sobre essas imagens, com vistas 

a levá-los a ganhar confiança, ou também pode recolher as fotos e distribuir entre a 

turma, de modo que os alunos recebam imagens diferentes das que levaram para a 

aula. Com isso, a discussão sobre cada imagem pode se tornar mais estimulante e 

desafiadora. 

Após a discussão em duplas, peça aos alunos que apresentem à turma as relações que 

estabeleceram entre as imagens e as mudanças climáticas mundiais, explicitando seus pontos de vista 

e argumentos. 

Atividade 2 (20 minutos) 

Providencie cópias do quadro a seguir e distribua aos alunos, ainda reunidos em duplas. Se 

preferir, reproduza o quadro na lousa e peça que copiem no caderno. Oriente-os a completar a coluna 

“You” e, em seguida, entrevistar um colega para descobrir se ele realiza algumas ações no sentido de 

conter ou reduzir as mudanças climáticas. As respostas do colega devem ser registradas na coluna 

“Classmate”. 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Língua Inglesa – 9º ano 

4º bimestre – Sequência didática 1 

 You Classmate  

a) Do you turn off the lights 
when they are not in use? 

 If so, how often? 

  

b) Do you recycle? 

 If so, what? 
  

c) Do you use eco bags instead 
of plastic ones? 

 If so, how often? 

  

d) Do you eat locally grown 
food? 

 If so, which items? 

  

e) Do you reuse paper by writing 
or printing on both sides? 

 If so, how often? 

  

f) Have you ever reused durable 
containers, like bottles and 
boxes? 

 If so, which ones? 

  

g) Have you ever picked up trash 
that wasn’t yours? 

 If so, in which occasions? 

  

h) Have you ever planted a tree? 

 If so, how old were you? 
  

i) Have you ever planted any 
vegetables? 

 If so, which ones? 

  

j) Have you ever been involved 
in any climate change 
campaign? 

 If so, which one(s)? 

  

 

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 paralinguísticos (como 

gestos e expressões faciais) e linguísticos (como frases incompletas e hesitações) durante a interação. 

Atividade 3 (15 minutos) 

A partir da atividade anterior, em que os alunos conversaram, em duplas, sobre algumas 

práticas sustentáveis que podem contribuir para conter as mudanças climáticas mundiais, peça que 

discutam, em grupos, a seguinte pergunta: “What can we do right now to slow climate change and 

make a real difference?”. 
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Oriente-os a criar grupos de quatro pessoas a partir da reunião de duas duplas formadas na 

atividade anterior. Incentive os alunos a usar recursos linguísticos (como frases incompletas e 

hesitações) e paralinguísticos (como gestos e expressões faciais) durante o debate. 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. 

Em seguida, peça aos grupos que compartilhem suas opiniões com o restante da turma. 

 

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 mudanças climáticas no planeta 

compreendendo e expondo argumentos e pontos de vista. 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 portfólio 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 compreender e expor argumentos e pontos 

de vista relacionados às mudanças climáticas no planeta? 

(   ) 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. Which of the following quotes presents possible impacts of global climate change for human life? 

a) “Climate change is a consequence of the build up of greenhouse gases over the past 200 years 
in the atmosphere, and virtually all these emissions came from the rich countries.” (Gordon 
Brown) 

b) “Climate change and variations particularly impact many aspects of life that are inextricably 
linked to health: food security, economic livelihoods, air safety, and water and sanitation 
systems.” (Tedious Adhanom) 

c) “The clear and present danger of climate change means we cannot burn our way to prosperity. 
We already rely too heavily on fossil fuels. We need to find a new, sustainable path to the 
future we want. We need a clean industrial revolution.” (Ban Ki-moon) 

Available at: <www.brainyquote.com/topics/climate_change>. Accessed on: November 20, 2018. 

2. Which of the following quotes argues for the necessity of urgent action to fight against global 
climate change? 

a) “Climate change is the environmental challenge of this generation, and it is imperative that we 

act before it’s too late.” (John Delaney) 

b) “Climate change is not just about carbon dioxide levels and melting polar ice caps. It is about 

our public health and protecting our Earth for future generations.” (Mike Quigley) 

c) “Climate change is sometimes misunderstood as being about changes in the weather. In reality 

it is about changes in our very way of life.” (Paul Polman) 

Available at: <www.brainyquote.com/topics/climate_change>. Accessed on: November 20, 2018. 

Gabarito das questões 

1. b 

2. a 


