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APRESENTAÇÃO

1

Este capítulo tem como objetivo discutir questões relacionadas à mobilidade 
urbana e à sustentabilidade nas cidades. Os alunos terão contato com dife-
rentes gêneros discursivos como, por exemplo, infográficos, mapas concei-
tuais e entrevistas. Do ponto de vista gramatical, os alunos trabalharão com 
os verbos “hacer”, bem como com os terminados em “-ucir”, conjugados no 
presente do indicativo.

 PÚBLICO ALVO: 
Alunos da 1a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
6 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
Espera-se que os alunos sejam capazes de:

 • discutir os temas da mobilidade urbana, bem como que sejam 
capazes de refletir sobre o conceito de sustentabilidade aplica-
do às cidades 

 • descrever as cidades, destacando, por exemplo, os diferentes 
lugares e serviços disponíveis

 • compreender a morfologia dos verbos terminados em “-ucir” 
quando conjugados no presente do indicativo, assim como o 
próprio verbo “hacer”

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Livro didático

 • computadores, notebooks, tablets ou smartphones

 • internet

 • projetor multimídia

Desplazándonos por la ciudad
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PREPARAÇÃO

Para essa sequência, é importante que o professor leia as informações dispo-
níveis no Manual do Professor, bem como que acesse as páginas sugeridas 
e assista aos vídeos, como forma de antecipar possíveis dúvidas e questio-
namentos por parte dos alunos. É interessante também que o professor faça 
uma breve pesquisa sobre os temas abordados e verifique a disponibilidade 
de equipamentos e recursos necessários antes de cada aula, de modo a po-
der fazer um uso eficaz dos materiais sugeridos.

AULA 1

O professor pode começar a aula pedindo aos alunos que abram o livro na 
página 48, observem a imagem apresentada e leiam a definição de “habitar”. 
O professor pode pedir inicialmente aos alunos que tratem de relacionar es-
ses elementos com o título do capítulo, de modo a propor hipóteses sobre os 
possíveis temas a serem discutidos. O professor pode então ler e pedir aos 
alunos que passem à página seguinte e leiam as perguntas apresentadas, de 
modo a refletir sobre o tema da unidade, e, especificamente deste capítulo. 
Os alunos podem então ler o título do capítulo apresentado na página 50, e, 
caso deseje, o professor pode trabalhar com os alunos os sentidos do verbo 
“desplazarse” utilizando para isso, por exemplo, a entrada do Diccionario del 
Español de México: 

desplazar 

v tr (Se conjuga como amar) 

1   Mover con el cuerpo una persona a otra haciéndola cambiar de lugar, poner 
a un lado alguna cosa moviéndola, o recorrerla cierta distancia: “Lo despla-
zó limpiamente y metió gol”, desplazar siete centímetros un eje 

2   Quitarle el lugar, el papel, las funciones, etc, a otra persona o a otra cosa, ha-
ciéndola perder jerarquía, vigencia o actualidad: “Lo desplazó de su puesto”, 
“Las inversiones japonesas desplazaron a las europeas”, “La fábrica despla-
zó al taller” 

 • cartolinas

 • papel pardo

 • canetinhas 

 • pincéis atômicos
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3    Tratándose de un cuerpo que se sumerge o flota en un líquido, desalojar una 
cantidad de líquido cuyo peso equivale al del cuerpo sumergido: “Este barco 
desplaza siete mil toneladas” 

4    Desplazarse prnl Moverse por sí mismo algo o alguien de un lugar a otro: 
desplazarse rápidamente, “La Tierra se desplaza por el universo.””1. 

Seria importante que o professor destacasse o uso pronominal deste verbo, 
que corresponde ao que é apresentado no capítulo. O professor pode pedir 
aos alunos que expliquem com suas próprias palavras o significado deste 
verbo, e, deste modo, o professor pode passar ao exercício 1 da seção “Antes 
de leer”. O professor pode colocar na lousa os diferentes tipos de transpor-
te e formas de deslocamento que sejam listadas pelos alunos. O professor 
pode então, sob a forma de uma tempestade de ideias, realizar o exercício 2 
da mesma seção, de modo a elencar os problemas de transporte e desloca-
mento que os alunos, ou seus familiares enfrentam no dia a dia. Os alunos 
podem realizar oralmente o exercício 3 e passar à leitura do infográfico apre-
sentado nas páginas 50 e 51. O professor pode então exibir para os alunos 
o vídeo “Qué es movilidad urbana y sus retos en América Latina” do Banco 
de Desarrollo de América: https://www.youtube.com/watch?v=bTvCeMgygfs. 
O professor pode discutir com os alunos o conceito de mobilidade urbana, 
apresentado e pedir que o grupo o relacione com aquilo que é apresentado no 
infográfico visto.

AULA 2

O professor pode começar a aula pedindo aos alunos que abram o livro na 
página 52 e, recuperando o infográfico visto na aula anterior, respondam em 
grupos aos exercícios 2 e 3. Durante a correção, que pode consistir na apre-
sentação da resposta de cada um dos grupos aos demais colegas, o pro-
fessor pode sistematizar com os alunos os usos e características do gênero 
discursivo infográfico, aproveitando para verificar se os alunos já o conheciam 
e já tinham visto esse tipo de textos em algum local e em que contexto isso 
se deu. O professor pode então pedir aos alunos que respondam aos exer-
cícios 4 e 5. Os alunos corrigem da mesma forma que no exercício anterior 
e o professor pode discutir com os alunos o uso das siglas e acrônimos. Os 
alunos podem então realizar os exercícios 6 e 7, debatendo em grupos as 
suas respostas. Depois da correção desses exercícios, o professor pode pedir 
aos alunos que realizem os exercícios 9 e 10 ainda em grupos. Os alunos po-
dem então realizar o mapa conceitual apresentado na página 53 em um papel 
pardo ou cartolina, de modo a que cada grupo possa elaborar o seu próprio 
mapa, completando com as informações encontradas na pesquisa realizada 
por cada grupo. Caso seja possível, seria interessante que o professor dispo-
nibilizasse para os alunos dicionários impressos para que estes realizassem a 
sua pesquisa em sala, enquanto desenvolvem os seus mapas conceituais. Os 
grupos, depois de concluídos os mapas, poderiam apresentá-los aos demais 

1  A entrada pode ser consultada na página: http://dem.colmex.mx/moduls/Buscador.aspx 
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colegas, e, caso seja possível, ao restante da escola. Os alunos podem então, 
debater e responder em grupo às questões propostas na seção “Amplía la 
reflexión”, da página 53. 

AULA 3

O professor pode começar a aula pedindo aos alunos que abram o livro na pá-
gina 54, e, antes de passar às atividades, o professor pode explicar aos alunos 
que escutarão o áudio de uma entrevista que faz parte de um projeto intitulado 
Fronteiras do Pensamento, conforme informações da caixa de textos apresen-
tadas no topo da página. O professor pode realizar oralmente com os alunos 
as perguntas da seção “Antes de oír” aproveitando esse momento para realizar 
um debate com os alunos sobre como estes veem a cidade, bem como sobre 
quais acreditam ser as necessidades de transformação e desafio destas para 
os próximos anos. O professor pode então reproduzir o áudio e pedir aos alu-
nos que respondam ao exercício 1 da seção “A oír” de modo a indicar a alterna-
tiva correta. O professor pode então, caso haja divergência nas respostas apre-
sentadas pelos alunos, realizar uma breve discussão sobre o que foi ouvido. 
O professor pode então reproduzir uma vez mais o áudio para que os alunos 
possam responder ao exercício 2. O professor pode aproveitar esse momento 
para explorar o léxico propiciado pelas imagens como, por exemplo, parques, 
atividades de lazer (“ócio”) e etc. O professor pode então pedir aos alunos que 
leiam o fragmento apresentado no exercício 3 da página 55 e depois de uma 
primeira por parte dos alunos, o professor pode reproduzir o áudio. Os alunos 
podem então responder aos exercícios 4 e 5 e, durante a correção, o professor 
pode esclarecer as dúvidas de vocabulário surgidas. Os alunos podem então 
ler as afirmações apresentadas no exercício 6 e o professor pode reproduzir o 
áudio para que os alunos possam respondê-lo. O professor pode então repro-
duzir o último fragmento de áudio, e, sob a forma de um debate entre todos, 
os alunos podem responder aos exercícios 7 a 9. Os alunos podem então, em 
grupos, elaborar um mapa conceitual com as propostas apresentadas no áu-
dio, bem como com aquelas que surjam nos debates tanto entre a sala, como 
entre os membros dos grupos. Os alunos podem apresentar os seus mapas 
conceituais, e, posteriormente, debater e responder aos exercícios propostos 
na seção “Amplía la reflexión” da página 55.

AULA 4

O professor pode começar a aula pedindo aos alunos que abram o livro na pá-
gina 56, observem o texto apresentado, bem como a descrição das caracterís-
ticas e usos principais de um guia educativo. O professor pode construir, com 
a participação dos alunos, um mapa mental sobre esse gênero ao elencar na 
lousa as percepções dos alunos sobre as características desse gênero, bem 
como sobre as suas experiências pessoais com esse tipo de material. O pro-
fessor pode então pedir que, em grupos, e, baseados nas informações dispo-
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níveis e na discussão realizada, os alunos respondam aos exercícios 1 a 4 da 
página 57. O professor pode pedir inicialmente aos alunos que compartilhem 
as suas respostas, e, entre todos, que o grupo elabore uma resposta coletiva 
que contemple aquilo que for surgindo nesses diferentes grupos, realizando 
deste modo uma correção do exercício. O professor pode, então, acrescen-
tar ao mapa mental realizado na lousa uma definição do gênero proposta ou 
construída pelos alunos. O professor pode então pedir aos alunos que res-
pondam aos exercícios 1 e 2 da seção “Foco en elementos linguísticos”. Os 
alunos podem ler ou apresentar as suas respostas e o professor pode apro-
veitar esse momento, o da correção, para sistematizar o tópico gramatical 
mediante o preenchimento da tabela apresentada na página 58 no exercício 
2. O professor pode então pedir aos alunos que, individualmente, respondam 
aos exercícios 3 e 4. O professor pode realizar a correção chamando a aten-
ção para a ortografia dessas formas verbais. O professor pode então pedir 
aos alunos que, em grupos, realizem o exercício 5 da página 59, ou seja, que 
elaborem algumas orientações para pedestres ou ciclistas. O professor deve 
pedir aos alunos que tragam esse material para a próxima aula, quando darão 
continuidade ao trabalho.

AULA 5

O professor pede aos alunos que retomem as instruções elaboradas na aula 
anterior, e, após abrir o livro na página 59, o professor pode ler com os alunos 
as instruções e informações apresentadas na seção “Foco en la expresión 
escrita”. Os alunos podem elaborar as suas guias tomando como base as 
instruções elaboradas na aula anterior, e, depois de concluída essa primeira 
etapa, ler as afirmações da seção “Revisión y escritura” e verificar o grau de 
adequação de seu texto ao que é apresentado. Os alunos podem então, caso 
não seja possível realizar uma divulgação online ou de forma mais massiva, 
elaborar um cartaz com seus textos. Os alunos podem apresentar aos de-
mais colegas os seus materiais, e, caso seja possível, apresentar ou deixar 
exposto para o restante da escola em um mural. 

AULA 6

Esta aula está dedicada à realização das atividades propostas na seção “En-
tre Saberes”, de acordo como são apresentadas. O professor pode, caso seja 
possível, complementar as atividades propostas com a exibição dos seguin-
tes materiais audiovisuais que sugerimos a seguir. Inicialmente, o professor 
pode exibir o vídeo do canal argentino “Encuentro” sobre as metrópoles glo-
bais: https://www.youtube.com/watch?v=wMIRtyKGSJY. Seria interessante, 
caso possível, desenvolver um trabalho interdisciplinar com o professor de 
Geografia. Nesta aula os alunos podem debater os conceitos que aparecem 
no material, como o próprio conceito de metrópole global. No que se refere às 
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diferentes cidades e o seu grau de planejamento maior ou menor, seria inte-
ressante exibir o vídeo sobre a cidade de Curitiba disponibilizado na página: 
https://www.youtube.com/watch?v=ATugPixPTV4. Os alunos podem, ao final, 
realizar uma pesquisa sobre diferentes metrópoles latino-americanas apon-
tando os pontos positivos e negativos no que se refere ao planejamento e 
mobilidade urbanos.

Os alunos são capazes de dar e pedir informações sobre as cidades utilizando 
adequadamente o léxico relacionado à mobilidade urbana e os serviços?

Eles são capazes de discutir e debater as necessidades e transformações 
que se fazem necessárias nas grandes cidades para adequá-las a um padrão 
mais sustentável?

São capazes de identificar as irregularidades nos verbos “hacer”, bem como 
naqueles terminados em “-ucir” no presente do Indicativo?

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM


