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APRESENTAÇÃO

1

Este capítulo tem como objetivo discutir questões relacionadas à adolescên-
cia bem como sobre as transformações sofridas nesse período da vida. Os 
alunos terão contato com diferentes gêneros discursivos como, por exemplo, 
entradas de dicionário, entrevistas e diálogos. Do ponto de vista gramatical, 
os alunos trabalharão as diferentes partículas interrogativas, com algumas 
perífrases verbais e locuções de gerúndio.

 PÚBLICO ALVO: 
Alunos da 2a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
6 aulas.

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

 • falar sobre si, seus medos, sonhos e esperanças, discutindo di-
ferentes questões associadas à adolescência

 • identificar e falar sobre as diferentes características dos gêne-
ros discursivos apresentados como, por exemplo, a entrevista 
ou o diálogo

 • compreender e fazer uso das locuções e perífrases verbais de 
gerúndio, bem como das partículas interrogativas apresentadas

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Livro didático

 • computadores, notebooks, tablets ou smartphones

 • internet

 • projetor multimídia

 • cartolinas

Desafíos de la juventud
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PREPARAÇÃO

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

AULA 1

O professor pode começar a aula pedindo aos alunos que abram o livro na pá-
gina 12 e observem a pintura apresentada. O professor pode pedir aos alunos 
que a descrevam trabalhando, por exemplo, com as cores e formas apresen-
tadas, mas também com as sensações que possam produzir nos alunos. Ele 
pode então explorar a estética desse movimento artístico, bem como a vida 
e obra do autor, trabalhando, para isso, com a legenda da imagem. Caso seja 
possível, o professor pode desenvolver um trabalho em colaboração com o 
professor de Artes para que os alunos possam, com esse docente, ver as prin-
cipais características do movimento cubista, assim como da obra de Picasso. 
Caso deseje, o professor pode explorar com os alunos a vida do pintor aces-
sando a sua biografia on-line disponível na página: http://www.biografiasyvi-
das.com/biografia/p/picasso.htm. O professor pode ainda projetar ou trazer 
cópias impressas desse texto. Um exemplo de atividade a ser realizada com 
o texto impresso é a de solicitar aos alunos, como atividade de revisão, que 
completem lacunas no texto. O professor pode utilizar essa atividade para, 
por exemplo, revisar o pretérito indefinido (perfecto simple) e o imperfeito 
do modo Indicativo. Bastaria apenas retirar do texto os verbos conjugados 
nestes tempos, deixando apenas a lacuna com o verbo no infinitivo para que 
os alunos completem da forma que considerem mais adequada. O professor 
pode realizar a correção oralmente com a sala. Os alunos podem então obser-
var a pintura apresentada na página 13 e descrevê-la também. É interessante 
que o professor destaque alguns aspectos, como o fato de retratar o cotidia-
no de uma época. Os alunos podem também fazer o exercício de pensar nas 

 • papel pardo

 • canetinhas 

 • pincéis atômicos
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atividades cotidianas da juventude na atualidade. O professor pode, inclusive, 
pedir aos alunos que criem uma “obra de arte” com esse tema, isto é, que 
façam uma pintura, poema, música ou outra forma de expressão artística, na 
qual retrate os hábitos de sua geração. O professor pode realizar um debate 
baseado nas perguntas que acompanham a pintura.

AULA 2

O professor pode começar a aula pedindo aos alunos que abram o livro na pá-
gina 14, e, oralmente os alunos podem responder às perguntas 1 e 2 da seção 
“Antes de leer”. Nos seus cadernos os alunos podem responder ao exercício 3 
dessa mesma seção. O professor pode pedir aos alunos que leiam, ou ainda, 
pode realizar uma leitura em voz alta do texto apresentado na seção “A leer”. 
Os alunos podem então contrastar as suas hipóteses prévias à leitura com 
aquilo que foi encontraram no texto. Os alunos podem comentar com os co-
legas sobre quais teriam sido as imagens selecionadas anteriormente e quais 
selecionariam após a leitura. O professor pode esclarecer eventuais dúvidas 
de vocabulário e pedir aos alunos que respondam ao exercício 2 da página 16. 
O professor pode corrigir e a atividade e esclarecer com os alunos as dúvidas 
que possam surgir relacionadas, por exemplo, aos significados das locuções 
e conjunções apresentadas. O professor pode então realizar oralmente com 
os alunos, sob a forma de um debate, os exercícios 3 e 4 da página 17. Os 
alunos podem então responder ao exercício 5 em seus cadernos. A corre-
ção pode consistir na leitura, por parte dos alunos, da resposta considerada 
correta, bem como a justificativa para essa escolha. A sala pode então rea-
lizar oralmente os exercícios 6 a 11 das páginas 17 e 18. A tabela do item b 
do exercício 9 pode ser solicitada como tarefa. Os alunos podem realizar um 
debate centrado na questão das mudanças, sejam aquelas propiciadas pelo 
próprio período, como as mudanças na forma de vivê-lo ao longo do tempo. O 
professor pode então realizar com os alunos o exercício 12 discutindo sobre 
os aspectos principais do gênero entrevista. Os alunos podem então respon-
der ao exercício 13 oralmente. Caso considere interessante o professor pode, 
nesse momento, reproduzir o áudio ou trabalhar com o vídeo da música “La 
adolescencia” do cantor Miguelito que se encontra disponível na página: ht-
tps://www.youtube.com/watch?v=0ic7eFsy-Go. Esse material pode integrar o 
debate a ser realizado baseado nas questões propostas na seção “Amplía la 
reflexión” da página 19.

AULA 3

O professor pode começar a aula pedindo aos alunos que abram o livro na 
página 19 e, em duplas, respondam aos exercícios 1 a 4 da seção “Foco en 
elementos lingüísticos”. É importante que o professor deixe que os alunos 
respondam aos exercícios formulando inicialmente as suas próprias hipóte-
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ses, as quais serão validadas ou reconsideradas no momento da correção. 
A correção pode consistir na apresentação, por parte de cada dupla, de suas 
respostas apontando as suas justificativas, e, principalmente, as suas hipóte-
ses formuladas. O professor pode aproveitar esse momento para, de forma 
dialógica, realizar a correção das atividades e já sistematizar com os alunos 
as questões gramaticais colocadas referentes às partículas interrogativas e 
aos seus usos. Os alunos podem então, ainda em duplas, realizar o exercício 
5, formulando inicialmente por escrito as perguntas que gostariam de fazer a 
um especialista sobre a adolescência. Quando todos os grupos tenham elabo-
rado as suas perguntas, o professor pode distribuir as folhas entre os alunos 
de modo que cada dupla receba uma folha que não seja a sua, e, depois de 
uma leitura, os alunos podem tratar de formular respostas para as perguntas 
dos colegas. O professor pode então recolher esse material e uma vez mais 
distribuir entre os alunos de modo que outra dupla receba as perguntas escri-
tas e respondidas por outros colegas. Os alunos terão que ler e representar 
uma entrevista baseada nesse material. O professor deve dar alguns minutos 
aos alunos para que elaborem as suas entrevistas, e, caso desejem, ensaiem 
a sua apresentação. Os alunos realizarão as suas apresentações e ao final o 
professor pode devolver às duplas as suas perguntas agora já “respondidas” 
por um especialista, porém é importante que o professor aproveite esse mo-
mento para realizar um debate e, caso seja necessário, esclarecer algumas 
das dúvidas ou respostas que possam ter surgido.

AULA 4

O professor pode começar a aula pedindo aos alunos que abram o livro na 
página 20, e, oralmente, respondam às perguntas apresentadas na seção 
“Antes de oír”. O professor pode então reproduzir o áudio e pedir aos alunos 
que respondam às questões 1 a 3 da seção “A oír”. O professor pode corrigir 
as respostas desses exercícios aproveitando o momento para já esclarecer 
eventuais dúvidas que possam surgir relacionadas, por exemplo, ao vocabulá-
rio. O professor pode então reproduzir uma vez mais o áudio para que os alu-
nos respondam, sob a forma de um debate oral, ao exercício 4 da página 21. 
O professor pode pedir aos alunos que leiam o enunciado bem como a tabela 
apresentada no exercício 5. Caso haja dúvidas relacionadas ao léxico, o pro-
fessor pode optar por esclarecê-las antes ou depois da reprodução do áudio, 
contudo é importante que os alunos compreendam os termos apresentados 
para a realização da atividade. O professor pode realizar a correção com os 
alunos aproveitando para esclarecer não apenas os significados linguísticos 
dos termos, mas também verificar se os alunos compreendem as problemáti-
cas às quais estão relacionados esses termos. Os exercícios 6 e 7 podem ser 
respondidos oralmente pelos alunos. O professor pode então pedir aos alunos 
que copiem em seus cadernos a tabela do item a do exercício 8 para que 
possam realizar essa atividade. Depois de copiada nos cadernos, o profes-
sor pode reproduzir o áudio e pedir que os alunos a completem. O professor 
pode realizar a correção e pedir aos alunos que respondam aos itens b e c do 
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mesmo exercício. A correção pode ser realizada oralmente e o professor pode 
então realizar com os alunos um debate que contemple as questões apresen-
tadas tanto no exercício 9 da página 22 como na seção “Amplía la reflexión”.

AULA 5

O professor pode começar a aula pedindo aos alunos que abram o livro na 
página 22 e leiam o enunciado que antecede o exercício 5 e que explica a ati-
vidade que será realizada. Os alunos devem também ler as afirmações apre-
sentadas no exercício 1 da seção “Expresión oral” para que possam realizar 
a atividade. O professor pode reproduzir o áudio para que os alunos determi-
nem a veracidade das afirmações apresentadas. A correção pode ser feita 
oralmente e seria interessante que os alunos tratassem de justificar as suas 
escolhas sejam elas as corretas ou não, pois é um exercício importante, tanto 
para o professor como para os próprios alunos, detectar o que se ouve. Os 
alunos podem então responder oralmente ao exercício 2, sendo importante 
que, embora sejam de alguma forma perspectivas pessoais, os alunos pos-
sam justificar as suas escolhas fortalecendo, deste modo, a sua capacidade 
de argumentação. O professor pode então pedir aos alunos que, em seus ca-
dernos, transcrevam o exercício 3 para a sua realização. Após a reprodução, 
o professor pode pedir aos alunos que completem esse fragmento copiado e 
como forma de correção e leiam em voz alta o texto já com suas opções. Os 
alunos podem então realizar oralmente o exercício 4. O professor pode então 
reproduzir o áudio para que os alunos realizem, inicialmente por escrito em 
seus cadernos, o exercício 5 da página 23. A correção pode se dar oralmente 
mediante a leitura dos estudantes de suas respostas e a justificativa da sua 
escolha. O professor pode então realizar oralmente com os alunos o exercí-
cio 6 e aproveitar esse momento para um debate com os alunos sobre o seu 
futuro profissional e pessoal discutindo, por exemplo, as suas expectativas, 
os seus desejos e suas projeções sobre como será o futuro e como serão as 
relações laborais no futuro.

AULA 6

O professor pode começar a aula pedindo aos alunos que abram o livro na 
página 23 e, em duplas, respondam aos exercícios 1 a 4 da seção “Foco en 
elementos linguísticos”. É importante que as duplas tenham tempo suficiente 
para ler, interpretar e compreender os exercícios de modo a formular suas 
hipóteses mediante um debate com os companheiros, daí a importância de 
se realizar um trabalho em equipes. O professor pode realizar a correção oral-
mente transcrevendo na lousa o quadro apresentado no exercício 4. Durante 
a correção, o professor pode sistematizar a morfologia e os usos do gerún-
dio, completando assim a tabela na lousa. Os alunos podem então responder 
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aos exercícios 5 e 6, novamente de forma escrita e em duplas, e, o professor, 
durante a correção, pode então sistematizar com os alunos as perífrases ver-
bais e locuções de gerúndio apresentadas. É importante que o professor dê o 
devido destaque para as possibilidades de colocação pronominal que estas 
formas permitem. O professor pode então realizar com os alunos o exercício 
7. Os alunos podem, inicialmente, escrever as suas ações e, posteriormente, 
lê-las para o restante da classe, ou entregar ao professor. O professor pode 
redistribuir essas tarefas, de modo que cada um dos alunos revise a produção 
de outro colega, atentando para os usos das perífrases e locuções verbais de 
gerúndio estudadas, bem como para a colocação pronominal. O professor 
pode devolver as produções aos alunos e dividi-los em duplas para a realiza-
ção das atividades propostas na seção “Foco en la expresión oral” conforme 
são apresentadas.

Os alunos são capazes de falar sobre sonhos, medos e expectativas? Eles 
são, ainda, capazes de debater sobre as mudanças relacionadas à adolescên-
cia, sejam estas as que sofrem, mas também aquelas que se relacionam com 
as diferentes formas de viver e encarar essa realidade ao longo do tempo?

Eles conseguem reconhecer as principais características do gênero entrevista?

Reconhecem e fazem uso das locuções e perífrases verbais de gerúndio?

São capazes de identificar e utilizar adequadamente as principais partículas 
interrogativas?

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM


