
Modelo de Projetos Internacionais – Grandes Personalidades
Faixa etária: 14 a 18 anos (Ensino Médio)

Duração: 2 meses
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Pesquise com os seus alunos sobre as maiores/mais importantes
personalidades de sua região/país que colaboraram para construir um mundo
melhor. Os estudantes irão elaborar as biografias em Inglês destas
personalidades e publicá-las no nosso espaço para compartilhamento de
atividades. Eles irão posteriormente visualizar as biografias produzidas por
outros estudantes, estimulando-os a conhecer também outras personalidades
importantes em todo o mundo.
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1ª
semana Proponha aos seus alunos uma pesquisa sobre as maiores e mais importantes

personalidades de sua região/país. Estimule que pesquisem com seus amigos e
familiares. Estas personalidades podem ser, e.g., artistas, músicos e/ou
escritores, e devem ser pessoas que tenham feito contribuições positivas para a
sociedade ou trabalhado no sentido de tornar o mundo um lugar melhor.
Depois, organize-os em pequenos grupos e os oriente para que busquem na
internet, em livros, jornais e revistas ou qualquer outro recurso relevante, mais
informações sobre estas pessoas.
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2ª
semana Proponha aos alunos que apresentem aos colegas as suas descobertas. Neste

momento, as apresentações podem ser de modo informal. Encoraje uma
discussão entre os estudantes, faça perguntas ou adicione informações
relevantes sobre as personalidades.
Vá até o portal do Connecting Classrooms, acesse o nosso espaço de
compartilhamento no endereço http://schoolsonline.britishcouncil.org/great-
personalities-project-space/exchange-area e compartilhe os nomes das
personalidades que eles estão pesquisando. Aproveite também para ver e
socializar com seus alunos quais as personalidades que estão sendo
pesquisadas pelas outras escolas que estão desenvolvendo o mesmo projeto
que vocês.

3ª e 4ª
semana
s

Em grupos os alunos escrevem, em Inglês, a biografia da(s) personalidade(s)
escolhida(s), aproveitando o material da pesquisa realizada previamente e
apresentado à classe.
É importante que nesta biografia estejam presentes as seguintes informações:
nome completo e como é conhecido (caso seja diferente do nome verdadeiro),
onde e quando nasceu, sua origem, sua profissão e as razões pelas quais ela é
uma grande/importante personalidade. Os estudantes devem pensar sobre as
contribuições que ela tem feito na sociedade ou como ela tem trabalhado para
tornar o mundo um lugar melhor.
Como sugestão, os alunos poderão montar uma apresentação de slides ou um
filme sobre a personalidade. É interessante que ilustrem com imagens do
personagem e dos seus feitos.
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5ª
semana Organize um seminário para que os alunos possam apresentar para a turma o

trabalho realizado por cada grupo. Peça para que fiquem atentos às
informações para que possam, ao final, escolher qual das personalidades será
eleita como a mais influente/marcante. Para isso, poderão fazer uma votação na
própria classe, colocando seu voto numa cédula em branco. Será escolhida
aquela personalidade que receber mais votos.
Nesta semana também, todas as produções finais feitas pela turma deverão ser
disponibilizadas no portal do Connecting Classrooms, no endereço
http://schoolsonline.britishcouncil.org/great-personalities-project-space/final-
product.



6ª
semana Acesse o espaço http://schoolsonline.britishcouncil.org/great-personalities-

project-space/final-product, veja as biografias produzidas por alunos de outras
escolas e compartilhe-as com os seus alunos. Junte todo este material
(biografia produzida por eles e as biografias produzidas pelos alunos de outras
escolas) e organize com seus alunos uma exposição para toda a escola.
Lembre os estudantes de incluir informação sobre as contribuições que estas
personalidades têm dado à sociedade ou como elas têm trabalhado para tornar
o mundo um lugar melhor. Convide também os pais dos alunos para que
possam participar deste momento importante de socialização dos
conhecimentos adquiridos neste projeto. Não se esqueça de fotografar!
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7ª
semana Compartilhe conosco no espaço de registro do processo, na página

http://schoolsonline.britishcouncil.org/great-personalities-project-space/process-
record-area, fotos, depoimentos e vídeos que ilustrem os resultados do projeto.
Acesse, também, o fórum do nosso portal em
http://schoolsonline.britishcouncil.org/great-personalities-project-space/process-
record-area, e socialize com os demais professores como foi o trabalho
realizado em sua escola e o que os seus estudantes aprenderam ou ganharam
com esta experiência.
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Convide os seus alunos a escreverem as suas próprias biografias, aproveitando
este momento para trabalhar sua identidade e desenvolver suas habilidades de
escrita. Os alunos podem pesquisar mais sobre as suas próprias histórias e as
dos seus pais, e trazer fotos deles e de sua família para ilustrar o texto. O
material produzido pode ser organizado em um livro com a biografia de todos os
alunos da classe que depois pode ser lançado, junto aos pais, em um evento
para autógrafos. Uma atividade como esta faz o resgate da identidade, mostra
aos pais um pouco da história dos seus filhos a partir da visão que eles têm de
si e da família, valoriza a produção que eles fazem, estimulando a escreverem
outras e aproxima os pais dos seus filhos e da escola.
Caso promova esta atividade, não se esqueça de compartilhar conosco os
resultados e qualquer material produzido pelos alunos e/ou fotos e imagens do
evento em: http://schoolsonline.britishcouncil.org/great-personalities-project-
space.
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Sugestões e tutoriais:

http://www.filibustercartoons.com/greats.htm
Um website útil sobre as maiores personalidades do mundo, ordenadas por
país.

http://www.123world.com/personalities/
Um website que contém informações sobre pessoas famosas.

http://great-personalities.incredible-people.com/
Um website com informações sobre as maiores personalidades do mundo.
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Este projeto pode ser apoiado e ampliado através dos seguintes links de sites
do Conselho Britânico para a aprendizagem da língua inglesa:

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/english-grammar/verbs/talking-about-
past
Uma lição de gramática para falar sobre o passado, que pode ser útil na escrita
sobre a vida das pessoas.

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/magazine/awards
Tarefas de escuta que inclui uma atividade para completar palavras/preencher
lacunas baseada no tema de prêmios e premiações dadas a artistas e pessoas
que realizaram atos nobres ao redor do mundo.


