
Método

Como pensamos
nossas aulas?

Hey Peppers!



A Hey Peppers! quer convidar você a entender um pouco mais 
sobre como ensinamos e sobre o que percebemos que funciona 
no ensino de um novo idioma. O método Hey Peppers! é cool e 
valoriza a forma de aprender do aluno. Vamos embarcar conosco e 
conhecer as peças deste quebra-cabeças?

Apresentação



Estrutura 
da aula



3 grandes 
momentos 
da aula 
Hey Peppers!

Opening

No início de toda aula haverá 15 minutos para 
relembrar a aula passada e ligar o ‘english 
mode’. Pode haver discussão, brincadeiras, 
jogos ou qualquer atividade que garanta o uso 
da língua e interação.

Performing

Este é o miolo da aula, onde deve haver muito 
aprendizado. É neste momento que novos 
conteúdos são introduzidos e os objetivos das 
aulas apresentados, sempre lembrando que o 
foco é a fala, mas vale também ouvir, ler e 
escrever. Neste momento da aula, a prática é 
muito importante, ou seja, o aluno deve por a 
mão na massa, com atividades que gerem 
experiência e associação do novo conteúdo..

Closing

No final da aula é a hora de checar se os 
objetivos foram atingidos. Será que meu aluno 
aprendeu? São 15 minutos para checar o 
aprendizado e fazer as considerações necessá-
rias para a próxima aula.

OPENING

PERFORMING

CLOSING



Wow moment

Toda aula deve haver um ‘wow 
moment’, aquele momento em que 
o aluno fala ‘wow, que legal’, vale a 

criatividade do professor, este 
momento serve como uma grande 
âncora em que o aluno lembrará 
aquela atividade ‘legal’ e conse-

quentemente o conteúdo apresen-
tado.

Mãos na massa

O aprendizado é de responsabilidade do 
aluno, por isto a importância dos projetos, 
ele escolhe um assunto a ser desenvolvi-
do em grupo, planeja o escopo do projeto, 
se envolve na coleta de dados e materiais 

para a sua realização e apresentação e 
durante o processo e na apresentação o 

professor monitora o que e como foi 
aprendido. Assim, os alunos utilizam 
todas as competências ao realizar os 

projetos.

A língua pelo seu uso au-
têntico

Já que temos que aprender, por que não 
aprender através de um contexto natural? 

Também conhecido como Task-Based Langua-
ge Teaching (https://en.wikipedia.org/wiki/-

Task-based_language_learning) o aprendiza-
do tem que ser significativo e o foco está no 

uso da língua para desenvolver atividades 
usuais, do dia a dia, o que importa é o resulta-

do da tarefa. Por isto utilizamos o TAF para 
preparar nossas ‘tasks’.

TAF

O Task Analysis Framework serve para 
nos ajudar a preparar as aulas tendo a 

nossa metodologia de trabalho em 
foco. Não ‘perdendo o fio da meada’ e 
estruturando a aula de acordo com o 

objetivo proposto.
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O que levamos
em conta ao
preparar a 
aula?



Venha provar meu ‘brunch’ saiba que 
eu tenho ‘approach’
Abordagem comunicativa (https://en.wikipedia.org/wiki/Communicative_language_tea-
ching), ou seja, você aprende uma segunda língua como aprendeu a primeira. Falando. Sem 
ficar repetindo como um papagaio ou decorando regras.

Competências

Competências comunicativas, ou de acordo com Chomsky 
“Sistema de conhecimentos e habilidades exigidos para a 
comunicação”. São elas:

Gramatical
O que eu entendo de vocabulá-

rio, formação de palavras e 
frases.

Sociolinguística
OK, entendo que se eu estiver 
falando com meu amigo um 
“What’s up?” serve, mas se 

estiver falando com o presidente 
“How have you been?” faz mais 

sentido.

Discursiva
O que eu estou dizendo está 
bem ‘linkado’ e faz sentido? 

Estratégica
Mesmo não entendendo tudo, 

“dou um jeito” de entender e me 
comunicar. Consigo passar a 

mensagem, mesmo não sendo a 
maneira mais correta de comu-

nicação.



Diferentes maneiras de en-
tender o mundo
Aprendemos através de nossos sentidos, usamos estes 
canais para ensinar e aprender. Um aprendiz pode ter 
seu estilo de aprendizagem estimulado pelo o que ele 
vê, o que ele escuta ou o que ele toca.

Globais ou Analíticos?
A terceira variável se encontra na maneira como 
processamos mentalmente as informações, como 
pensamos, raciocinamos, utilizamos a língua para 
resolver problemas. Eu posso aprender fazendo ou 
buscando entender os padrões antes.

Contextualização
A melhor maneira de aprender sobre algo, inclusive 
uma língua, é quando o assunto faz sentido, é apropriá-
vel e está contextualizado com a nossa realidade. Cada 
aula deve fazer sentido e gerar uma experiência, uma 
memória que poderá ser facilmente acessada ao se 
encontrar com a realidade.

Cadê o andaime?
Para que o aluno tenha mais independência e consiga 
utilizar livremente as estruturas e vocabulários que já 
lhes são familiares, o professor apenas o ajuda com as 
habilidades novas, com o novo conteúdo. O processo de 
scaffolding (https://en.wikipedia.org/wiki/Instructio-
nal_scaffolding)  é igual a aprender a andar de bicicleta: 
primeiro duas rodinhas, depois uma e finalmente a 
independência, o equilíbrio. 

I+1
Para o aluno aprender o professor deve falar a língua do 
aluno? Certo? Pode até ser, mas para aprender uma 
língua o professor deve usar um input compreensivo de 
informação, ou seja, a língua do aluno - o conhecimento 
que o aluno já possui (i) e mais um nível acima aquilo 
que vai ser novo e desafiador naquela aula e irá gerar 
novo aprendizado (+1).

F*ck Portuguese
No portuguese allowed here! Se o objetivo é falar 
inglês, deve haver o máximo de contato com a língua, 
em todos os momentos antes, durante e depois da 
aula. Quanto mais contato com o novo idioma, maior o 
poder de associação e, consequentemente, melhores 
resultados.!



Emocional



PADRÃO DE AULA

Meu primeiro dia de aula tem que ser 
muito legal. A welcome week tem que 
‘causar’. Ela é pensada de uma maneira 
que ‘quebre o gelo’ entre os alunos, que 
tenha resultado de aprendizado e muita 
diversão. As atividades devem ser dinâmi-
cas e temáticas, os alunos devem correr 
pela escola, questionar outras turmas e 
podem até, levar tortada na cara.

Eventos
O aprendizado pode acontecer em qualquer 
lugar e de várias maneiras, então, por que não 
aliar aprendizado com eventos legais e muita 
comida? Mexican night, Italian night, Halloween, 
Pizza night, St. Patrick’s, Cooking class… tenha 
com uma aula super legal, se divirta, conheça 
novas pessoas e aprenda. Os eventos levam o 
aprendizado para além da sala de aula, e trazem 
a cultura de países nativos para mais perto do 
aluno.

Como eu vou para a aula hoje?
Esta semana eu terei que ir de pantufa ou com 
um cabelo muito doido… assim são as semanas 
temáticas, criadas para tornar o aprendizado 
mais legal e divertido, criando um ambiente 
criativo onde o aluno se sente estimulado a 
aprender.

What comes first?
É, existe um padrão de aula, e ele deve ser 
seguido pelo professor. Esta é a ordem de 
importância de uma aula Hey Peppers!, para um 
bom resultado e satisfação, a ordem abaixo deve 
ser seguida: 

Sense of Belonging
Muito antes do aprendizado, o aluno precisa 
querer estar na Hey Peppers!, participar das 
aulas e sentir-se bem com a turma, com o 
professor e com o ambiente. Por isso, o profes-
sor cria laços de amizade e cumplicidade entre 
os alunos, entendendo de onde os alunos vem, 
quais são seus objetivos e suas necessidades. 
Assim, não somente o aluno, mas o professor e a 
turma também passam a contribuir para que os 
objetivos de cada aluno sejam alcançados.

Empowerment
O aluno precisa sentir todo e qualquer progresso 
para que ele esteja encorajado e motivado para 
dar o passo seguinte. Após atividades de 
role-play, apresentações de speeches, entregas 
de writings, debates, o professor deve dar 
pequenos feedbacks e conduzir a turma a 
aplaudir e compartilhar estes resultados com 
energia. Este “gás” fará com que, por mais tímido 
que o aluno seja, ele colecione pequenos 
resultados que farão uma grande diferença no 
aprendizado. Além disso, o acompanhamento do 
professor com atividades extras, gerará confian-
ça para o aluno seguir com o processo de 
aprendizado ao perceber os seus resultados.

1- Sentir-se bem

2- Aprender

3- Ser legal

4- Fidelizar



Como
entendemos
o conteúdo?



Cidadão consciente
Aprender um segundo idioma é uma 
necessidade, afinal, eu tenho que falar o 
idioma do mundo. Só falar o idioma do 
mundo não basta, eu tenho que entender 
seus problemas e pensar de maneira a 
buscar uma solução criativa para eles. 

Limitless
Não existem temas tabus. Vale 
tudo. Aproveitamos temas polêmi-
cos para fazer com que o aluno 
defina uma cadeia de raciocínio 
lógica pela argumentação.

Um meio e não um fim
O objetivo de nossa aula é você 
aprender sobre algo utilizando a 
língua inglesa. O inglês é o meio para 
o aprendizado e não o fim. Crianças 
vão para a Hey Peppers! para brincar, 
ouvir estórias, cantar utilizando o 
inglês para tais atividades. Adolescen-
tes e adultos se divertem, veêm 
séries, debatem temas polêmicos, são 
chamados a construir opiniões e 
argumentos utilizando o inglês como 
meio para tal.

!
Como surgiu?
A maneira de ensinar Hey Peppers! é como um grande 
caldeirão onde velhos e novos conceitos são sistematica-
mente testados e conectados as nossas experiências em 
sala de aula e sobretudo ao que acreditamos ser relevante 
no aprendizado. Não estamos preocupados com coisas tipo 
“segundo tal autor…”, estamos mais preocupados com o 
que faz sentido e dá certo no aprendizado. 

Debates
O professor aqui é um facilitador. A 
aula pertence ao aluno, pode falar 
o quanto quiser sobre o que quiser, 
desde que seja em inglês.

Everybody can be cool
Pode chegar! Qualquer ideia, credo, 
raça, sexualidade ou classe é sempre 
bem-vindo. Afinal, a diversidade dá 
direito à unicidade. 



Como
avaliamos?



Produto X Processo

Ao avaliar o aluno considera-se o produto (o 
quanto esse aluno aprendeu) e o processo 
(quanto esforço ele fez para aprender).

Follow up

“Não basta ser professor, tem que participar.” Se 
o feedback foi formativo e houve o desenvolvi-
mento de um plano de ação, o professor deve 
acompanhar o andamento destas atividades.

Um bom bate-papo faz toda a diferença
Cada semestre o professor tem 3 momentos 
formais de feedback com o aluno, mas nada 
impede que esta conversa seja constante, afinal, 
um bom feedback sob o ponto de vista do “expert” 
faz toda a diferença no aprendizado. Por isso, cada 
feedback deve gerar ações que potencializem o 
aprendizado do aluno. 

E o que fazer?

Se o feedback é bom ele deve gerar um bom 
plano de ação. O action plan serve para mestre e 
aprendiz desenvolverem ações que devem ser 
feitas respeitando o perfil de aprendizado do 
aluno para possibilitar a ele um maior resultado 
em seus estudos. Afinal, o que o aluno deve 
fazer para dar um “boost” em seu aprendizado?

Nosso processo de 
avaliação é contínuo e 
através da observação. Ele 
acontece em 3 momentos.{


