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Parte I 

Elementos para elaboração do Plano de Aula 

 

1. Caracterização da comunidade 

O estágio será realizado no Centro Educacional e Esportivo do Butantã, também 

conhecido como Clube Escola Solange Nunes Bibas que fica localizado na rua Ernani 

da Gama Correia, 367 no bairro Conjunto Residencial Butantã, o qual tem seus limites 

definidos pela vias Av. Corifeu de Azevedo Marques, Rod. Raposo Tavares, Pça Elis 

Regina e Rua Santanésia.  

Este bairro é residencial e por conta da proximidade com a Av. Corifeu de Azevedo 

Marques os moradores têm fácil acesso à todo tipo de comércio e transporte público. Há 

pouquíssimos prédios no bairro, a maioria das moradias são casas térreas ou sobrados. 

Por conta dessas condições, nas ruas do bairro vê-se pouca circulação de carros e 

pedestres. 

Há uma escola estadual no bairro e o movimento de alunos e funcionários é 

constante de segunda à sexta. Nos finais de semana o movimento maior de pessoas 

acontece por conta das famílias que frequentam o Clube Escola. 

 

2. Caracterização do local em que será feito o estágio 

O Clube Escola do Butantã foi inaugurado em 2007 junto com muitos outros 

espalhados pelo município de São Paulo. Este projeto foi implementado em diversos 

espaços, clubes e áreas esportivas já existentes. A principal ideia desse projeto é que as 

crianças frequentem os Clubes Escola no horário complementar ao da escola. Com a 

implementação desse projeto a prefeitura de São Paulo revitalizou e reformou os clubes 

e praças, contratou funcionários e equipou esses espaços de modo que possam ser 

adequados à ideia do projeto. 

O espaço físico do Clube Escola Butantã é grande, conta com três quadras 

poliesportivas cobertas onde acontecem aulas de vôlei, futebol, handball e tênis e três 

extensos campos de futebol. Há salas onde acontecem aulas de judô, capoeira, circo e 

ginástica artística. Além destes espaços há também uma piscina grande para adultos e 

outra para crianças de até 5 anos onde acontecem aulas de natação, hidroginástica e polo 

aquático. Para as crianças há uma parque com escorregador, balanços gangorras e trepa-

trepas. Para os adultos há uma área aberta com equipamentos de ginástica. Para atender 

todos que praticam atividades físicas há banheiros e vestiários espalhados pelo espaço. 
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O Clube Escola também conta com uma sala de informática com dez 

computadores e nesse espaço são oferecidas aulas de informática. 

 

3. Caracterização da sala 

O estágio será realizado na sala de informática do Clube Escola Butantã com 

funcionários da cozinha e da limpeza do próprio espaço. 

Esta ideia surgiu de algumas conversas que tive com esses funcionários (3 da 

cozinha e 2 da limpeza) sobre coisas cotidianas e senti, ao longo do tempo, que eles 

sempre falavam de “contas que eu poderia pagar pela internet como meu neto” ou 

“receitas deliciosas que minha vizinha pega da internet” ou ainda “queria fazer essa nota 

fiscal paulista que minha patroa diz que é ótima”. 

Quando surgiam esses assuntos invariavelmente eu era interrogada sobre como 

proceder e a sala de informática também era citada como um lugar possível de ser usado 

quando não estivessem acontecendo as aulas. 

A proposta deste estágio encorajou-me a fazer o que já tinha vontade de fazer: 

ensiná-los a acessar sites de busca e ajuda-los a selecionar os conteúdos, copiá-los, 

imprimi-los, etc. 

 

4. Posição do estagiário 

Sou frequentadora do Clube Escola e tenho um contato mais ou menos íntimo com os 

funcionários acima citados.  

 

Parte II 

A Aula 

 

1. Conteúdo a ser ensinado 

 Acessar a internet da sala de informática do Clube Escola 

 Utilizar o mouse e o teclado 

 Aprender a digitar 

 Aprender a imprimir e compartilharas informações 

 

2. Objetivos Gerais da Aula 
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 Fazer com que os alunos sintam-se a vontade para perguntar e tirar dúvidas 

assim como para ousar e, como dizem eles, “fuçar” na internet. 

 Fazer com que esta experiência seja produtiva no sentido de ser ampliada e 

ultrapassar a sala de informática do Clube Escola 

 Incentivar os alunos a pensar em outras pesquisas e utilidades do uso da internet. 

 

3. Objetivos Específicos 

 Proporcionar um primeiro contato com a internet, suas possibilidades e 

limitações.  

 Vincular o acesso à internet com a vida prática e cotidiana dos alunos.  

 Proporcionar uma visão crítica em relação ao conteúdo disponível na internet e à 

forma como estes são apresentados e organizados. 

 

4. Material Pedagógico 

Utilizarei os computadores da sala de informática do Clube Escola Butantã. 

 

5. Descrição detalhada da aula 

As“oficinas”, como estamos chamando essa primeira experiência com a internet, 

acontecerão em dois momentos em dias diferentes. Cada momento durará uma hora e o 

fio condutor da vivência será o interesse dos alunos e as questões que trarão para as 

pesquisas que realizarão. 

Primeira Oficina - 29/09 

- Mostrar como ligar e as partes do computador. Verificar se já sabem esse 

procedimento e encorajá-los a ensinar para os que não sabem. 

- Mostrar como conectar-se à INTERNET nos computadores da sala. 

- Falar sobre o google e sobre o procedimento de pesquisa por meio de palavras chave. 

- Levantar temas e assuntos importantes, dúvidas e urgências que podem ser resolvidos 

e consultados pela internet 

- Ler com eles os primeiros resultados e entrar nos primeiros sites que aparecerem para 

verificar se as informações que procuramos serão encontradas. 

- Verificar alguns sites e tirar dúvidas em relação à organização e localização das 

informações, à lógica e ao padrão de divisão e sub divisão dos temas. 
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- Encorajá-los a fazer outras pesquisas ao longo da semana e a explorar o sites 

relacionados na busca  

Segunda Oficina - 06/10 

- Pedir para que liguem os computadores, acessem a INTERNET e conectem-se ao 

Google. 

- Verificar as pesquisas que fizeram ao longo da semana e as dúvidas que surgiram em 

relação à busca das informações. 

- Investigar o que é melhor fazer com cada tipo de informação recolhida nas pesquisas: 

imprimir, salvar em um documento no computador, anotar ou salvar o link do site, etc. 

- Trabalhar individualmente com cada um sobre estas possibilidades.  

- Momento em que o grupo se reúne para compartilhar a escolha que fez em relação ao 

que fazer com a informação conseguida. 

 

6. Avaliação da Aula 

Pretende-se avaliar este trabalho por meio dos seguintes critérios: 

a) Efeito da ação na aprendizagem dos alunos 

Ao final do segundo encontro propor uma conversa em que os alunos possam dizer 

se lhes foi útil, acessível, importante e prazeroso estas duas oficinas. 

b) Atuação do estagiário 

Pretendo registrar por escrito minhas impressões, observações e reflexões acerca de 

cada oficina. Nestes apontamentos pretendo registrar observações sobre o modo como 

conduzi as conversas e como resolvi as dúvidas, inquietações e provocações dos alunos 

assim como a maneira como reagiram às minhas sugestões, propostas e 

encaminhamentos.  

c) Efeito sobre terceiros 

Perguntar à outros funcionários, em conversas informais sobre possíveis 

comentários dos alunos sobre a oficina e indagar sobre o interesse destes outros 

funcionários em ter a  mesma vivência. 
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