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Parte I: Elementos para a elaboração do plano de aula/sequência didática

1. Caracterização da comunidade escolar do Centro Integrado de Educação de 
Jovens e Adultos (CIEJA) Butantã

1.1. Caracterização e história da unidade escolar

O  CIEJA-Bt,  localizado  na  zona  Oeste  do  município  de  São  Paulo,  à  Rua 

Antônio  Mariani,  número  425,  no  distrito  Butantã,  atende  pessoas  com faixa  etária 

média de 16 a 70 anos, sendo moradores dos bairros próximos à região da Rodovia 

Raposo  Tavares.  Os  alunos  que  estudam  na  instituição  apresentam  um  histórico 

relacionado  diretamente  com  o  fracasso  escolar,  como  os  repetentes,  evadidos, 

defasados e  aceleráveis (de acordo com projeto político pedagógico CIEJA-Butantã, 

2011-2012).

1.2. Estrutura e funcionamento

O núcleo comum é distribuído em quatro módulos (Módulo I – Alfabetização, 

Módulo II – Básica, Módulo III – Complementar e Módulo IV – Final). Cada módulo 

tem duração de um ano. Todas as sete salas de aula são pequenas, com uma capacidade 

para no máximo 26 pessoas. Ainda, há uma sala de informática, bem equipada, com um 

computador para cada aluno, esta é razoavelmente ampla. Ainda possui uma biblioteca 

localizada na área externa, com poucos livros.

A escola funciona nos três turnos e os horários das aulas regulares semanais tem 

duração de duas horas e 15 minutos. Os mesmos são respeitados, também às sextas-

feiras, no qual a instituição realiza alguma atividade, como artes, filmes, etc. Existem 

atualmente 820 alunos matriculados e 24 professores.

1.3 Caracterização da sala de aula

As salas observadas durante os dias de estágio foram de Módulo I  e II,  que 

correspondem às  séries  de  alfabetização,  porém,  escolhemos  como objeto  de  nosso 

plano de aula, o Módulo II. Faz-se necessário ressaltar, que os alunos do Módulo I se 



encontram ainda na fase inicial da alfabetização e grande parte deles possui grandes 

dificuldades  de  aprendizagem.  O  Módulo  II  compõe  uma  fase  ligeiramente  mais 

avançada da alfabetização, tornando-se mais viável para realização da aula. A sala é 

composta por 33 alunos e destes, cinco possuem deficiência intelectual. O restante da 

sala  é  composto  por  pessoas  entre  30  a  80 anos,  que não tiveram oportunidade  de 

alfabetização.

1.4 Posição do estagiário

Percebemos que os estagiários, de modo geral, são bem recebidos, e sua entrada 

na escola se dá facilmente. Mesmo não possuindo nenhum vínculo com a instituição, 

todos  os  funcionários  foram receptivos  e  desejavam explicar  como funcionavam as 

aulas. Conseguimos conversar apenas uma vez com uma das coordenadoras para pedir 

permissão para o cumprimento do plano de aula. Ela foi bastante receptiva e autorizou a 

aplicação. Recomendou que ministrássemos nossa aula às sextas-feiras, já que nesse dia 

a escola realiza atividades diferenciadas.  A aula seria aberta para quem desejasse ir. 

Achamos a ideia interessante, já que os alunos das salas de Módulo II se mostraram 

entusiasmados e a professora se mostrou receptiva quanto à sua aplicação e utilidade de 

uma atividade que fosse do interesse dos alunos. 

Os  alunos  também  gostaram  bastante  da  nossa  presença.  Todos  os  dias 

agradeciam quando os ajudávamos, e, até, algumas vezes, diziam que se não tivessem a 

nossa ajuda, eles não teriam aprendido. Por esse motivo, como explicaremos a seguir, o 

primeiro encontro foi destinado à observação, para que pudéssemos conhecer os alunos, 

suas dificuldades e o perfil das salas. Além disso, também tentamos conversar com eles, 

para saber seus interesses e gostos. Pensamos que isso fosse de extrema importância 

para que a atividade do plano de aula escolhida fosse do gosto de todos e que isso os 

proporcionasse prazer, fazendo daquela hora um momento diferente do dia e um gostar 

de ir às aulas.



Parte II: A aula

Dias: 05 e 12/10/2012                            Períodos: 15h15 às 17h30

2. Conteúdo a ser ensinado

Após  debate  com  os  alunos,  descobrimos  que  a  maior  parte  da  turma  tem 

bastante  vontade de aprender  a usar  a  Internet,  no que diz  respeito  aos  motores  de 

pesquisa.  Um  motor  de  pesquisa pode ser  entendido como um sistema de  software 

projetado para encontrar informações a partir de palavras-chave indicadas pelo próprio 

operante.  Dessa  maneira,  reduz-se  o  tempo  necessário  para  encontrar  informações. 

Demonstraremos  aos  alunos  a  função  principal  desse  motor,  caracterizando-o  como 

sistema capaz de encontrar as informações desejadas em uma rede mundial. Para que 

eles consigam acessar os conteúdos que lhes interessam, os alunos deverão compreender 

a necessidade de se encontrar as palavras-chave adequadas que sintetizem o assunto da 

maneira  mais  objetiva  possível.  Deste  modo,  a  pesquisa  será  efetuada  de  forma 

específica e rápida.

Sendo assim, optamos por ensiná-los a utilizar a busca  Google, uma das mais 

utilizadas no mundo, de forma que possam procurar por receitas, jogos, vídeos, tal como 

nos explicitaram durante a observação de estágio.
(...)  a  tela  como espaço de escrita e de leitura traz não apenas novas formas de 
acesso à informação,  mas também novos processos cognitivos,  novas formas de 
conhecimento,  novas  maneiras  de  ler  e  escrever,  enfim,  um  novo  letramento 
(SOARES, 2002, p.152).

3. Tema

Como pesquisar  e/ou  encontrar  informações  úteis  na barra  de  busca do site 

Google.

4. Objetivos gerais da aula

Possibilitar a interação com novas formas de conhecimentos virtuais; possibilitar 

o  aprendizado de  outras  formas de  letramento;  permitir  a  utilização do computador 



como  recurso  didático,  contribuindo  para  a  inclusão  e  a  autonomia,  buscando  o 

letramento digital, tão importante na era da informação. 

5. Objetivos específicos da aula

Levar os alunos a conhecerem o  site de busca  Google;  utilizar estratégias de 

seleção de palavras-chave para busca no  site; levar os alunos a conhecer novas e 

diversificadas perspectivas de informações online.

6. Material pedagógico

Computadores, teclados e mouse, acesso à rede, lousa, texto sobre o conceito de 

“palavra-chave”, máquina fotográfica para o registro de nosso estágio, folhas, tinta e 

impressora.

7. Descrição detalhada da aula

A aula será ministrada na sala de informática da escola. Quando todos estiverem 

sentados,  falaremos  da  importância  de  realizarmos  “buscas”  na  Internet,  e 

questionaremos,  novamente,  tudo  o  que  eles  desejam  pesquisar,  bem  como  a 

importância desse tipo de aprendizado para cada um. Magda Soares nos mostra que as 

tecnologias de escrita desempenham um papel importante na formação dos indivíduos:

Considerando  que  letramento  designa  o  estado  ou  condição  em  que  vivem  e 
interagem indivíduos ou grupos sociais letrados, pode-se supor que as tecnologias de 
escrita, instrumentos das praticas sociais de leitura e de escrita, desempenham um 
papel de organização e reorganização desse estado ou condição (SOARES, 2002, 
p.148).  

Feito isso, iniciaremos com o conceito de “área de trabalho”. Nela, encontramos 

a Internet. Após todos clicarem no atalho, introduziremos o conceito de barra de busca. 

Eles  deverão  digitar  o  link de  acesso  ao  site Google:  www.google.com.br.  Depois, 

falaremos novamente  sobre  a  barra  de  busca,  desta  vez  introduzindo o conceito  de 



“palavras-chave”, que são as palavras ou frases capazes de resumir o que pretendemos 

conhecer/pesquisar. Após acharem suas pesquisas, ensinaremos aos alunos como salvar 

e imprimir.  Ao final,  poderemos expor todas as pesquisas impressas para os alunos, 

debatendo sobre a própria aula e sobre as facilidades do contato com o mundo virtual na 

procura de informações.

8. Avaliação da aula

a) Efeitos da aprendizagem dos alunos: a avaliação será feita por meio de conversas 

abertas com os próprios alunos.

b) Nossa atuação: observar e conversar com os alunos para ver os resultados da aula e 

suas aprendizagens.

c) Efeitos sobre outros: conversaremos com as professoras para ver as repercussões da 

aula e as reações dos alunos.
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