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Parte I - Elementos para a elaboração do plano de aula (sequência didática) 

 

1 – Caracterização da comunidade escolar         

       

A escola Desembargador Amorim Lima se localiza no bairro Butantã - muito 

próxima ao portão 3 da Universidade de São Paulo (USP) no campus Butantã -, SP, na 

Rua Professor Vicente Peixoto, 50. 

Há alguns anos, a referida escola passou por um processo de reformulação do 

projeto pedagógico que contou com a participação de pais que até hoje colaboram em 

discussões e eventos na escola. Essa comunidade de pais, uma vez por mês, reúne-se para 

discutir assuntos escolares, o programa pedagógico e acontecimentos relevantes da 

escola. Este mesmo grupo também pede doação de dinheiro a outros pais para ajudar a 

instituição de ensino a fazer mudanças ou passeios, além de ajudar a pagar a impressão de 

um jornal que eles mesmos produzem mensalmente para os alunos. Neste jornal, são 

abordados acontecimentos do mês, além de ser apresentado um calendário lembrando, 

aos pais e aos alunos, futuros eventos ou feriadosque concernem à comunidade escolar.  



 

Existe uma comunicação entre estas pessoas por meio de um grupo de e-mails, o 

que, dessa forma, possibilita aos pais uma melhor comunicação entre si e com a escola. 

Além disso, a Amorim Lima possui um site na Internet
1
 e uma página no Facebook

2
.  

 

2 – Caracterização da escola 

 

 A Amorim Lima possui um pátio fechado grande, um átrio (hall na entrada) - que 

é utilizado também para algumas aulas -, uma biblioteca, uma sala de artes, uma sala de 

informática, uma quadra coberta, uma quadra descoberta, uma tenda externa, uma oca, 

uma horta, uma rampa de skate, alguns balanços e um quadrado de areia.  

Há alguns anos, esta escola iniciou um projeto pedagógico próprio diferente das 

outras escolas públicas. Este projeto tem como objetivo o interesse do aluno pelo 

conhecimento, dessa forma, ele evita a aula expositiva e trabalha com o conhecimento 

com base em roteiros de estudos. Estes roteiros possuem metas de estudos por meio dos 

quais o aluno irá pesquisar sozinho ou em grupo o tema proposto, fazendo pesquisas e 

utilizando os livros didáticos. A avaliação é feita pelos tutores dos alunos. 

Porém, considerando que os alunos desta escola são separados por grupos: Cacau 

(alunos que não estão alfabetizados), Amora (alunos que já estão alfabetizados, mas ainda 

apresentam dificuldade) e Jabuticaba (alunos alfabetizados que têm autonomia para 

estudar pelos roteiros), é importante notar que estes roteiros só são utilizados pelo Grupo 

Jabuticaba. 

 

 

3 – Caracterização da sala 

 

A turma do Cacau é composta, em sua maioria, por alunos do primeiro ano, sendo 

que somente oito seriam do segundo ou do terceiro ano. Esse grupo é formado pela 
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junção de duas classes, o que totaliza cinquenta e seis alunos. Por esta razão, duas 

professoras e dois estagiários do Projeto Ler e Escrever estão presentes na sala.  

Os alunos também têm aulas de: educação física, inglês, oficina de arte com 

ciências (que estuda a pesquisa e diferentes temas - representada pelo desenho -, desde 

fungos até insetos), oficina de brinquedos e brincadeiras (que apresenta aos alunos 

diferentes brinquedos e brincadeiras de inúmeras culturas e países). Em todas as aulas, a 

classe é dividida pela em duas partes iguais. 

 

4 – Posição das estagiárias 

 

A Ana Helena trabalha na escola desde o início do ano e é uma das estagiárias do 

Projeto Ler e Escrever que acompanha a sala. Ela conversou com as professoras sobre a 

proposta de trabalhar com a pesquisa que tem sido feita sobre a Bolívia e Cuba 
3
 - no 

ambiente da informática. As professoras concordaram prontamente com o projeto de 

trabalho que foi apresentado. Assim, a Marina e a Sofia têm ido para escola fazer 

observação da sala (a partir do dia 10 de setembro), e, nos dias 17, 20 e 24 do mesmo 

mês, começaremos o trabalho prático com a turma.  

 

           

Parte II – A aula 

Dias: 17/09, 20/09 e 24/09 

Período: manhã 

 

1 – Gênero virtual escolhido       

 

Tendo em vista a importância do aprendizado dos recursos virtuais, pretendemos 

trabalhar com as crianças “motores de busca”, que será elucidado pelo ensinamento do 

gênero virtual não textual, por meio de imagens, e do textual, por meio de títulos, 

palavras chaves e legendas. Para tanto, apresentaremos o Google, site de buscas, e o 

Word, programa de texto da Microsoft. No primeiro, as crianças terão acesso às imagens 

                                                           
3
 Tal trabalho será apresentado no final de setembro na Festa da Cultura proporcionada pela escola. 



 

que aparecem na tela, relacionadas às palavras escolhidas pelos alunos. Dessa maneira, 

poderão selecioná-las, ampliá-las, copiá-las, entrando em contato com as informações 

sobre os países pesquisados por uma mídia diferente e interativa.  

Magda Soares, no texto Novas práticas de leitura e escrita: letramento na 

cibercultura (2002), apresenta o pressuposto de que o letramento, ou seja, o domínio da 

leitura e da escrita, fornece ao indivíduo um “estado ou condição de inserção em uma 

sociedade letrada” (p. 146). Logo, aqueles que possuem este conhecimento se tornam 

integrantes de uma categoria social diferenciada, que possui a habilidade necessária para 

participar de situações que envolvam a prática da leitura e da escrita.  

Sendo assim, em uma sociedade que exige cada vez mais o conhecimento de 

novas tecnologias e de programas cibernéticos,  

a tela [do computador] como espaço de escrita e de leitura traz 

não apenas novas formas de acesso à informação, mas também 

novas formas de conhecimento, novas maneiras de ler e de 

escrever, enfim, um novo letramento, isto é, um novo estado ou 

condição para aqueles que exercem práticas de escrita e de leitura 

na tela (SOARES, 2002, p. 152). 

 

Dessa forma, torna-se necessário que, para inserção social, os indivíduos tenham 

acesso a esse novo letramento, que, no caso, é o virtual, que se dá por meio do 

computador conectado à Internet e que caracteriza a cibercultura.   

 

 

2 – Objetivos gerais da aula 

 

Introduzir as crianças ao letramento virtual; ampliar o universo de pesquisa dos 

alunos por meio da aprendizagem do gênero virtual “motores de busca” ou “sites de 

pesquisa”, por intermédio do site de busca Google; reconhecer um novo modo de registro 

de atividades (virtual), utilizando o programa de texto Word. 

 

        

 

3 - Objetivos específicos da aula 

 



 

Introdução aos recursos de busca na Internet (Google imagens), promovendo uma 

aprendizagem satisfatória do gênero virtual “motores de busca” ou “sites de pesquisa”; 

introdução ao recurso de copiar e colar imagem (internet para arquivo do Word); 

aprendizado dos recursos básicos do Word (diferentes fontes, salvar, imprimir, dentre 

outros.). 

 

4 – Material pedagógico 

 

Computador, lousa, impressora, acesso à rede e ao papel. 

 

5 – Descrição detalhada da aula 

 

 Iniciaremos a aula colocando os alunos em duplas nos computadores. Estas serão 

compostas de acordo com as suas habilidades de escrita de cada aluno, juntando aqueles 

que melhor escrevem com os que possuem maior dificuldade nesta tarefa. Conversaremos 

com as crianças sobre a pesquisa que estão fazendo sobre Cuba e Bolívia, questionando 

sobre o que já descobriram sobre os países. Também perguntaremos sobre os meios de 

pesquisa que utilizaram.  

Em seguida, daremos início à discussão sobre o computador, a fim de descobrir 

qual a relação deles com o aparelho, se o possuem em casa, se sabem como funciona, 

para que pode ser utilizado e pedir para que levantem hipóteses. Indicaremos, então, a 

existência de novas possibilidades de pesquisa na Internet. 

Daremos sequência à aula pedindo para que liguem os computadores, os ajudando 

caso seja necessário. Realizada a operação, passaremos instruções para as crianças 

encontrarem na área de trabalho do Windows o atalho para o navegador de Internet. 

Indicaremos a barra de navegação e pediremos que escrevam o site do Google - 

escreveremos na lousa para que entendam melhor e copiem se necessário 

(www.google.com.br). Pediremos que cliquem em "Imagens". 

Desafiaremos as crianças a descobrir como realizar uma pesquisa, utilizando a 

barra de buscas do Google. Levantaremos com as crianças os temas trabalhados (Bolívia, 



 

Cuba, danças típicas, culinária local, dentro outros aspectos) e as deixaremos encontrar 

imagens interessantes para o trabalho, compartilhando os achados com os colegas. 

Ensinaremos as crianças a abrir o Word, deixando-as, novamente, procurar o 

atalho na Área de Trabalho. Voltaremos para as imagens e pediremos para que cada dupla 

escolha uma e a abra. Mostraremos como copiar a figura da internet para o Word: clicar 

com o botão da direita, clicar em copiar, abrir o documento do Word, botão direito 

novamente e “colar”. Em seguida, pediremos para que cada dupla realize o procedimento 

para mais duas imagens (busca no Google, abertura da imagem, cópia e colagem no 

Word), enfatizando a necessidade de se colocar a fonte da imagem. 

 Solicitaremos que as duplas de crianças dêem um título para cada imagem colada 

no documento de Word, fazendo uma breve descrição. Por fim, mostraremos como salvar 

o documento (deixaremos uma pasta preparada para isso), pediremos que fechem o 

documento para reabri-lo novamente de forma a fazê-las perceber que ele não será 

perdido. Ensinaremos as crianças a enviar para impressão o documento criado, que será 

exposto por elas para o resto da classe. 

Aqui é importante salientar que pretendemos, em todas as etapas, orientar para 

que as crianças que realizarem as tarefas mais rapidamente ajudem os colegas com maior 

dificuldade, dando maior dinâmica e fluidez para as aulas, além de permitir um maior 

grau de compartilhamento das experiências e troca de habilidades. 

 

 

6 – Avaliação da aula: 

 

a) Efeitos da aprendizagem dos alunos 

Como forma de avaliação dos efeitos da aprendizagem dos alunos, utilizaremos a 

produção final realizada por estes, o interesse demonstrado durante as aulas e as respostas 

que surgirão em roda de conversa posterior à atividade, na qual pretendemos discutir a 

execução e os resultados do trabalho feito. 

 

b) Atuação do estagiário  



 

Para nos avaliarmos, perguntaremos na roda de conversa o que eles acharam da 

nossa atuação, questionando tanto a satisfação que tiveram na realização da atividade 

quanto a opinião sobre a nossa forma de passar as instruções, dividir as aulas, dar 

explicações claras... Como trabalharemos com crianças ainda pequenas, será interessante 

questioná-las sobre as alterações que fariam nas aulas para que fossem mais proveitosas. 

Esta avaliação, ainda, será feita por nós mesmas, a partir de uma análise crítica 

sobre a experiência de aplicação da sequência didática, com base nas expectativas do 

planejamento em relação ao real alcançado. Não necessariamente o não cumprimento de 

uma etapa, exatamente como o previsto, signifique uma má atuação, mas com certeza um 

aprendizado tanto da prática quanto da criação e organização de atividades. 

 

c) Efeitos sobre outros  

O impacto que esta atividade irá causar na comunidade escolar será avaliado por 

meio da repercussão que a exibição das imagens pesquisadas causará no público, 

formado por integrantes da comunidade escolar e por membros da família dos alunos, 

durante a Festa da Cultura. 
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