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PARTE 1: 

1.  Caracterização  da  comunidade  escolar: A  Escola  Municipal  de 
Educação Infantil  (EMEI) Emir  Macedo Nogueira  está  localizada no bairro Vila 
Gomes, Zona Oeste de São Paulo, atendendo à comunidade, predominantemente, de 
classe média baixa. Há exceções tanto para a classe mais pobre, como para uma 
classe mais afortunada, o que acontece em pequena proporção. A instituição atende a 
alunos moradores das favelas São Remo, Jardim Jaqueline, Rio Pequeno e Vila Alba 
e também alunos moradores de cortiços. A maioria dos alunos, contudo, desfrutam 
de  razoáveis  condições  de  moradia.  As  famílias,  em  sua  maioria,  têm  pais 
interessados no processo de aprendizagem dos filhos, bem como a escola encaminha 
suas questões.  As reuniões de pais contam com a presença maciça dos mesmos. 
Sempre que solicitadas, as famílias colaboram com a escola. Os bilhetes enviados na 
agenda são lidos e, quando restam dúvidas, as famílias procuram a escola.

2.  Caracterização  da  escola: A  instituição  dispõe  de  boas  condições 
materiais.  Seu  prédio  é  antigo,  amplo,  tem  árvores  maravilhosas,  e  é  bem 
conservado. Possui cinco salas de aula com dois banheiros cada, sala de informática, 
brinquedoteca,  almoxarifado,  depósito  de  materiais,  salão  de  refeição,  banheiros 
externos  para  os  alunos,  inclusive  banheiros  para  portadores  de  necessidades 
especiais. Possui parque amplo, com brinquedos atrativos e também uma quadrinha 
para o futebol dos alunos. As condições de segurança são boas, pois os muros são 
altos, com alambrado em toda a volta da escola. Além dos hibiscos plantados que 
cresceram e reforçam a segurança com uma bela cerca viva. O número de alunos 
matriculados é de 238 crianças, divididos entre 21 educadores.

3. Caracterização da sala
Professora: Lúcia1;  N°  de  alunos: 33;  Idade: 4  a  5  anos;  Período: 

Vespertino (13h-19h);  Projeto: A professora Lúcia, desde o começo do ano, vem 
desenvolvendo com os alunos o aprendizado do alfabeto. Este trabalho teve origem 
no início do ano letivo, no qual foram trabalhadas com a sala as noções de formas: 
reta,  curva,  diagonal,  circunferência etc,  de maneira,  primeiramente,  corporal (os 
alunos passeavam pelo pátio de todas as formas propostas), tornando, dessa maneira, 
o conteúdo visual e palpável à criança. A segunda etapa do projeto foi passar para o 
papel  o  conhecimento  adquirido  de  uma  maneira  corpórea,  objetivando  o 
desenvolvimento  motor  da  criança  (nesse  momento,  foi  pedido  aos  alunos  que 
desenhassem as formas até então vistas). Desenvolvida a parte corporal e motora da 
criança, a professora começa a trabalhar o alfabeto, fazendo a análise de cada letra 
isoladamente (as crianças aprenderam a desenhá-la, a verificar sua nomenclatura, 
qual seu posicionamento no alfabeto etc.).

4. Posição do estagiário: A EMEI Emir Macedo Nogueira é uma instituição 
que  sempre  foi  aberta  à  entrada  de  estagiários  a  rotina  escolar  dos  alunos  que 
frequentam a escola. O coordenador e os/as professores/as estão sempre dispostos a 
auxiliar os estágios em qualquer dúvida ou problema que encontrem. As crianças 
são sempre carinhosas e bem receptivas às novas estagiárias.

PARTE 2:
O estágio será realizado às quintas e sextas feiras no período da tarde.

1 Utilização de nomes fictícios.



1. Conteúdo a ser ensinado: como ligar o computador, entrar na internet e 
acessar o site da Turma da Mônica.

2. Objetivos gerais da aula: ensinar os alunos a manusear algumas funções 
básicas do computador, de maneira a criar uma relação com o conteúdo trabalhado 
pela professora,  além de mostrar às crianças como é possível localizar o  site da 
Turma da Mônica na rede. 

3.  Objetivos  específicos  da  aula:  a  partir  dos  objetivos  gerais  da  aula, 
buscamos continuar o trabalho que a professora vem desenvolvendo em sala,  de 
maneira interativa e prazerosa à criança. Utilizando da mesma linha de pensamento 
da  professora,  de  forma a não desvirtuar  seu projeto original,  estudaremos cada 
personagem da Turma da Mônica, de maneira individual, fazendo uma análise de 
seu nome, procurando a letra inicial de seu nome no alfabeto, buscando saber se essa 
letra se encontra no nome de alguma criança etc.

Por ser um processo escolarizado (o ensino da leitura e escrita), 
sistemático  e  intencional,  esse  ensino  (como  o  de  todas  as 
matérias escolares) não pode prescindir de método, ou seja, de 
uma  sequência  de  passos  planejados  e  organizados  para  o 
professor  ensinar  e  as  crianças  conseguirem aprender  a  ler  e 
escrever. Se a questão dos métodos é importante, não é, porém, a 
única, nem a mais importante, e não pode ser tratada com efeitos 
pirotécnicos, desviando a atenção do que é essencial: o fato de 
quem um método de ensino é apenas um dos aspectos de uma 
teoria educacional relacionada com uma teoria do conhecimento 
e com um projeto político e social. (MORTATTI, p. 111)

4. Material pedagógico: revistas da Turma da Mônica, computadores, lousa, 
giz, papel, lápis, conexão à Internet.

5. Descrição detalhada da aula: 
Aula 1 
Iniciaremos a aula com a apresentação da revistinha da Turma da Mônica; 

contaremos algumas histórias envolvendo as personagens principais e distribuiremos 
revistinhas à sala, de modo que as crianças poderão fazer uma análise individual das 
histórias,  das  personagens  e  do  modo  como  é  apresentada  uma  história  em 
quadrinhos.

Aula 2
Após  a  apresentação  da  revista,  trabalharemos  cada  personagem 

individualmente, apresentando suas características pessoais e fazendo uma análise 
de seu nome. Nessa etapa, buscaremos trabalhar o conteúdo da mesma forma que a 
professora vem trabalhando ao longo do ano, para não interferir no método utilizado 
pela educadora; tendo o alfabeto como base do estudo.

Iniciaremos  a  analise,  então,  com  a  Mônica,  a  personagem  principal; 
perguntaremos aos alunos se, pelas historinhas lidas em sala, eles seriam capazes de 
nos dizer quais eram as características da personagem. Mais tarde, estudaremos as 
letras  que  compõe  o  seu  nome.  Esse  processo  será  realizado  com  os  quatro 
personagens principais: Mônica, Magali, Cebolinha e Cascão.



Aula 3
Na terceira aula, iremos, finalmente, à sala de informática; ensinaremos as 

crianças a ligarem o computador e depois mostraremos qual será o ícone que iremos 
trabalhar: o da  internet. Explicaremos de forma simplificada o que é a  internet e 
como, através dela, somos capazes de encontrar diversas informações, sobre os mais 
variados assuntos. 

É  que  estamos  vivendo,  hoje,  a  introdução,  na  sociedade,  de 
novas e incipientes modalidades de práticas sociais de leitura e 
escrita, propiciadas pelas recentes tecnologias de comunicação 
eletrônica – o computador, a rede (a web), a Internet. (SOARES, 
p. 146)

Entraremos na internet e depois no site da Turma da Mônica: o site é divido 
em diversas  categorias,  nele  encontramos  alguns  jogos,  vídeos,  quadrinhos  etc. 
Optaremos por começar pelos quadrinhos, afim de mostrar à sala que, também é 
possível a leitura pelo computador. Escolheremos algumas histórias e leremos para a 
classe. Depois assistiremos alguns vídeos disponíveis no site, mostrando as diversas 
opções que o site oferece ao usuário e, por fim, escolheremos alguns jogos para as 
crianças e deixaremos que elas usufruam dos mesmos.

Aula 4
Na última aula relembraremos com as crianças as utilidades e a importância 

da internet e, como na aula 3, acessaremos o site da Turma da Mônica. Nessa aula 
permitiremos que a  sala  navegue livremente pelo  site,  optando pelo assunto que 
mais  lhe  interesse.  Dessa  forma  seremos  capazes  de  observar  e  avaliar  o 
desenvolvimento das crianças.

6. Avaliação da aula
Por serem ainda muito pequenos, optaremos por não aplicar uma prova aos 

alunos, avaliando os mesmos pela observação. A última aula do nosso plano será 
reservada  para  observar  o  desenvolvimento  de  cada  criança:  analisaremos  quais 
foram capazes de ligar o computador, de reconhecer o ícone referente à internet e de 
transitar, com autonomia, pelo site da Turma da Mônica.  Além disso, após as aulas, 
em conversa com a professora responsável pela classe,  ela relatou que o projeto 
obteve êxito e foi de grande valia para as crianças, dizendo-nos que considerou as 
aulas importantes e, também, valiosas.

Uma mais  ampla  compreensão de  letramento,  buscando,  para 
além do sentido com que essa palavra e fenômeno vêm sendo 
usados,  limitadamente  com  referência  apenas  a  práticas  de 
leitura e  de escrita  no contexto de uma cultura do papel,  um 
novo sentido, consequência do surgimento, ao lado da cultura do 
papel,  de  uma  cibercultura.  A conclusão  é  que  letramento  é 
fenômeno  plural,  historicamente  e  contemporaneamente: 
diferentes letramentos ao longo do tempo, diferentes letramentos 
no nosso tempo. (SOARES, p. 156)

7. Os alunos aprenderam? 
Podemos  afirmar  que  grande  parte  das  crianças  conseguiu  alcançar  o 

objetivo  traçado  no  início  do  plano,  mesmo  com  apenas  duas  aulas  práticas. 



Acreditamos que seja pelo fato do computador já fazer parte de suas vidas desde 
muito novas em um ambiente familiar. 
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