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I. Plano de Aula 

Data da Elaboração: 20.09.2012

Data da Aplicação da aula: 24.09.2012

II. Dados de Identificação

Instituição: Centro de convivência “É de lei”.

Situada no centro de São Paulo, próximo a região da antiga “Cracolândia”, a 

Organizaçao  não  Governamental  (ONG)  faz  trabalhos  na  área  de  redução  de 

danos. 

A ONG foi criada em 1998 para atender a diversas demandas de usuários de 

drogas do Centro, a maioria em situação de rua. Hoje, o foco são usuários de crack 

que vivem na região da Luz.

Aluno em questão:  Seis usuários da ong que começaram a se familiarizar com 

computadores a menos de um ano e tem bastante dificuldade com escrita e leitura.

III. Tema

Construção de um currículo e cadastramento destes em sites de procura de 

emprego.

IV. Objetivos

Objetivos gerais:



Possibilitar  o  aprimoramento  na  ferramenta  Word,  assim  como  o 

cadastramento em sites em geral.

Objetivos específicos:
Fazer com que os alunos sejam capazes de sozinhos, salvarem documentos 

e encontrarem sites no Google por conta própria.

VI. Desenvolvimento do tema
Por se tratar de pessoas que estão passando por grandes mudanças em 

suas  vidas,  e  principalmente  que  não  tiveram  oportunidade  de  acompanhar  as 

grandes inovações tecnológicas  por  falta  de acesso a  educação,  esta  aula  será 

bastante útil em diversos sentidos.

Nesse sentido, pretendo dividir a aula em três partes:

A.

- Breve exposição oral com demonstrações de como se inicia o word, ferramentas 

básicas como justificação de texto, unificação de tamanho da e tipo de letra, etc. 

Além disso, uma também breve demonstração da utilização da ferramenta  Google 

para encontrar sites e modelos de currículo. Também acontecerá uma explicação de 

como salvar um documento no Word.

B.

-  Os  alunos  construiriam  seus  currículos  sozinhos,  com  meu  auxílio  sempre  a 

disposição.  Tanto para dúvidas de ortografia como de formatação e utilização de 

quaisquer ferramentas do Word. 

C.

-  Após  a  finalização  dos  currículos,  juntos  buscaremos  por  sites  de  procura  de 

emprego.

D.

- demonstração de como anexar arquivos do Word online.

E.

- Os alunos cadastrariam seus currículos nos  sites também com o meu auxílio a 

disposição.

VII. Recursos didáticos necessários
Computadores com acesso a Internet.



VIII. Avaliação
A avaliação ocorrerá de acordo com as habilidades desenvolvidas pelo aluno 

durante  a  aula.  Ela  será  feita  através  da  observação  conforme  e  se  estas 

habilidades estiverem sendo trabalhadas e alcançadas no decorrer da aula. Além 

disso, a finalização do currículo e o cadastramento deste nos sites também é uma 

maneira de avaliar se os objetivos foram alcançados.
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