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Parte I: Elementos para elaboração do plano de aula 

1) Caracterização da comunidade escolar 

 As aulas serão ministradas na cidade de São Paulo, no bairro da Vila Madalena, 

zona oeste da capital paulista. O bairro é considerado de classe média e mistura 

elementos residenciais e comerciais. É conhecido em toda cidade como um local 

que oferece uma grande diversidade de entretenimento e eventos culturais. 

2) Caracterização da escola 

 As aulas serão ministradas em um apartamento residencial, onde moram quatro 

pessoas (da mesma família: pai, mãe e dois filhos). O computador utilizado fica em 

um escritório, um dormitório de empregada reversível. No escritório, há apenas o 

computador e armários, onde são guardados livros e objetos de papelaria. 

3) Posição do estagiário 

O estagiário reside no apartamento e é filho dos proprietários. 

Parte II: As aulas 

Dias: 

Períodos: vespertino 

1) Conteúdo a ser analisado 

 As aulas ministradas terão como objetivo a atualização de uma página virtual de 

um instituto que trabalha com ecologia e sustentabilidade. O site recebe cerca de 

300 visitas por dia e precisa manter-se atualizado sobre as atividades do instituto.  

 

 



2) Objetivos gerais da aula 

Fazer atualizações de alguns conteúdos do site do instituto. 

3) Objetivos específicos da aula 

“O computador por si só não é fundamental, é preciso considerar 

primeiro o conhecimento e não o computador, este funciona apenas como 

uma ferramenta. É de suma importância recuperar algumas qualidades 

fundamentais à educação que é o esforço, a concentração, que hoje estão 

ficando perdidas devido à supervalorização que se está dando ao 

computador” (KIWIECINSKI, 2011) 

 Permitir que o aluno, responsável pelo instituto, aprenda e crie autonomia para 

atualizar e fazer modificações em sua página virtual, sem que, para isso, dependa de 

terceiros (empresas contratadas). Através do conhecimento das ferramentas 

utilizadas para a atualização de seu site, ele (responsável pela empresa) poderá 

mexer em sua página quando e como quiser. 

4) Material pedagógico 

 Para as aulas, serão utilizados um microcomputador, cadernos de folhas 

pautadas e canetas. 

5) Descrição detalhada da aula 

 As aulas consistirão em ensinar ao aluno como mexer na ferramenta de 

atualização de sites, o Microsoft FrontPage 2003. Primeiro, farei a apresentação 

do programa para o aluno, mostrando-lhe as ferramentas que serão usadas para 

atualizar os textos da página virtual. Vou ensinar como escolher fontes, 

determinar corpo, onde escrever, como fazer visualizações prévias, como salvar 

e, finalmente, como fazer upload da página para a web. O passo a passo será o 

seguinte: 

a) Apresentar o programa Microsoft FrontPage 2003 para o aluno 

b) Apresentar as ferramentas de atualização de textos do programa 

c) Ensinar como fazer inserções e/ ou alteração dos textos 

d) Ensinar como salvar e fazer visualização prévia da página no navegador da 

internet 



e) Ensinar como fazer upload da página para a internet 

 Vou pedir para o aluno fazer anotações importantes, que serão utilizadas 

quando ele mexer sozinho no programa. 

6) Avaliação da aula 

a) Efeitos na aprendizagem do aluno: durante as aulas, vou sempre conversar com 

o aluno para ver se ele está dominando o programa e para ver onde há dúvidas. 

Assim que eu perceber que ele já está ganhando autonomia, pedirei para ele 

fazer pequenas alterações sem que eu oriente todo passo a passo. Para isso, ele 

poderá consultar suas anotações. Caso ele tenha alguma dúvida ou dificuldade 

maior, vou orientá-lo. 

 

b) Atuação do estagiário: Pretendo me observar durante as aulas, ver como estou 

ensinando o aluno a mexer na ferramenta, se estou sendo clara. Para isso, vou 

observar o desempenho dele, que me dará subsídios para me autoavaliar e fazer 

as mudanças que forem necessárias para que ele aprenda melhor.  

 

c) Efeito sobre os outros: Vou medir meu desempenho através das visitas e 

contatos dos internautas através do site. Caso a quantidade de visitantes diminua 

ou se o instituto receber emails com dúvidas sobre o conteúdo alterado/ 

atualizado, poderei identificar como foi meu desempenho como professora. É 

através desse contato que poderei saber se as aulas serão positivas ou não. 
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