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Plano de aula

1 Caracterização da escola

1.1 Escola de Aplicação da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (FEUSP)

 

 A Escola de Aplicação da Faculdade  de Educação da Universidade de São Paulo, 

situada na Cidade Universitária, trabalha com o Ensino Fundamental (EF) e com o Ensino 

Médio (EM). O público atendido pela escola é bastante heterogêneo conforme explicaremos a 

seguir.

Segundo o site da Escola de Aplicação da FEUSP, as vagas para matrícula inicial no 

primeiro ano do EF são distribuídas por sorteio, orientado da seguinte forma: um terço das 

vagas para os inscritos que sejam filhos de servidores da FEUSP, docentes ou não; um terço 

das vagas para inscritos que sejam filhos de servidores de Institutos ou repartições da USP, 

docentes ou não; um terço das vagas para inscritos não abrangidos nas outras categorias. Do 

2º ao 9º ano do Ensino Fundamental e Ensino Médio as vagas remanescentes são preenchidas, 

mediante sorteio, entre os candidatos inscritos.

A Escola tem como objetivos sediar e executar pesquisas de interesse próprio ou da 

FEUSP, de seus cursos e docentes, que visem ao aperfeiçoamento do processo educativo e de 

formação docente; oferecer oportunidades de estágio a alunos da Faculdade de Educação e a 

outras unidades da Universidade de São Paulo; oferecer subsídios à Faculdade de Educação 

da Universidade de São Paulo ou outras agências públicas de formação do educador; divulgar 

experiências e contribuições resultantes de suas ações, prioritariamente para a rede pública de 

ensino;  assegurar  aos  educandos  a  formação  comum  indispensável  para  o  exercício  da 

cidadania e o usufruto do trabalho.



1.2 A sala

 

Realizarei o estágio com uma turma de 1º ano do Ensino Fundamental do período da 

tarde. A turma é composta por oito meninas, treze meninos e uma professora. A sala é ampla, 

repleta  de  jogos  e  materiais  distribuídos  e  organizados  em “espaços”.  Os  “espaços”  são 

cantinhos  distribuídos  pela  sala  dedicados  à  brincadeiras,  jogos,  atividades  artísticas  e  de 

reutilização de materiais. As cadeiras e mesas coloridas e de tamanho adequado às crianças, 

têm sua disposição alterada de acordo com as atividades. As crianças não tem costume de 

utilizar o laboratório de informática, mas podem fazê-lo caso requisitado pela professora.

  

1.3 Posicionamento

A  entrada  para  realização  de  estágio  de  alunos  da  Faculdade  de  Educação  da 

Universidade de São Paulo na Escola de Aplicação é um processo bastante simples. A maior 

parte  dos  combinados  é  realizado diretamente  com a  professora  da  turma  com quem irá 

estagiar. Já realizei, no primeiro semestre desse ano, um estágio com essa mesma turma, o que 

torna mais fácil o meu acesso à professora e às crianças. Apresentei brevemente à professora 

nossa proposta e a  ideia de novos letramentos (SOARES, 2002).  Ela mostrou-se bastante 

receptiva e comentou sobre a necessidade que as crianças têm de atividades que utilizem o 

computador. Estas não são muito comuns no primeiro ano.

Na escola, o momento que pude presenciar o contato das crianças com o computador 

foi  nas  visitas  à  brinquedoteca  –  Laboratório  de  brinquedos  e  materiais  pedagógicos 

(LABRIMP), quando algumas delas acessam à Internet para jogar. 

2  A aula 

2.1 O conteúdo 

Blog,  segundo Corrêa (2007), termo reduzido de weblog. É um tipo de diário virtual 

público que contém informações específicas sobre uma determinada pessoa, lugar ou situação 

e que é  usado para expressar ideias,  opiniões e  posição em face de determinado assunto. 

Também  conhecido  como  “diários  da  Internet”,  com  a  característica  de  conter  também 

imagens e links, e ainda a opção de fazer comentários ou críticas sobre o assunto, as imagens 



ou mesmo sobre o autor do blog (blogueiro). Por ter a forma de diário, pode ser atualizado 

diariamente e as postagens aparecem numa ordem cronológica reversa, ou seja, as primeiras 

postagens ocupam os últimos registros, com a data e hora decorrente e as últimas aparecem 

primeiras. 

2.2 Objetivos gerais 

Nosso plano tem como objetivos gerais: 

- Possibilitar o aprendizado de novos letramentos e, dessa forma, apresentar às crianças “um 

novo estado ou condição para aqueles que exercem práticas de escrita e de leitura na tela” 

(SOARES, 2002, p.152); 

- Introduzir e reforçar a importância da utilização dos ambientes virtuais de aprendizagem, 

bem como apresentar às crianças “o ciberespaço e os ambientes virtuais  de aprendizagem 

como novos domínios para as relações sociais entre os sujeitos” (SILVA, 2011, p.130); 

-  Apresentar  o  blog  às  crianças  como  um  importante  gênero  textual  virtual  de  autoria 

compartilhada, além de enfatizar os recursos do blog, na medida em que este representa um 

espaço no qual “os alunos podem registrar continuamente seus percursos de aprendizagem, 

suas  pesquisas,  suas  descobertas,  o  que  favorece  a  reflexão  crítica  e  a  construção  da 

autonomia dos discentes” (SILVA, 2011, p. 138). 

2.3 Objetivos específicos 

Nosso plano tem como objetivos específicos: 

-  Introduzir  a  noção  de  blog,  por  meio  de  um modelo  já  estruturado,  apresentando  suas 

características, a sua estrutura básica, bem como as inúmeras possibilidades de configurações 

e as infinitas possibilidades de conteúdos que possam ser postados, ou seja, apresentar às 

crianças a noção de que o  blog  se apresenta como um recurso que possibilite aos usuários 

postarem  e  compartilharem  “suas  experiências  pessoais,  profissionais,  no  sentido  de 

ampliarem a rede social de interação no ambiente virtual de aprendizagem” (SILVA, 2011, p. 

138); 

- Ensinar os alunos a postarem comentários, fotos ou experiências individuais ou coletivas; 

- Incentivar as crianças a lerem a contribuição dos outros colegas que também partilharam da 

construção do blog; 



2.4 Materiais pedagógicos

Laboratório de informática com computadores em número suficiente para que todas as 

crianças possam acessar; conexão à Internet, projetor e tela de projeção. 

2.5 Descrição detalhada da aula 

Dia: 20 de setembro – período da tarde 

1º momento: Descobrindo o que é um blog 

Propor uma discussão com as crianças. Vocês sabem o que é um blog? Alguém já visitou um 

blog? Para que serve um blog? Sugerir a criação de um blog para compartilhar informações, 

materiais e brincadeiras da turma. 

1º passo: Perguntar para o grupo quem sabe o que é um blog; 

2º passo: conforme a discussão ocorre, explicar que blog é uma ferramenta digital que serve 

para compartilhar informações; 

3º passo: perguntar quem já acessou um blog; 

4º visitar algum blog – Sugestão: http://jogosonline.blog.br/ 

5º passo: concluir que o blog serve para compartilhar informações, como por exemplo, entre 

alunos e professores. 

6º passo: sugestão - vamos fazer um? 

7º passo: Escolher o nome do blog; 

2º momento: Selecionando os conteúdos: 

Pedir  que  as  crianças  escrevam  alguma  coisa  sobre  o  conteúdo  escolhido  (brincadeiras, 

receitas, atividades, jogos, livros, entre outras coisas) 

1º passo: para que servirá nosso blog? (debate) 

2º passo: o que querem postar: receitas, brincadeiras, resenhas, atividades, jogos? 

3º passo: após esta decisão, cada um escolhe um conteúdo para escrever detalhadamente e 

postar no blog; 

4º passo: cada criança escreve sobre o conteúdo escolhido.

http://jogosonline.blog.br/


Dia: 27 de setembro – período da tarde 

3º momento: Construindo um blog 

Utilizando o computador da sala em projeção na tela, levantar principais detalhes de como 

poderia ser a página do blog... O blog já terá sido cadastrado pela professora; as configurações 

e aparência do blog serão definidas juntamente com as crianças. 

Ações prévias da professora: 

1º passo: abrir um site de blog: 

https://signup.wordpress.com/signup/?ref=mediumassbluetop; 

2º passo: clicar em “criar seu blog”; 

3º passo: Escolher o nome do blog; 

4º passo: definir senha e e-mail e idioma (Português) 

5º passo: concluir e criar blog; 

6º passo: abrir seu e-mail para confirmação – ativar blog; 

7º passo: fazer login – e-mail e senha; 

Com as crianças: 

8º passo: ir para a página inicial e configurar a aparência do blog. 

4º momento: postando seu relato: 

Na sala de informática, depois de corrigidos os textos, ensinar as crianças a postarem no blog 

o que escreveram. 

1º passo: Ensinar como postar: 

- clicar em posts –> adicionar novo –> copiar ou digitar (título e texto) –> publicar 

5º momento: viajando no blog : 

Deixar que as crianças visitem outros lugares do  blog, interagindo com o material postado 

pelos amigos. 

- Todos acessam o endereço do blog no computador individual e podem visitá-lo livremente.

Dia: 04 de outubro – período da tarde 

6º  momento:  avaliação:  conversar  com as  crianças.  Gostaram de  fazer  o  blog?  Tiveram 

dificuldade? Escolher duas ou três brincadeiras para brincar no final do dia. 

https://signup.wordpress.com/signup/?ref=mediumassbluetop


2.6 Avaliação 

A avaliação  da  aula  será  um  processo  contínuo  e  sistemático,  ou  seja,  todos  os 

momentos serão avaliados como um processo. Para obter informações a respeito do processo 

de  aprendizagem  dos  alunos  em  relação  aos  nossos  objetivos,  tomaremos  como  base  a 

avaliação por meio da observação. Analisaremos o conteúdo observado dos alunos como sala, 

já que nosso plano visa um blog coletivo e não individual. Levaremos em conta a participação 

das crianças na criação do blog, o envolvimento com os processos de escolha, a postagem das 

brincadeiras e se este instrumento se tornou positivo para a sala. Além disso, será destinado à 

observação e escuta das crianças um dia de estágio após a realização da atividade. 

Em seguida realizaremos uma autoavaliação de nossas aulas e da nossa postura ao 

ensiná-los  por meio de uma conversa com as  demais integrantes do grupo. Dessa forma, 

tentaremos ver se o blog teve valia para a sala e assim se nosso plano foi bem escolhido, se os 

conteúdos propostos foram entendidos de maneira clara e se a aula trouxe boas reações das 

pessoas envolvidas (alunos, professores e coordenação). 
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