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Plano de Aula: Pesquisa escolar na Internet 

 

1. Apresentação do público-alvo do plano de aula 

1.1. Caracterização da comunidade escolar  

Em linhas gerais, o plano de aula será aplicado na Escola Municipal de Ensino 

Fundamental (EMEF) Butantã, mesma instituição na qual está sendo desenvolvido o estágio 

de observação, parte curricular da disciplina Metodologia do ensino de português: a 

alfabetização. A escola referida, faz parte do Centro de Educação Unificado (CEU) do 

Butantã, importante destacar que esta unidade, localizada no Jardim Esmeralda (Butantã), 

conta com um Centro de Educação Infantil (CEI) para crianças de 0 a 3 anos, uma Escola 

Municipal de Educação Infantil (EMEI) para alunos de 4 a 6 anos e uma EMEF. 

O corpo discente dessa instituição é oriundo, principalmente, da região do distrito do 

Butantã, bem como, de partes do distrito do rio Pequeno. Sinteticamente, é possível afirmar 

que a comunidade utiliza os recursos disponibilizados pelo complexo esportivo e cultural do 

CEU Butantã, mas na EMEF, não há participações muito expressivas da comunidade, a não 

ser no Conselho e em reuniões, momentos estes que os pais, irmãos e avós dos alunos se 

fazem presentes na instituição. 

 

1.2. Caracterização da escola  

Mais especificamente, o CEU Butantã é um equipamento público voltado à educação, 

criado pela Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de São Paulo (SME-SP). 

Em linhas gerais, os CEUs são equipados com quadra poliesportiva, teatro (utilizado 

também como cinema), playground, piscinas, biblioteca, telecentro e espaços para oficinas, 



ateliês e reuniões. Os espaços são abertos nos finais de semana com o intuito de beneficiar 

tanto crianças e adolescentes como a comunidade do entorno de baixa renda. Note-se que os 

usos de algumas dessas áreas ficam mais acessíveis a atividades voltadas à comunidade. 

De acordo com seus empreendedores (SME-SP, 2012), com programação variada para 

todas as idades, os CEUs garantem, aos moradores dos bairros mais afastados, acesso a 

equipamentos públicos de lazer, cultura, tecnologia e práticas esportivas, contribuindo com o 

desenvolvimento das comunidades locais. 

Mais detalhadamente, a EMEF do CEU Butantã, organiza-se neste ano de 2012, com 

onze classes, dentre as quais, três quintas, duas sextas, quatro sétimas e três oitavas séries. 

Note-se que a organização das salas de aula se dá de acordo com as disciplinas, espaços estes 

conhecidos como “salas ambiente”. No que se refere ao apoio estrutural, a escola conta com 

sala de informática; laboratório de ciências, sala de leitura, Sala de Apoio e Acompanhamento 

à Inclusão (SAAI), fora todo o aparato estrutural do CEU. Já o corpo docente é bem 

estruturado, tendo suporte de professores em complementação de jornada (CJ), na maioria das 

disciplinas. 

1.3. Caracterização da sala  

O plano de aula será aplicado em salas da oitava série do Ciclo II em que os alunos, 

em geral, são bem agitados, sendo recorrentes problemas disciplinares. De qualquer maneira é 

possível notar a dificuldade que esses alunos têm de realizar e desenvolver pesquisas por meio 

da Internet. 

 

1.4. Posição do estagiário  

A escolha da instituição se deu em razão de fazermos parte do corpo docente desta 

escola. Assim, temos o recurso de desenvolver atividades variadas com os alunos.  

2. A aula 

Primeiramente, é necessário dizer que esse plano será aplicado entre os dias 24 e 28 de 

setembro, no decorrer de dez horas-aulas, no período vespertino. 

2.1.  Gênero textual 

No âmbito do cotidiano escolar, é recorrente a dificuldade dos alunos em apresentarem 

trabalhos que se fundamentem em pesquisa realizadas por meio da internet. Nesse sentido, 

esse plano de aula tem por objetivo desenvolver os passos para uma pesquisa escolar através 

desse meio. Antes de apresentar os passos de desenvolvimento desse plano, é importante 



destacar que aqui se tem como referencial teórico, o conceito de novos letramentos proposto 

por SOARES (2002). Tal conceito amplia a compreensão de letramento à medida que tem 

como ponto de partida um novo contexto, estruturado não apenas em uma cultura do papel, 

mas também em uma cibercultura. Ou melhor, os novos letramentos se referem a espaços nos 

quais se tem uma inserção de tecnologias digitais de leitura e escrita. Nesse sentido, é alterado 

o estado ou condição dos que escrevem e dos que leem. Fato ainda que deve ser ressaltado e 

que se relaciona com a proposta desse plano de aula, se refere ao que aponta Soares, que o 

texto eletrônico não é estável, sendo pouco controlado à medida que é grande a liberdade de 

produção de textos na tela e é difícil o controle de qualidade do que é produzido e difundido 

(SOARES, 2000). 

Nesse sentido, é importante instrumentalizar os alunos no desenvolvimento de pesquisas 

que usufruem do recurso referido. Para que os mesmos possam saber identificar em suas 

pesquisas, sites que disponibilizem materiais pertinentes, não apenas no que se relaciona  ao 

tema, mas a sua credibilidade científica. 

2.2.  Objetivos gerais da aula 

Assim sendo, o objetivo primordial desse plano de aula é instrumentalizar os alunos das 

oitavas série do ensino fundamental, a desenvolverem pesquisas a partir de um site de busca, 

no caso o Google de maneira apropriada.  

2.3.  Objetivos específicos 

Mais detalhadamente, intenta-se em, primeiro lugar, desenvolver o conceito de palavra-

chave no desenvolvimento de uma pesquisa e, posteriormente dar as indicações de como 

selecionar conteúdos pertinentes e com validade científica. 

2.4.  Material pedagógico 

Para cumprir os objetivos que se pretende alcançar com esse plano de aula, será 

fundamental o uso da sala de informática da escola, bem como, um arquivo em World 

anteriormente desenvolvido. 

2.5.  Descrição detalhada da aula 

No âmbito desta proposta, o objetivo que rege este plano se sustenta no modo de como 

realizar uma pesquisa escolar, por meio da Internet, utilizando o site de pesquisa Google.  

Com intuito de facilitar o processo de aprendizado, este plano didático será estruturado em 

tópicos com o passo a passo de como fazer pesquisa no site de pesquisa Google. Note-se que 

este roteiro será disponibilizado em um arquivo Word para os alunos, que poderão consultá-



lo, não apenas no decorrer da aplicação do plano de aula, mas também em momentos 

posteriores. Para tanto, o mesmo será disponibilizado a eles por meio da própria rede da sala 

de informática da escola, referida acima. Abaixo, seguem as principais orientações que iremos 

evidenciar na aplicação de nossa aula. 

1. Acessar o site www.google.com.br e digitar no campo de busca palavras-chaves sobre 

o assunto de sua pesquisa. Note-se que palavras-chaves são palavras que resumem os 

temas principais de um determinado assunto. Sendo, portanto um termo que identifica 

ideias e temas de especial importância para servir de referência à pesquisas. Assim, 

para melhores resultado na pesquisa, é importante: (i) colocar as frase entre aspas, tal 

ação possibilita encontrar exatamente o termo pesquisado; (ii) excluir palavras, vamos 

supor que você procure informações sobre a vida de Lula enquanto metalúrgico, e 

você não quer nada relacionado à presidência. Tudo que tem a fazer é excluir a palavra 

que você não quer, utilizando um sinal de subtração (-), por exemplo: “Lula”-

presidência; (iii) para buscar apenas sites que contenham a palavra requisitada no 

título, o código a ser usado é intitle (dar título, em inglês). Para pedir documentos com 

o termo futebol, por exemplo, escreva intitle:futebol. Dessa forma, serão selecionados 

apenas sites que sejam direcionados realmente ao futebol; (iv) para encontrar 

informações em um determinado site, utilize a palavra entre aspas e o site procurado, 

por exemplo, “Folha de São Paulo” site:uol.com.br; (iv) por fim é importante ressaltar 

que letras maiúsculas e minúsculas não fazem diferença, assim como a pontuação, 

sendo importante destacar que digitar o que você pesquisa por meio de uma palavra-

chave proporciona uma pesquisa mais filtrada. 

2. Após o procedimento acima, o Google irá listar uma série de sites, nos quais encontrou 

as palavras-chaves, ou mesmo comandos, digitados no campo de busca. Essa parte é 

muito importante, pois você deve saber selecionar e avaliar os sites pertinentes a sua 

pesquisa. Note-se que as ferramentas de busca vasculham a web em segundos e trazem 

a informação mais relevante segundo normas próprias, que podem estar relacionadas 

ao número de vezes que cada link já foi clicado por outros usuários, ou mesmo a 

ocorrência da palavra no nome da página, ou ainda, fatores comerciais. Por isso é 

fundamental que você atente para sites nos quais os textos são provenientes de 

instituições reconhecidas cientificamente. Observando o endereço da página, é 

possível ter uma idéia da credibilidade do conteúdo. As extensões .gov 

(governamentais), .org (instituições sem fins lucrativos) e .edu (universidades, fora do 

http://www.google.com.br/


Brasil) são mais indicadas. A extensão .com, que é a mais comum, abriga uma 

variedade de conteúdos. Nesse sentido também é importante observar quem é o 

responsável pela página. Para conhecê-lo, procure o link quem somos, assim você 

poderá ter conhecimento se é um conteúdo proveniente de um especialista. 

2.6.  Avaliação da aula 

A intenção dessa aula é conseguir apresentar a proposta do plano de modo de que os 

alunos consigam compreendê-la, bem como desenvolver uma pesquisa, que será proposta de 

acordo com a matéria desenvolvida.   
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