
FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA USP - FEUSP 

Disciplina: Metodologia do ensino de português - a alfabetização 

Professora: Nilce da Silva  

Alunas: Eloah Bridger Lima Pinheiro 

           Paula Ianuzzi  

           Suzanne Bahde  

 

Parte I - Elementos para a elaboração do plano de aula 

 

1 – Caracterização da comunidade escolar: 

 A comunidade é localizada no Butantã, um bairro na zona oeste de São Paulo. 

Chamada de Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (FEUSP),  é 

integrante da Cidade Universitária por se tratar de uma das faculdades que compõem o 

campus São Paulo. A aula será oferecida aos alunos matriculados na matéria de 

Metodologia do ensino de português a alfabetização, ministrada pela professora 

doutora Nilce da Silva, no período noturno. Porém, a mesma estará disponível a todos 

que quiserem participar, desde que não ultrapassem o total de 60 alunos. 

 

2 – Caracterização da escola  

Trata-se da FEUSP, localizada no Butantã. Segundo informações do site da 

própria faculdade começou a funcionar em 1º de janeiro de 1970, tem cerca de 

23.852m² construídos, divididos em 30 salas de aula, nove salas de pesquisa, 16 

laboratórios e um museu. Oferece cursos de Pedagogia e licenciaturas e projetos com 

professores da rede pública e alunos especiais. Além de apoiar a Escola de Aplicação, 

oferecer cursos de línguas para alunos e a comunidade. De acordo com as informações 

do site da FEUSP, possuí uma biblioteca, com aproximadamente 155.293 livros 

disponíveis. 

 

3 – Caracterização da sala  

Na sala há aproximadamente 60 cadeiras, um computador, um projetor, uma 

tela e acesso a Internet. Contaremos com a presença da professora da turma, Nilce da 

Silva. Esperamos ter um total de 20 alunos interessados na plataforma. 



4 – Posição do estagiário   

Aplicaremos a aula aos amigos da turma que estiverem interessados no Prezi e 

todos os outros alunos da faculdade que se interessarem. 

 

Parte II – a aula 

Dias: 27 de setembro         Períodos: 19:30h ás 20:30h. 

 

1 – Gênero virtual escolhido  

Escolhemos o gênero Prezi, que é um software muito usado para a elaboração 

de apresentações não lineares. É diferente do Power Point, pois o Prezi não utiliza 

slides para fornecer aos usuários uma apresentação completa. No lugar, tudo é criado 

em uma estrutura única, parecida com uma palheta de designer real. 

Podemos usá-lo em versão gratuita que roda a partir do navegador. Para montar 

as apresentações é preciso fazer um cadastro rápido, e é possível reutilizar as 

apresentações disponíveis no site. Para ampliar o pacote de ferramentas, como 

aumentar o tamanho disponível na nuvem e editar o trabalho offline é preciso pagar 

uma taxa. 

A grande vantagem da plataforma é que ela pode ser usada para apresentações 

formais e até para trabalhos escolares, permitindo aos seus usuários que dêem o tom 

da apresentação, pois permite a criação de apresentações dinâmicas e mais atrativas 

que o tradicional e formal - Power Point.  

 

  2 – Objetivos gerais da aula 

Pretendemos introduzir o Prezi como uma plataforma de apresentação, através 

de uma rápida aula instigar o aluno a conhecer e usar a plataforma.  

 

3 - Objetivos específicos da aula  

Ensinaremos como criar um usuário, a iniciar uma apresentação e como utilizar 

as principais ferramentas como a mudança de tema da apresentação, os pontos de 

zoom e sua ordem. Como criar uma área de destaque na apresentação, além de inserir 

outros arquivos como Power Point, fotos, arquivos e setas. Mostraremos como 

disponibilizar o link para que outras pessoas possam participar do processo de criação 



da apresentação a utilizar a plataforma Prezi, como baixar o arquivo e como modificá-

lo offline. 

 

4 – Material pedagógico 

 Laboratório de informática e computadores com acesso a Internet, um projetor 

e folhas sulfite com a descrição dos principais passos para a criação de um Prezi. 

 

5 – Descrição detalhada da aula  

 

Nós apresentaremos e contar 

como descobrimos o Prezi e porque 

decidimos apresentar esta aula. Pedir 

que os alunos digitem na barra de 

navegação o link:  <www.prezi.com>  

e cliquem no botão SIGN UP NOW,  e 

iniciem o registro usando e-mail da  

USP.  

 

 Para garantir que o acesso tenha 

alguns benefícios, pedir aos alunos que 

cliquem na STUDENTS & TEACHERS, 

preenchendo o e-mail e confirmando a 

adesão do pacote gratuito para estudantes. 

 

Após o aparecimento dessa tela, 

pedir aos alunos, que voltem suas 

atenções para nós, pois explicaremos 

como usar o Prezi e depois daremos 

um momento para confirmação do e-

mail. 

 

  

Figura 1 – A página inicial do site  
www.prezi.com 

Figura 2 - Os diferentes pacotes de adesão. 

Figura 3 - Conclusão do cadastro no site. 
 

http://www.prezi.com/


Nesse momento, abriremos a página com o Prezi montado, com as explicações. 

Mostrar que escolhemos uma apresentação tutorial que pode ser facilmente 

encontrada, e que eles poderão acessar quando tiverem alguma dúvida.  

 

Indicar para os alunos, que para assistir 

uma apresentação, devemos clicar no MORE 

e escolher a opção FULLSCREN, depois na 

seta para a direita. 

 

 

 

 

Apresentaremos a Tina, que no ajudará no 

aprendizado e pelo tur pelo Prezi. 

 

 

 Passar pelos três pontos principais:  

-Escolher o lugar para escrever, clicar e 

começar a escrever. 

. Não importa a ordem, depois você poderá 

focar onde quiser. 

Pedir aos alunos que não se preocupem com a 

estruturação, que apenas coloquem no papel 

suas ideias, coloquem imagens que os ajudem. 

E depois de pronta, focar da maneira que 

acharem melhor, montando a estrutura no final 

do processo. 

Figura 4 -  Apresentação "Como montar um Prezi em 
15 minutos" 

Figura 5 - Continuação da apresentação. 

Figura 7 - Principais pontos para montar um Prezi. 

Figura 6 - Principais pontos para montar um Prezi. 



 

                        

Para escrever, basta escolher o lugar e 

clicar duas vezes, iniciando a escrita, 

formatando e modificando, como os botões 

TITLE, SUBTITLE E BODY. 

 

 

 Ensinar como mover as ideias, as imagens 

e os escritos. Criando hierarquias, aumentando 

ou diminuindo o tamanho das imagens, fotos e 

escritos. 

 

 

 

 

Mostrar como usar a roda de direção, de 

como ampliar ou diminuir os objetos. 

 

 

 

 

 

 

Apresentar o botão SHOW, que dá a 

possibilidade de assistir toda a apresentação. 

 

 

 

 

Figura 8 – Escolhendo a letra e o estilo das 
letras. 

Figura 9 -  Movendo as palavras e figuras. 

Figura 10 - Usando a roda par controlar o sentido dos 
objetos. 

Figura 11 - Aprendendo a ver toda a apresentação. 



 

 

Repassar e relembrar os três pontos 

principais: Escrever, estruturar e focar. 

 

 

 

 

 

 

Finalizar pedindo aos alunos que abram seus e-

mails e confirmem suas contas, dizer que já 

sabem os pontos básicos e que agora colocaram 

em prática. 

 

 

 

 

Pedir que façam uma auto apresentação no Prezi, e que usem o que já sabem e que 

descubram novos pontos. Relembrar os passos iniciais, e onde clicar para criar um novo Prezi 

e como escolher o tema. 

Levantando suas mãos para qualquer dúvida e as professoras passaram de computador 

em computador dando suporte. 

Ao final, passar se possível, as apresentações e entregar a folha com a avaliação da 

aula e das alunas-professoras, Suzane, Paula e Eloah. 

 

6 – Avaliação da aula   

 

 a) Efeitos da aprendizagem dos alunos  

Pediremos aos alunos que tentem montar seu próprio Prezi, explorando as 

possibilidades da plataforma, e esclareceremos as dúvidas conforme surgirem, 

Figura 12 - Relembrando os três passos 
básicos da plataforma. 

Figura 13 -  Relembrando os principais passos. 



avaliando o processo de aprendizagem e distribuiremos uma ficha (em anexo) com 

alguns aspectos a serem avaliados da nossa postura.   
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