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PLANO DE AULA 

 

Vamos fazer um blog? 

 

 

Parte 1 – Elementos para a elaboração do plano: 

 

M.L. tem 60 anos de idade e está interessada em fazer um blog, destinado ao 

compartilhamento de conteúdos relacionados a sua produção artística. Ela quer 

divulgar fotos e postagens a respeito de suas obras: esculturas feitas em madeira, 

pedra e argila.  

Sente-se muito insegura ao usar o computador, desconhecendo boa parte dos 

programas “básicos” para trabalhar com tipos de arquivos mais conhecidos. Por conta 

disso, deixa de aproveitar os recursos oferecidos tanto pelo computador como pela 

Internet.  

A aula foi planejada de modo a conjugar o interesse de M.L. em fazer um blog 

e a necessidade de aproximar-se a recursos mais cotidianos possibilitados pelo 

computador.        

 

 

Parte 2 – A aula:  

 

Conteúdo a ser ensinado 

 

O conteúdo a ser ensinado é a confecção e utilização de um blog, assim como 

o uso que se pode fazer dele. 

Blog refere-se a qualquer registro frequente de informações armazenado e 

apresentado em um site, geralmente organizado cronologicamente. O grande público 



tem utilizado os blogs como diários pessoais, no entanto um blog pode ter qualquer 

tipo de conteúdo e ser utilizado para diversos fins.  

Uma das vantagens das ferramentas de um blog é permitir que os usuários 

publiquem seu conteúdo sem a necessidade de saber como são construídas páginas na 

internet, ou seja, sem conhecimento técnico especializado. Além disso, o blog é um 

site que não gera custo para quem o montou e pode ser acessado de qualquer lugar 

que disponha de Internet.  

 

Objetivos gerais da aula 

 

Os objetivos gerais da aula são exercitar o acesso a conta de e-mail baseada na 

Internet, o download de arquivos anexados em correspondência eletrônica, utilizar 

adequadamente o pen drive e instrumentalizar o público alvo a criar um blog. 

 

 

Objetivos específicos da aula 

 

Os objetivos específicos da aula são fazer com que a aluna aprenda a utilizar 

um blog, postando conteúdos, verificando se há comentários a respeito de suas 

postagens e respondê-los. 

 

 

Material pedagógico 

    

Dois computadores (um que disponibilize acesso a Internet com software de 

navegação instalado e outro com o programa Microsoft Power Point), roteiro de 

instruções para confecção do blog (apresentação em Power Point), roteiro de questões 

de auto-avaliação e avaliação a respeito da aula, pen drive e demais programas ou 

recursos do computador necessários para abrir e-mail, acessar redes sociais, 

comunicar-se instantaneamente “em tempo real”, baixar anexo e passar arquivos de 

um computador para outro usando o pen drive. Para a avaliação da aula, é necessário 

ter instalado o software Microsoft Word no computador com acesso a Internet. 

 

 

Descrição detalhada da aula 

http://www.interney.net/blogfaq.php?p=6490966


 

A aula começa com uma apresentação oral e prática acerca do que se pode 

fazer usando uma conta de e-mail, Facebook, salas de bate-papo e programas voltados 

à comunicação instantânea (skype e msn). Para tanto, acessa-se junto a aluna os sites 

do Gmail, Facebook e endereços que possibilitam a conversa em salas de bate-papo, 

assim como os programas Skype e MSN.        

Posteriormente apresenta-se o que é e para quê serve um blog, diferenciando-o 

das plataformas anteriores.  

Em seguida, pede-se ao público alvo que acesse seu e-mail e baixe em pen 

drive providenciado pelo professor arquivo de Power Point enviado anteriormente, 

que explica passo a passo os procedimentos para confecção do blog; esse arquivo será 

aberto e visualizado no computador com Microsoft Power Point para que o público 

alvo possa operar livremente o computador com acesso a Internet.             

 Com o roteiro na tela, a aluna segue as instruções e executa os procedimentos 

até o final do encontro. Desse momento em diante, a aula é dedicada à exploração da 

aluna em relação ao espaço virtual e a explicação, por parte do professor, daquilo que 

lhe suscitar dúvida, assim como a exemplificação da utilidade de cada item da página 

(vide material em Power Point – Vamos fazer um blog?).  

A aula se encerra com a apresentação de um documento com questões para 

que o público alvo faça uma auto-avaliação de sua aprendizagem e avalie a aula. 

Combina-se um prazo para que esse documento seja preenchido e enviado por e-mail 

ao professor, que dará um retorno e planejará uma segunda aula conforme as 

necessidades.  

Avaliação da aula  

 

 Documento em Word cujo objetivo é que a aluna reflita a respeito de sua 

aprendizagem e avalie a aula. Essas informações são importantes para reestruturar o 

Plano para outras aplicações e planejar futuros encontros.  

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO I – AUTO-AVALIAÇÃO  

1) O quê, entre os conteúdos abordados, você já sabia ou tinha ideia de como fazer? 

 

Resposta: 

 

2) O quê foi mias importante aprender? 

 

Resposta: 

 

3) O quê você mais gostou de aprender? 

 

Resposta: 

 

4) Você ficou com alguma dúvida? 

 

Resposta: 

 

5) O quê você gostaria de rever em uma outra aula? 

 

Resposta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO II – AVALIAÇÃO 

 

 

1) A apresentação e exemplos práticos logo no início da aula trouxeram informações 

importantes? Por quê? 

 

Resposta: 

 

2) As atividades propostas e a maneira como foram colocadas em ordem facilitou seu 

entendimento? Por quê? 

Resposta: 

 

3) A dinâmica da aula foi produtiva?  

 

Resposta: 

 

4) Foi importante lidar com procedimentos que não se restringiram a confecção do 

blog (enviar e receber e-mail, utilizar o pen drive, entrar em contato com o Word e o 

Power Point)? 

 

Resposta: 

 

5) Você gostaria de indicar alguma(s) sugestão(ões)  à aula? Se sim, qual(is)? 

 

Resposta: 

 

  

  

 

 

 

 

 

    


