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Parte I - Elementos para elaboração do plano de aulas.

“O mundo não foi feito em alfabeto. 
Senão que primeiro

em água e luz. 
Depois árvore”.

(Manoel de Barros)

1. Caracterização da comunidade escolar.

Colégio de ensino privado, localizado no em torno da Avenida Paulista. Os atrativos 

são seus 145 anos de história e o fato de colégio ser confessional. Onde a preocupação 

com formação cristã integra as três dimensões: humana, espiritual e sociocultural. Desse 

modo, são dois os corpos docentes, o pedagógico e o direcionado à formação cristã. 

Todos esses profissionais trabalham ao todo com 2.200 alunos, entre todas as séries1.  

 

2. Caracterização do colégio.

O colégio  apresenta  ampliada  infraestrutura,  três  laboratórios  de  física,  química, 

biologia/ciências  e  matemática  e  um de  línguas,  quadras  poliesportivas  (cobertas  e 

descobertas), piscina, ateliês, bibliotecas (infanto-juvenil e para outras faixas etárias), 

cozinha (para experiências e aulas de culinária), cantina e restaurante. 

Os alunos têm contato com computadores e Internet sob o comando/vigilância de 

professores ou monitores. Há salas de informática, computadores nas bibliotecas para 

consulta ao acervo e para aqueles que ficam no período integral, há disponível nas salas 

computadores  para  que  os  alunos  consultem  a  agenda  on  line do  colégio  e  façam 

pesquisas. 

3. Caracterização da sala

Este plano de aula foi pensado através do contato com uma sala de 4º ano do ensino 

fundamental I, do período da tarde. São 26 alunos, seis meninas e vinte meninos. O 

número mais expressivo de meninos chama à atenção. 

A professora ,por volta dos 30 anos, tem um jeito de falar e aparência jovial. Pude 

perceber  nos  momentos  que  fiquei  na  sala,  que  é  bastante  carinhosa  e  atenta  às 

1 Informações coletadas do website do colégio e a partir da minha experiência como funcionária.



necessidades  dos alunos.  Foi extremamente  aberta  a  me receber  e  colaborou para a 

realização deste plano, indicando caminhos, dando sugestões, lendo, fazendo perguntas 

sobre o que estamos vendo no curso de pedagogia, comentou sobre atividades que já 

tinha feito pensando na perspectiva do letramento para além das séries iniciais (na ideia 

geral  de  alfabetização)  e  da  «cibercultura»  (no  reconhecimento  de  outros  gêneros 

linguísticos)2. 

Frequentei tanto a sala de aula regular quanto a sala de informática. Na regular, há 

um computador  para acesso do professor que pode ser projetada na televisão  LCD, 

fixada em cima da lousa. As salas de informática do colégio são todas equipadas com 

computadores que comportam todos os alunos da sala (mas a professora prefere que eles 

sentassem em duplas ou trios), fones de ouvido, além da lousa e de um computador com 

projeção em uma televisão. 

4. Posição de estagiário

A minha colocação como estagiária no colégio se deu pelo fato de eu ser professora 

de reforço para o 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental I. Eu já conhecia alguns dos 

alunos dessa turma e a professora. 

A escolha pelo 4º ano se deu devido a uma proposta de trabalho de pesquisa. As 

professoras da série em questão propuseram aos alunos que eles pesquisassem sobre as 

influencias da cultura africana na cultura brasileira, essas pesquisas serviram como base 

para  produção  de  cordéis  inspirados  nessa  temática,  uma  proposta  interdisciplinar, 

mesclando conteúdos de história, geografia, língua portuguesa e artes. 

   

Parte II – A aula: dias e períodos. 

“A resposta certa, não importa nada: o 
essencial é que as perguntas estejam 

certas”.
(Mário Quintana)

2 Lembrando  aqui  do  trabalho  da  pesquisadora  Magda  Soares,  que  acredita  que  a  “cibercultura” 
disponibiliza novas concepções de letramentos e que por isso deve ser considerada no âmbito do ensino.



1. Conteúdo a ser ensinado. 

É  importante  destacar  que  este  plano  de  aulas  foi  elaborado  ou  baseado  no 

planejamento proposto pelas professoras do 4º ano. Havia a ideia dos alunos fazerem 

uma  pesquisa  sobre  a  presença  da  cultura  africana  no  Brasil  e  que  a  partir  delas  

produzissem textos autorais  (cordéis), tudo isso como parte de um projeto intitulado 

“Brasil africano”.

A partir das aulas de tal projeto, assistidas por mim durante o período de estágio, é 

que  tracei  este  plano  de  aulas.  As  professoras  propuseram  quatro  aulas  de 

aproximadamente 50 minutos cada para os alunos iniciarem as pesquisas no colégio. 

Nessas  aulas  foram  sugeridos  aos  alunos,  alguns  sites  para  eles  buscarem  as 

informações3.  Minha ideia neste plano está sustentada nas seguintes questões: se os 

alunos  tivessem  pesquisando  sozinhos,  será  que  conseguiriam  encontrar  tais 

informações? Saberiam utilizar os sites de busca?  

2. Objetivos gerais da aula

Utilizar  os conhecimentos  dos alunos sobre as ferramentas  de busca na Internet, 

como eles selecionam os sites para retirem informações e estender isso para os trabalhos 

escolares. Fazer com que tenham um olhar mais crítico sobre os conteúdos  on line e 

com que pesquisem de forma mais autônoma.

3. Objetivos específicos da aula

 Que os alunos do 4º ano do ensino fundamental terão a oportunidade de pesquisar na 

escola para um trabalho.  

 Que as aulas sejam de orientação de pesquisa de sites, como retirar deles os dados 

mais importantes, quais são mais confiáveis, como utilizar o  Word para editar os 

dados coletados e como citar as informações selecionadas.

4. Material pedagógico.

 Livros, jornais e revistas que tenham conteúdos para pesquisa. 

 Computadores com acessos à Internet.
3 Os alunos se dividiram em grupos e cada um deles ficou responsável por um tema, origem dos africanos  
que vieram para o Brasil,  o trabalho escravo,  heranças transmitidas I (vocabulário, música, danças e 
instrumentos) e heranças transmitidas II (culinária e religiosidade).



5. Descrição detalhada da aula.

Serão  sete  aulas  de  50  minutos  cada,  duas  por  semana  e  em  dias  diferentes. 

Totalizando carga horária 350 minutos. 

1ª aula

Dividir  a  sala  em grupos  de  no  máximo  três  alunos  e  indicar  o  tema  de 

pesquisa. 

Propor  para  os  alunos  que  procurem  sites que  se  refiram ao  que  querem 

encontrar. 

Apresentar o  Google como um exemplo de buscador. Muitos alunos quando 

citam de onde tiraram certa informação, não citam o site de onde retiraram e 

colocam o Google como fonte.    

2ª aula

Muitas informações são encontradas no  Wikipédia, mas como funciona esse 

site? 

Explicar  a plataforma,  que qualquer pessoa pode armazenar  informações  e 

nem sempre colocam fonte. 

Questioná-los se é ou não seguro retirar tudo desse site (Debate).

3ª aula

Como coletamos informações de revistas, jornais e livros? 

Separar livros e revistas que tratem do tema de pesquisa.

Cada grupo ficará com um exemplar diferente e terá a tarefa de contar para os 

alunos a informação contida no material que recebeu.

Indicar aos alunos que é preciso dizer o título, volume, página, autor (es) e 

que quando usamos a Internet devemos tomar as mesmas providências.

4ª aula

Separar dois ou três sites e copiar as informações no Word (com os links dos 

sites). Mostrar para a professora o que encontraram.

5ª aula

Quais os links mais confiáveis para pesquisa? 

Sites de universidades (tratam-se de pesquisas). Ex: .usp/.unicamp/.unesp 

Aqueles que citam as fontes de onde tiraram as informações.

Sites de jornais e revistas e etc. 

6ª aula

Será que o que pesquisamos é sério para colocarmos no nosso trabalho?

Aula para os alunos avaliarem o que encontraram e discutirem com a sala 

sobre o que mantiveram e o que excluíram. Corrigir aquilo que colaram no 

Word.

7ª aula

Resumo das informações coletadas. Os grupos contarão sobre o que 

encontraram para os colegas.



6. Avaliação da aula.

6.1. O que os alunos aprenderão

Esta proposta leva em conta o aprendizado através da prática. Com o decorrer das 

aulas, conhecimento prévios, dúvidas e novas informações ganharão destaque. Acredito 

que na escola esse tipo de dinâmica alia os conteúdos a diferentes formas de buscar 

informações  sobre  eles,  fornecendo  ao  aluno  a  possibilidade  de  adquirir  novas 

competências. 

Nas aulas que acompanhei, referentes ao projeto “Brasil africano”, percebi o uso 

que os alunos fazem do Google como um “grande site que tem tudo” e não como um 

buscador; ou o uso indiscriminado da Wikipédia, sem que eles saibam como funciona a 

plataforma, qual a origem das informações ali contidas. Assim, essas ferramentas são 

importantes em pesquisas, mas usá-las sem conhecê-las e sem contextualizá-las quanto 

aos usos que podem ser feitos não é algo formativo. O professor não deverá se esquivar 

de tais exercícios.  

Este plano foi criado com o intuito da própria discussão sobre a forma como os 

alunos utilizam e utilizarão a Internet como um caminho para coletar informações para 

levá-las para a sala de aula.

Essas aulas ficarão mais  interessantes se as pesquisas forem utilizadas  como no 

exemplo do projeto desenvolvido pelas professoras do colégio em que fiz o estágio. As 

pesquisas feitas pelos alunos geraram outros trabalhos. As informações coletadas deverá 

servir para a produção de trabalhos de autoria, como o exemplo da criação dos cordéis. 

A informação deverá ser transformada, e não somente coletada (copiada e colada). 

6.2. Avaliação própria

Caberá ao professor transmitir aos alunos um espírito crítico em relação ao que eles 

podem encontrar na Internet e também outras perspectivas em relação à aproximação 

desse universo com a escola. 

6.3. Reações para minha aula.



Eles não sairão dessas aulas sabendo pesquisar, em que sites entrar e buscar  as 

informações,  mas a dúvida estará posta.  Será o início,  eles aos poucos e a partir  de 

iniciativas como essas vão criando senso e estratégias de como pesquisarem.

A  proposta  deverá  se  encaixar  em  um  projeto  maior  em  que  a  informação 

coletada possa ganhar outra função, gerando trabalhos autorais que se basearam nesse 

exercício já que é assim que transformamos aquilo lemos, assistimos, escutamos e/ou 

vemos, em experiências que se somam e formam novas manifestações e isso sim, o 

conhecimento adquirido poderá ser melhor avaliado.
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