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Plano de aula 

 

1-  Caracterização da escola  

 

1.1- Escola Santi  

 

  A Escola Santi, situada à Rua Abílio Soares, no Paraíso, tem como público-alvo 

alunos de classe média alta e sua missão é formar pessoas autônomas para atuação consciente 

na sociedade, desenvolvendo o gosto pelo saber, através da aprendizagem de conceitos, 

atitudes e procedimentos. A escola acredita que essa missão traduz a essência e o jeito de ser 

da instituição escola. Segundo a equipe gestora, isto é, diretora, coordenadoras e professores, 

mais do que palavras são atitudes e compromissos que procuram reafirmar a cada dia nas 

relações que estabelecem com os alunos, professores, colaboradores, pais e mães. A escola 

atende crianças desde os dois anos de idade até o nono ano do Ensino Fundamental. 

A escola é bem equipada, possui salas com datashow, brinquedoteca, pátios cobertos, 

quadra poliesportiva, além de uma sala de informática, que pode ser usada pelos professores 

com suas turmas, desde que haja um agendamento prévio. 

 

 

1.2 - A sala 

 

Realizarei o estágio na turma do 1º ano do Ensino Fundamental do período da manhã. 

A sala é composta por dezesseis alunos, uma professora e uma estagiária. Em termos físicos, 

o local é amplo, as carteiras são organizadas em várias disposições (roda, trios, grupos), mas 

na maioria do tempo, as crianças estão em duplas. A classe possui aparelho de som, lousa e 



um computador – de uso da professora e da estagiária. As crianças possuem escaninhos para 

guardarem seus materiais, a sala também tem diversos armários para guardar os múltiplos 

jogos que a sala possui, tem uma parte da sala vazia, que é utilizada para as rodas de 

discussão e para eventuais brincadeiras, nenhum móvel da sala é fixo. 

As crianças têm aulas de matemática, língua portuguesa, ciências naturais, ciências 

sociais, no entanto, tal distribuição não é fixa. Deste modo a professora organiza as aulas a 

seu critério. Além destas, as crianças têm aulas com especialistas: artes, inglês (duas vezes por 

semana), biblioteca, educação física e música. 

 

  

1.3- Posicionamento da estagiária 

 

Como já trabalho nessa sala de 1º ano desde o início de 2012, foi simples conseguir o 

estágio, bastou explicar a proposta para a coordenadora e para a professora. Apesar de a 

escola possuir uma pessoa responsável pela sala de informática, são as próprias professoras 

que encaminham as atividades da mesma, a esta pessoa cabe auxiliar na parte técnica, como 

logar os computadores, ajudar caso algo não funcione como o esperado. 

Os alunos do 1º ano estão acostumados com o ambiente, tem contato com esse mundo 

virtual, por isso acredito que não teria empecilhos para a realização da proposta desse plano 

de aula.  

 

  

2- A aula 

  

2.1- O conteúdo 

 

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

público Corrêa 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, às 

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 

 

Apresentação do blog às crianças 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- Material pedagógico 

 

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

crianças possam acessar; conexão à internet; lousa, giz de lousa. 

   

 

2.5- Descrição detalhada da aula 

 

Primeiro momento (13/09): 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? Posteriormente, sugerir a criação de um blog para 

compartilhar informações, materiais e brincadeiras da turma – se for permitido, tirar fotos das 

crianças. 

O primeiro passo é perguntar para o grupo quem sabe o que é um blog; em seguida, 

conforme a discussão ocorre, explicar que blog é uma ferramenta digital que serve para 

compartilhar informações; perguntar quem já acessou um blog; visitar algum blog – Sugestão: 

http://jogosonline.blog.br/; concluir que o blog serve para compartilhar informações, como 

por exemplo entre alunos e professores. Dar a sugestão - vamos fazer um? 

  

Segundo momento (17/09): selecionando os conteúdos: 

Pedir para que as crianças escrevam, à principio no Word, alguma coisa sobre o 

conteúdo escolhido (brincadeiras, receitas, atividades, jogos, livros, entre outras coisas). 

Primeiramente, pensar para que servirá nosso blog? (debate); em seguida, o que querem 

postar: receitas, brincadeiras, resenhas, atividades, jogos? Após esta decisão, cada um escolhe 

um conteúdo para escrever detalhadamente e postar no blog; por fim, digitar no Microsoft 

Word seu texto. 

  

Terceiro momento (20/09): construindo um blog 

Na sala de informática, levantar principais detalhes de como poderia ser a página do 

blog, qual seria o nome. O primeiro passo deve ser abrir um site de blog: 

https://signup.wordpress.com/signup/?ref=mediumassbluetop; na sequência, clicar em ‘criar 

seu blog’; escolher o nome do blog; definir senha e e-mail e idioma (Português); concluir e 
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criar blog; abrir seu e-mail para confirmação – ativar blog; fazer login – e-mail e senha; ir 

para a página inicial e configurar a aparência do blog. 

  

Quarto momento (24/09): postando seu relato: 

Depois de corrigidos os textos, ensinar as crianças a postarem no blog o que 

escreveram. Primeiramente vamos ensinar como postar: clicar em posts –> adicionar novo –> 

copiar ou digitar (título e texto) –> publicar. 

  

Quinto momento (27/09): 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. 

  

Sexto momento (27/09): avaliação: 

Conversar com as crianças. Gostaram de fazer o blog? Tiveram dificuldade? Escolher 

duas ou três brincadeiras para brincar no final do dia. 

Deste modo, 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. 

Em seguida realizaremos uma autoavaliação - após conversar com o grupo de crianças 

e professora da escola em relação ao encaminhamento da proposta e da nossa postura ao 

ensiná-los 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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