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I. Elementos para elaboração do plano de aula 

1. Caracterização da comunidade 

O bairro onde o plano de aula será aplicado, na Brasilândia, é caracterizado pelas 

vilas de periferia e muitas comunidades apinhadas nos morros da região. Alguns prédios 

ocupam as regiões centrais, próximos às principais avenidas e, ao fundo da paisagem, está, 

para todos, a Serra da Cantareira. Os moradores dessa região são, de forma geral, famílias de 

migrantes do nordeste, de descendentes de brancos imigrantes italianos, portugueses, alemães, 

entre outros, e de orientais. A Brasilândia é famosa por ser palco de criações artísticas e 

afirmativas como o filme Antônia
1
 e o espaço de literatura periférica Sarau Poesia na Brasa

2
. 

 

2. Caracterização da casa 

A casa onde será aplicado o plano de aula situa-se na Vila Jardim Ondina, cujo 

grupo de ruas está num pequeno vale, os pontos altos são a avenida à frente e as ruas de trás, 

mais elevadas. A construção é antiga, os primeiros cômodos construídos no fundo do terreno 

contrastam com os da frente, mais novos, acrescentados conforme a família crescia. 

Comprada pela família na década de 80, quando a rua ainda era de barro, o córrego que passa 

em frente ainda não era canalizado e a região era predominantemente rural, não havia muitas 

construções, o que permitia uma vista ampla das casas mais baixas das vilas ao leste e ao 

fundo o nascer do sol. 

Hoje, a vista está repleta de construções, cômodos foram erguidos nas lajes e nos 

amplos quintais, até onde o limite da rua permitiu. Assim encontra-se a casa local de 

aplicação do plano de aula, dividindo o terreno com outras três residências, situada ao fundo 

onde já não possui vista alguma, suas janelas dão para o quintal e para o fundo da casa em 

frente. É a construção mais antiga, suas paredes já estão cansadas de suportar o velho telhado 

e suas madeiras já não tão confiáveis. Nesta casa, reside Josefa, a matriarca da família, negra, 

                                                             
1 Filme de 2006, dirigido por Tata Amaral. 
2 Ver http://brasasarau.blogspot.com.br/p/fotos.html 

http://brasasarau.blogspot.com.br/p/fotos.html
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nordestina, agente escolar de uma escola do Estado, viúva há quatro anos, com quatro filhas e 

oito netos, 59 anos, e com ela moram dois netos, duas cachorras e dois gatos. 

 

3. Caracterização do local 

Josefa cedeu o espaço de sua casa para a aplicação do plano de aula, que será 

realizada na cozinha, pois neste cômodo tem duas mesas grandes de madeira leve, cadeiras do 

mesmo material, boa iluminação da janela, e também a sala que possui dois sofás 

confortáveis. O plano foi elaborado para dois netos de Josefa, George e Gustavo, gêmeos, oito 

anos, alunos do quarto ano, antiga terceira série. Eles estudam na escola onde Josefa trabalha 

e participarão das aulas pois estão no período de alfabetização com dificuldades em ler e 

escrever e, dessa forma, prejudicados em participarem ativamente do mundo virtual. 

 

4. Posição do estagiário 

Sou a filha mais nova de Josefa, George e Gustavo são meus sobrinhos número 

cinco e seis, e por morarem mais longe e estarem com dificuldades na alfabetização e, em 

consequência, no letramento digital, decidi elaborar o plano de aula para ser realizado com 

eles, assim reunimos a família e estudamos juntos. 

 

 

II. O estágio 

1. A aplicação do plano e o conteúdo 

As aulas serão aplicadas nos dias 29 e 30 de setembro e seis e sete de outubro, tendo 

três horas de duração por dia. O conteúdo a ser ensinado no letramento da cultura do papel 

serão os conteúdos da língua portuguesa tomando por base os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (1997). Para ensinar os conteúdos do letramento digital serão utilizados os sites de 

busca Google e Youtube, que possibilitam da melhor forma um primeiro contato com a 

cultura digital, pois com o grande acervo de conhecimento produzido que é possível encontrar 

ao digitar as palavras de busca, ocorre o contato com os efeitos do letramento digital, que são 

as produções ativas e competentes dos indivíduos e grupos letrados na cultura digital, 

motivando, assim, os alunos a participarem ativamente também dessa cultura (SOARES, 

2002). 

A elaboração deste plano tem como principal objetivo seguir o trabalho dos 

educadores que atuam em defesa do direito de ingressar no mundo da cultura letrada no papel 
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e no mundo virtual, o que vem sendo negado de forma velada às crianças com o formato de 

ensino da escola, que vem fracassando há mais de cem anos (MORTATTI, 2006). 

Portanto, tratar da educação enquanto direito se faz necessário devido à constituição 

da escolarização brasileira que concentra seus esforços na alfabetização, tornando a 

capacidade de ler e escrever medida para a eficácia do ensino e para o desempenho dos alunos 

que cursam os anos iniciais do ensino fundamental (MORTATTI, 2008).  

Com a intenção de ensinar a ler e escrever pelo direito de acesso ao mundo público 

da cultura letrada no papel, e no mundo virtual, e não como “finalidade restrita à própria 

aprendizagem” (MORTATTI, 2000, p. 49), com um valor em si. Ao contrário do que a 

escolarização faz, o presente plano de aula toma como referencial os pressupostos presentes 

no PCN que afirma ser fundamental para o exercício da cidadania e participação social o 

domínio da língua oral e escrita, 

pois é por meio dela que o homem se comunica, tem acesso à informação, expressa 

e defende pontos de vista, partilha ou constrói visões de mundo, produz 

conhecimento (BRASIL, 1997, p. 15). 

Além de garantir o acesso e a participação ao mundo público da cultura letrada, 

alfabetizar permite ao indivíduo o acesso aos demais direitos, isto porque o direito à educação 

é habilitante, ou seja, habilita as pessoas a exercerem e exigirem melhor todos seus demais 

direitos (GONZALEZ; RIZZI; XIMENES, 2011). Dessa forma, o presente plano de aula foi 

elaborado a fim de desconstruir o atual modelo de alfabetização que é destituído de sentido 

para educadores e alunos, onde os exercícios são vazios e estão ausentes de realidade social, 

constituídos como meio e finalidade da aprendizagem. 

 

2. Objetivos gerais 

Ensinar elementos da língua portuguesa aos alunos, inclusive a ler e escrever, e 

apresentar a cultura digital, através de sites de busca, de forma que possam participar 

ativamente nesses ambientes, da cultura do papel e do mundo virtual, para que se apropriem 

das formas de utilizações dos diferentes gêneros textuais e dos gêneros textuais virtuais. 

 

3. Objetivos específicos 

Ensinar aos alunos a leitura e escrita no papel, a partir de textos, livros e filmes, e na 

tela, a partir da pesquisa nos sites de busca Google e Youtube, onde o tema central serão os 
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animais, que sensibilizam e tomam o interesse das crianças abrindo-as para o aprendizado. 

Serão utilizados textos extraídos de livros, filmes e da Internet, nos diversos gêneros em que 

eles se organizam como jornal, poesia, contos, etc., para que os alunos conheçam as diversas 

formas de escrever (SILVA, 2012). O que se pretende na aplicação do plano é utilizar a 

abordagem interacionista para o ensino da língua portuguesa, onde  

(....) o texto (discurso) é a unidade de sentido da linguagem e deve ser tomado 

como objeto de leitura e escrita, estabelecendo-se como conteúdo de ensino, que 

permite um processo de interlocução real entre professor e alunos e impede o uso 

de cartilhas para ensinar a ler e escrever (MORTATTI, 2000, p. 51-52). 

 

Para o letramento digital serão utilizados os sites de busca Google e Youtube, para 

que os alunos se familiarizem com o ambiente virtual, as diversas produções que surgem na 

busca, os diferentes gêneros textuais virtuais que pessoas e grupos utilizam para ler e 

escrever, e para que se insiram ativamente no letramento digital, adquirindo competências e 

habilidades provenientes do uso do ambiente virtual, pois “o impacto da Internet é menor 

como revolução tecnológica do que a mudança nos modos sociais de interagir 

linguisticamente” (CRYSTAL, 2001 apud SILVA, 2011, p. 126). 

 

 

4. Material pedagógico 

Serão utilizados livros, dicionários, notebook com acesso à Internet, folha de almaço, 

lápis e borracha. 

 

 

5. Descrição detalhada da aula 

No primeiro dia, iremos ler um livro sobre animais chamado Bichionário, de Nilson 

José Machado. Em seguida os alunos vão escrever os nomes dos animais que aparecem no 

livro. Então, irão compor uma história sobre eles, exercitando deste modo a escrita e leitura 

no papel. Então os alunos irão pesquisar na Internet sobre esses animais, no Google e 

Youtube, treinando, assim, a leitura e escrita na tela, a utilização do teclado, o reconhecimento 

das letras e o uso dos sites de busca. 
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No segundo dia, iremos assistir à animação Animais Unidos Jamais Serão Vencidos, 

que permitirá a discussão sobre diversas questões, como amizade, colaboração, pertencimento 

dos animais a determinadas regiões, desigualdades, interesses econômicos e África. Após 

assistirmos o filme e discutirmos as questões que surgirem, os alunos irão ler um texto 

extraído do filme em forma de diálogo e escreverão suas impressões e opiniões do filme. 

Depois irão pesquisar na Internet os dados do filme, como diretor, ano de lançamento, 

desenhistas, empresa divulgadora, etc., para que eles possam desenvolver uma visão crítica do 

que assistem e, assim, compreenderem todo o trabalho que existe por trás de uma animação 

além de, ainda, reconhecerem os diversos sites e gêneros textuais virtuais. 
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No terceiro dia os alunos irão ler um texto sobre o Zoológico de São Paulo extraído 

de jornal. A seguir pesquisarão na Internet sobre o Zoológico, além dos dados sobre a 

instituição, coletarão as informações sobre os animais que lá residem, seus locais de origem, 

como mantê-los em cativeiro, etc. Após a pesquisa iremos discutir a condição de vida dos 

animais em diferentes espaços, como a sociedade se apropria dos animais como bens e o que 

eles sentem em relação a isso. Depois irão ler e ouvir as poesias sobre animais de Vinícius de 

Moraes e então elegerão um animal favorito para pesquisá-lo na Internet e escrever uma 

poesia sobre ele. 
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No quarto e último dia, os alunos irão ler trechos de uma fábula sobre animais 

chamada Revolução dos bichos, depois irão pesquisar na Internet sobre este e outros livros 

que existem sobre animais, irão escolher os que gostariam de ler e escreverão no papel seus 

nomes e autores. Por fim irão escrever um texto da forma que desejarem que sintetize o que 

viram sobre os animais e os assuntos que discutimos. 

 

6. Avaliação 

A avaliação da aprendizagem dos alunos será realizada durante o processo, entre 

erros e acertos, para que ocorra uma formação ao longo das aulas pela observação atenta da 

estagiária. 

A avaliação das aulas e do estágio será realizada pelos alunos em forma de diálogo, 

ao fim do curso, para que possam falar abertamente sobre o percurso que realizamos, se 

poderia tomar outros rumos e de que forma poderíamos fazê-lo. 

A avaliação do efeito das aulas sobre os outros será pelo diálogo com a família, se 

concordaram com os métodos, os motivos para concordarem ou não, e assim somar à 

experiência de todos os pontos de vista presentes. 
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