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PARTE I  

1. Caracterização da escola e da comunidade escolar 

 

De acordo com o projeto político pedagógico, a Escola Municipal de Ensino 

Fundamental (EMEF) “Amadeu Amaral” foi criada pelo Decreto nº 5.040 promulgado 

pelo prefeito Ademar de Barros, em 11 de janeiro de 1961, com o nome de “Escolas 

Reunidas do Jardim Três Marias” e passou a ter como patrono “Amadeu Amaral” a 

partir do Decreto nº 7.155 de 31 de agosto de 1967. (SÃO PAULO, 2011). 

A instituição é parte integrante da Diretoria Regional de Educação da Penha e está 

situada à Praça Dr. Tolosa de Oliveira, nº 37, no bairro Jardim Três Marias, CEP: 

03676-090. Sua área de atuação compreende Ensino Fundamental I e II na modalidade 

regular e Ensino Fundamental II na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

Atualmente, seu horário de funcionamento é: 07h às 12h (período da manhã); 13h 

30min às 18h 30min (período da tarde) e 19h às 23h (período da noite). Segundo dados 

disponíveis no site da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, atualmente a 

escola possui 807 alunos matriculados, 13 salas de aula e 67 educadores. 

Com relação às condições estruturais, pode-se dizer que a escola possui um espaço 

amplo, arejado e bem organizado. As crianças possuem aulas em laboratórios de 

informática, sala de leitura e quadra de esportes. Além disso, a referida instituição 

possui rampas, elevador e banheiro adaptado para crianças com necessidades especiais. 

A EMEF está situada na periferia da zona leste de São Paulo, sendo o seu público-

alvo alunos de classe C, em sua maioria com pais que não concluíram o ensino 

fundamental. O bairro é carente de instituições e espaços que ofereçam atividades 

culturais e, justamente por isso, a comunidade possui uma relação bastante próxima 

com a instituição que possui projetos paralelos para suprir tal necessidade.  

 



2. Caracterização da sala 

A sala do 1º ano C, local de aplicação deste plano, atualmente, conta com 27 alunos 

frequentes , entre  seis e sete anos de idade. Dada a proposta de estágio desta disciplina, 

bem como a familiaridade que eu já possuía com a sala, já que acompanhei por um bom 

tempo o processo de alfabetização dos alunos,  e, embora já tivesse um possível plano 

de aula semiestruturado, procurei, primeiramente, alinhar-me junto às professoras (da 

sala de aula e da sala de informática) a fim de adequar tal proposta às necessidades reais 

da turma. 

A sala de informática é utilizada diariamente, contudo possui um número bastante 

reduzido de computadores (cerca de 14), o que impede o acesso individual por parte de 

todas as crianças. Além disso, o espaço físico da sala também é bastante limitado, sendo 

esta pouco arejada e com um corredor bastante estreito. Em dias de chuva, as aulas na 

sala de informática são canceladas, pois há grandes infiltrações na sala, o que 

impossibilita, por conta do risco, que as atividades sejam realizadas ali. 

 

3. Posição do estagiário 

Atuei como professora auxiliar na instituição, por meio do projeto “Toda Força ao 

1º ano” (TOF), parte integrante do programa “Ler e escrever: prioridade na escola 

municipal” tem como objetivo alcançar a meta de alfabetizar 85% das crianças ao final 

do 1º ano do Ciclo I do Ensino Fundamental, durante sete meses. Há seis, acompanhei a 

turma que se faz objeto de observação deste plano de aula, o que de certa forma 

facilitou a minha “inserção” na unidade para realizar a proposta de estágio.  

Aliás, desde que cheguei à unidade escolar fui muito bem recebida e sempre 

participei de todas as reuniões pedagógicas, de pais, dentre outros encontros escolares. 

Além disso, recebi orientação adequada da coordenadora pedagógica e de alguns 

professores quanto ao meu papel ativo enquanto estagiária. Possuía uma relação muito 

boa com a professora regente que sempre me concedeu liberdade para acompanhar e 

orientar toda a sala nas atividades, como também participar ativamente da construção 

das mesmas, bem como nas discussões que apareciam durantes as aulas. Sempre 

conversei bastante com ela sobre as atividades e os “avanços” observados durante os 

dias e desta vez não foi diferente, o que possibilitou que ela e a professora de 

informática discutissem atentamente sobre minha proposta de plano de aula. 

Antes da elaboração do plano, procurei assistir a uma aula na sala de informática 

para conhecer o trabalho que a professora realizava com eles, pois até então, enquanto 



estagiária da unidade, meu trabalho ficava restrito à sala de aula. Nos demais dias, antes 

da aplicação da aula, procurei observar o trabalho dentro da própria sala de aula: as 

novidades contadas pelos próprios alunos, os avanços no processo de alfabetização, os 

novos projetos, etc., a fim de adequar a proposta de aplicação de uma aula que 

contemplasse um gênero de texto digital, às necessidades da sala. 

 

 

PARTE II – A aula 

 

 

Datas previstas: 24 e 27/09/2012       Período: Tarde         Turma: 1º ano C 

1. Gênero virtual: rede social: Facebook. 

Justificativa 

De acordo com dados obtidos no projeto pedagógico da instituição (PPP, 2011), 

observa-se que a partir das sondagens iniciais dos primeiros anos que uma pequena 

parcela dos alunos chega ao ensino fundamental familiarizados com a escrita. Aliás, a 

partir de uma pesquisa informal realizada pela escola, foi detectado que 90% dos alunos 

frequentaram mais de um ano EMEI/CEI. (SÃO PAULO, 2011, p. 21). 

Assim, esse panorama observado no ano de 2011 foi também identificado a partir de 

uma sondagem inicial realizada na sala de aula nos meses iniciais, quando eu ainda 

atuava como aluna pesquisadora. 

Dentre as metas e as ações pedagógicas descritas no PPP, a primeira delas é a de 

“garantir que 85% dos alunos sejam alfabetizados no 1º ano do Ciclo I e 100% até o 2º 

ano do Ciclo I”. (SÃO PAULO, 2011, p. 26). Para tal, algumas medidas são 

implementadas: como a de criar um ambiente na escola, em que as situações de 

comunicação e escrita sejam valorizadas, bem como organizar os diferentes espaços da 

Escola como ambientes alfabetizadores; implementar o programa TOF, viabilizando o 

uso pelos professores dos 1º e 2º anos dos materiais e recursos didáticos 

disponibilizados pela Secretaria Municipal de Educação e disponíveis na escola. 

 

2. Objetivo geral 

1. Oferecer a esses alunos outros espaços, ambientes alfabetizadores presentes, 

na maioria dos casos, no seu dia-a-dia, como o email e Facebook. 

 



3. Objetivos específicos 

Incentivar a prática da leitura e escrita, em consonância com a proposta da 

instituição, bem como através de ferramentas utilizadas diariamente nas aulas de 

informática; 

promover a troca de informação entre os alunos, trabalho em equipe, conhecer 

novos meios de comunicação; 

realizar sondagem acerca da alfabetização, identificar possíveis dificuldades 

comparadas à escrita no caderno; 

reforçar a ideia de comunicação entre eles e entre eles e a estagiária (para contar 

as novidades, conforme combinado – ainda que muitos não possuam 

computador em casa). 

 

4. Material pedagógico: Utilização dos computadores da sala, acesso à Internet e 

câmera digital para registro. 

 

5. Descrição detalhada da aula 

Aula 1: Roda de conversa sobre email e Facebook: Quais as percepções dos alunos? 

Quem possui? Para que serve? Qual importância? Como funciona?  (15 minutos); 

 levantamento de dúvidas (cinco minutos); 

 criação de contas ou atualização das já existentes (25 minutos) 

Aula 2: Explicação sobre as funções básicas do email ou Facebook: Como acessar, 

como enviar um recado e como inserir uma foto. (20 minutos); 

 tarefa: Enviar recados para o facebook dos colegas e/ou estagiária(25 minutos). 

 

6. Avaliação da aula 

a) Efeito da aprendizagem dos alunos: roda de conversa em um dia alternativo, 

no qual eles deverão expor o que aprenderam, se foi produtivo, se conseguem 

acessar em casa, se mantém contato com os colegas virtualmente, se 

compreenderam que eles podem escrever para além do “lápis e papel”, se algum 

deles já enviou um recado para a estagiária, etc.; 

b) Atuação do estagiário: partindo da proposta de utilização do Facebook, 

proponho uma autoreflexão que também deverá ser realizada por meio da 

mesma ferramenta, no qual as professoras envolvidas poderão fazer 

comentários; 



c) Efeito sobre os outros: Avaliação de ambas as professoras (de informática e a 

professora da sala), via Facebook, na qual deverão enfatizar suas percepções 

acerca do plano de aula, bem como do envolvimento dos alunos com a proposta 

e o incentivo da prática da escrita virtual. 

 

7. Referencial teórico 

Aliada à proposta da Secretaria Municipal de Educação acerca do processo de 

alfabetização, procurei utilizar como base teórica para justificar o tema deste plano de 

aula, a ideia de diferenciação entre a cultura do papel e a cibercultura, identificando 

assim, os diferentes letramentos. (SOARES, 2002). 

Nessa perspectiva, busquei oferecer aos alunos outros espaços para além do “lápis e 

papel” para a prática da leitura e escrita que podem os auxiliar durante seu processo de 

alfabetização, bem como facilitar ou ainda alterar suas relações enquanto leitores com 

os textos. Assim reforça a autora: 

 

Pode-se concluir que a tela como espaço de escrita e de leitura traz não 

apenas novas formas de acesso à informação, mas também novos processos 

cognitivos, novas formas de conhecimento, novas maneiras de ler e escrever, 

enfim, um novo letramento, isto é, um novo estado ou condição para aqueles 

que exercem práticas de escrita e de leitura na tela. (SOARES, 2002, p.152). 

 

Nesse sentido, a proposta inicial seria a de utilizar o email enquanto espaço 

virtual, contudo, dada as necessidades reais dos alunos em consonância com a 

familiaridade e interesse dos mesmos pelo tema, optou-se pelas redes sociais, mais 

especificamente o facebook, enquanto instrumento pedagógico. 

Por fim, é importante ressaltar que reitero o mesmo enquanto instrumento 

pedagógico, pois é preciso considerar as mídias, na contemporaneidade, enquanto 

agentes sociais da socialização e, portanto da educação, já que são produtoras e 

legitimadoras da cultura. (SETTON, 2010). 
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