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Parte I – Elementos para a elaboração do plano de aula 

1. Caracterização da escola e da comunidade escolar: 

O estágio será realizado com professoras e assistentes de sala da escola onde 

leciono. É uma escola bilíngue canadense, voltada ao público de classe alta. A escola 

conta com 52 alunos, dividos em cinco turmas, uma no turno da manhã e quatro no 

período da tarde. As crianças tem cinco horas de aula por dia e até os quatro anos de 

idade a imersão no inglês é completa. Apenas quando completam cinco anos passam a 

ter uma hora de aula de português por dia, voltada para a pré-alfabetização. Os recursos 

disponíveis na escola são vastos e ricos, cada sala de aula conta com mais de cem 

volumes de livros infantis em inglês e com brinquedos e materiais voltados ao ensino 

bilíngüe. A escola conta com seis professoras de sala, das quais apenas uma é graduada 

em Pedagogia, enquanto as outras estão completando a graduação, também em 

Pedagogia. Além das professoras, cada sala conta com uma ou duas assistentes, 

dependendo da faixa etária, totalizando seis assistentes, três formadas em pedagogia e 

três formadas em educação física e cursando pedagogia.  

2. Caracterização da sala: 

Realizarei meu estágio com as professoras e assistentes, mas em um projeto fora 

do espaço escolar, com um total de doze alunas. Reservei a sala de reuniões do 

condomínio onde moro e lá aplicarei a parte prática do plano de aula. É uma sala com 

uma mesa oval e 15 lugares, com um datashow e Internet sem-fio à disposição. 

Utilizarei meu próprio laptop e levarei o material didático impresso.  

3. Posição do estagiário: 

Quando anunciei minha intenção de estagiar com as minhas colegas de escola, 

todas se mostraram interessadas em participar e empolgadas para que eu definisse a data 

e o horário. Por termos um relacionamento próximo, dentro e fora da escola, senti que 



seria fácil trabalhar com elas. Por termos a mesma função e o mesmo interesse creio que 

o estágio será uma experiência rica para todas. 

Parte II – A Aula 

Dias: 23/09/2012  Períodos: manhã e tarde 

1. Gênero virtual escolhido  

Inserção de material/recursos em um blog voltado para a educação bilíngue 

(Português/Inglês), onde futuramente todas as alunas seriam colaboradoras. Escolhi esse 

gênero por encontrar dificuldade em achar material bilíngüe em um lugar só. É sempre 

comum quando conversava com minhas colegas ouvir que uma delas tinha encontrado 

um site muito interessante, mas que não havia colocado como favorito e não o 

encontrava mais, e eu passei por essa mesma situação várias vezes. Parti do conceito de 

letramento de Kleiman (1995, p.19) “Podemos definir hoje o letramento como um 

conjunto de práticas sociais que usam a escrita, enquanto sistema simbólico e enquanto 

tecnologia, em contextos específicos, para objetivos específicos”, e percebi que essa 

tecnologia insere novas práticas de escrita que precisam ser aprendidas e dominadas. 

 

2. Objetivos gerais da aula 

Procurar com que as alunas aprendessem a inserir conteúdo em um blog de forma 

padronizada e estética, utilizando um passo a passo para que seja sempre feito da 

maneira correta.  

 

3. Objetivos específicos da aula 

Fazer com que as alunas, após o conteúdo ministrado pela estagiária, procurem e 

insiram algum material no blog utilizando o material didático impresso e se 

familiarizem com a proposta do blog e tornando-se colaboradoras oficiais. 

 

4. Material pedagógico 

O material abaixo(4.1) foi criado para ser seguido durante a aula. O mesmo material 

estava sendo mostrado no projetor e foi enviado por e-mail para as alunas. Decidi 



imprimir o material para que na segunda parte da aula elas não precisassem de abas 

abertas durante o processo de inserção de material no blog. Além desse material 

impresso, cada aluna trouxe seu próprio computador para ser utilizado. A sala em que 

estávamos possuía projetor e internet sem-fio. 

4.1 Material didático: O material abaixo foi entregue às alunas: 

 

A. Vá ao site do Blogger(http://blogger.com) e você será redirecionado ao login, como vemos 

abaixo: 

 
B. Nessa página você deverá inserir o seu nome de usuário e senha e clicar em “Sign in” 

 

C. Nesta página você deverá clicar no botão assinalado abaixo, para que tenha acesso ao blog e 

para que possa postar: 

 

D. Na página seguinte você encontra o espaço para criar e posteriormente publicar seu post: 

 

E. Vá ao site onde encontrou o conteúdo a ser postado e salve o documento/imagem a serem 

postados. Para o nosso exemplo, escolhi uma atividade sobre “beginning sounds” – “sons 

iniciais”.  

 

Acesso ao 

blog 

http://blogger.com/


F. Volte ao painel do blog e crie seu post, explique a atividade e anexe uma imagem que 

represente a atividade, usando o botão sinalizado abaixo: 

 

G. Para direcionar as pessoas ao post original e ao documento desejado, finalize seu post com o 

link para o site onde você encontrou a atividade. 

 

H. Para finalizar, antes de publicar, adicione marcadores para facilitar a busca dentro do blog. 

Neste caso adicionaremos os seguintes marcadores: Year 1, Beginning Sounds, Language, 

Game e printable. Usamos a coluna da direita para adicionar os marcadores. Ao terminar, 

clique em ‘Concluído’. 

 

I. Para que o post apareça no blog, você precisa clicar no botão ‘Publicar’ sinalizado abaixo. Mas 

só faça isso depois de revisar mais uma vez o conteúdo, a gramática e a estética do seu post. Se 

preferir pode visualizar primeiro, através do botão visualizar, também sinalizado abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para publicar Para visualizar 

no blog 



5. Descrição detalhada da aula: 

Utilizando como referência o trabalho de Bufalo (1999), planejei minha aula de fora 

clara, para evitar o improviso, mas de uma for que permitisse o imprevisto, caso esse 

acontecesse. Gostaria que minha aula fosse, ao final, uma troca de conhecimento, 

permitindo a fala dos participantes e a troca de informações, o que no contexto seria 

muito rico. Minha intenção é uma aula interativa, não só na utilização de tecnologia 

para tanto, mas com interação humana acima de tudo.  

6. Avaliação da aula: 

a.  Aprendizagem dos alunos:  

Será notada através da inserção correta de materiais e utilização do material. 

b. Atuação do estagiário:  

Creio que, por conhecer as minhas alunas, e por trabalhar com elas diariamente, 

minha atuação será mais próxima de uma colega do que de uma professora. Espero que 

estejamos todas engajadas com o projeto do blog, e na mesma sintonia, procurando 

conteúdos. 

c. Efeito sobre os outros:  

Como já dito anteriormente, as minhas alunas se interessaram muito pela 

proposta do blog, e por isso espero que se dediquem a compreender e praticar a inserção 

de conteúdo. 
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