
Universidade de São Paulo 

Faculdade de Educação 

 

 

 

 

LAYARA VIEIRA 

 

 

 

 

 

Plano de aula 

 

 

 

 

 

Setembro 

2012 



 

Layara Vieira 

 

 

 

Plano de aula 

Clica que lá vem história... 

 

 

Plano de aula apresentado à 

Faculdade de Educação da 

Universidade de São Paulo 

 

Disciplina: EDM-323 

Metodologia do ensino de 

português: a alfabetização. 

Docente:Nilce da Silva 

 

 

Setembro 

2012 

 



Plano de aula 

 

 

Elaboração: 17/09            Aplicação: 24/09 

 

I. Dados de Identificação 

Escola: Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) – General Álvaro Silva 

Braga 

 

Perfil da Escola: 

 

    A escola escolhida para a realização do estágio e aplicação do plano de aula está 

localizada no bairro da Vila Dalva, Zona Sudoeste de São Paulo. Na rua Padre 

Paulo Canalles, número seiscentos e onze.  A escola tem freqüência dos ano de 

ensino fundamental I e II, ou seja, do primeiro ao nono ano. Além disso no período 

noturno são oferecidas aulas de Ensino de Jovens Adultos- EJA. 

 

 

Professores - estagiário: Layara Vieira 

 

Série: Primeiro ano do ensino fundamental 

 

Tema: Histórias na Internet: "Clica que lá vem história...”. 

 

I. Conteúdo: Textos Online sobre diversos temas infantis. Site: 

www.contandohistoria.com 

 

http://www.contandohistoria.com/


II. Objetivos:  

 
 

Objetivo geral: Ensinar as crianças a buscar histórias na Internet pelo Site específico 

www.contandohistoria.com.  

 

Objetivos específicos: Ensinar as crianças a  acessar o  Site www.contandohistoria.com, 

interagir com o site e  ajudar as crianças a escolher uma história para ser contando em 

voz alta para o grupo, depois publicar, junto com as crianças, um comentário no livro de 

visitas que represente uma "marca" do grupo que por ali passou.  

 

Desenvolvimento do tema:  

Iniciar uma roda de conversa com as crianças perguntando se elas costumam acessar a 

internet. Anunciar que faremos uma brincadeira no computador e, na sala de informática 

ou em um computador portátil pessoal, ligar o computador e iniciar à conexão com a 

rewde.  Direcionar na barra de endereços o Site www.contandohistoria.com e, em seguida 

deixar as crianças o explorarem.  

No segundo momento dirigir o acesso das crianças para a página "histórias divertidas" ou 

"fábulas", segundo a escolha do grupo. Após a escolha da página, uma lista de títulos 

Online serão apresentados pelo domínio eletrônico, assim as crianças poderão escolher 

dentre os títulos aquele que mais lhes agrada.  

Escolhida a história, essa será lida por mim em voz alta. Após a leitura as crianças 

conversarão sobre o que acharam da história e eu pedirei para elas pensarem em uma 

frase, juntas, que represente o que a classe achou da história. A frase será postada em 

um comentário no livro de visitas da página e em seguida visualizada pelos alunos, 

podendo ver sua "marca" de grupo deixada no site online e podendo ser revista quantas 

http://www.contandohistoria.com/
http://www.contandohistoria.com/
http://www.contandohistoria.com/


vezes desejarem e em qualquer computador que tiver acesso à Internet.  

IV. Recursos didáticos:  

Computador ou computador portátil com acesso à Internet. 
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