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PLANO DE AULA

PARTE I – Elementos para elaboração do plano de aula

1. Caracterização da comunidade escolar

O Centro Escolar Municipal de Educação Básica (CEMEB) “José dos Santos Novaes” 

está inserido no núcleo de escolas pertencentes à Secretaria Municipal de Educação e Cultura do 

município de Itapevi – São Paulo. De acordo com os documentos oficiais da escola (Proposta 

pedagógica e o Plano de desenvolvimento da educação) referentes ao ano de 2009 (revisto em 

2011) 1, a comunidade escolar é formada por trabalhadores que moram em casa própria, possuem 

renda salarial média entre dois salários mínimos, e o primeiro grau incompleto. A comunidade 

avalia o ensino oferecido pela escola como de boa qualidade, sendo um local de interação social, 

onde o ensino e a aprendizagem são valorizados ao extremo.

2. Caracterização da escola

O espaço físico e estrutural da escola apresenta desenho irregular em virtude do terreno 

acidentado  cedido  para  sua  construção.  Apesar  disso  a  escola,  de  maneira  geral,  é  bem 

conservada externamente e internamente com exceção de algumas salas de aula que ainda são 

muito antigas e mal ventiladas. A diretoria e a secretaria ocupam o mesmo espaço físico, assim 

como a sala da coordenadora e uma das turmas do 3º ano. O pátio e o refeitório são pequenos, 

1 Informações obtidas nos documentos oficiais da escola: Proposta Pedagógica (PP) E Plano de Desenvolvimento da 
Educação (PDE), correspondentes ao ano de 2009, revisado em 2011.



mas a quadra de esportes possui um bom tamanho. A escola é bem limpa, organizada e está 

sempre enfeitada.  

3. Caracterização da sala de aula e da sala de informática

A sala  do  2º  ano A (escolhida  para  realização  do estágio)  também é  limpa  e  bem 

organizada.  Nas  paredes  laterais,  temos  dois  painéis  de  recados  (com  calendários)  e,  dois 

quadros-negros. A mesa da professora se localiza na parte lateral da sala, próxima à porta. O 

outro quadro fica na parede da frente da sala e é nele que a professora faz as anotações e escreve  

as atividades do dia, as crianças se sentam enfileiradas na direção desse quadro. Por cima dele, 

temos o “varal do alfabeto” (com desenhos correspondentes a cada tipo de letra e suas diferentes 

“roupagens”, ou seja, letra cursiva maiúscula e minúscula, letra de imprensa e letra de forma) e o 

“varal dos números” (de zero a nove) com desenhos coloridos representando cada quantidade. As 

carteiras apresentam ótimo estado de conservação, assim como o piso da sala. 

A sala de informática ocupa um espaço (sala) próximo à secretaria. Nela, temos duas 

mesas, um armário velho cheio de livros didáticos e jogos, caixas empilhadas no chão com mais 

livros e jogos, estantes com material didático e alguns objetos quebrados (ventilador, televisor, 

monitor).  Nas  paredes,  muitos  cartazes  colados  com  lista  de  frutas,  palavras,  números, 

calendários, etc. Essa sala está equipada com 16 computadores conectados à rede (Internet), mas 

três não funcionam por problemas na extensão elétrica.  A sala está “sob os cuidados” de um 

funcionário que participa do programa Jovem Cidadão (que recruta adolescentes estudantes do 

Ensino Médio para trabalhar em funções administrativas em instituições da prefeitura municipal), 

além de ser “o responsável” pela sala, esse funcionário também “ministra” conteúdos usando os 

computadores,  de acordo com as propostas feitas pelas professoras nas salas de aula (quando 

estas solicitam). Em outras ocasiões são oferecidos jogos para os alunos.

4. Posição da estagiária

Minha posição e atuação na escola correspondem estritamente à função de estagiária, 

uma vez que, desde o primeiro semestre desse ano, venho estagiando na referida escola (e na 

mesma turma)  e lá estabeleci vínculos de respeito e confiança.



PARTE II – AS AULAS

1. Conteúdo a ser ensinado

As aulas ministradas no ambiente da sala de informática se propõem a ser um pouco da 

extensão  dos  conteúdos  ministrados  pela  professora  em sala  de  aula,  no  que  diz  respeito  à 

aquisição da leitura e escrita, visto que para interagir no ambiente virtual, as crianças precisam 

digitar palavras (desenvolvimento da escrita) nos sites de busca (google, firefox) bem como para 

ler os conteúdos exibidos pelos mesmos. Pretende-se também proporcionar aos alunos momentos 

de entretenimento com os jogos, vídeos, etc. Os gêneros virtuais escolhidos são os buscadores de 

informações  Google  e  Firefox, para  pesquisa  em  sites que  ofereçam conteúdos  lúdicos  e/ou 

escolares, que buscam ao mesmo tempo divertir e ensinar, como por exemplo o site do Cocoricó 

(http://www3.tvcultura.com.br/cocorico/)  e  o  Discoverykidsbrasil 

(http://discoverykidsbrasil.uol.com.br/), que são próprios para crianças entre cinco e oito anos de 

idade, possuem conteúdo simples, colorido, fácil e educativo.

2. Objetivos gerais

Os objetivos gerais visam aproximar os alunos das linguagens virtuais de aprendizagem 

através do uso dos computadores e da Internet para  promover os novos letramentos, conforme 

observado por Magda Soares:

[...] 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).

3. Objetivos específicos

Reforça a aprendizagem dos conteúdos ministrados em sala de aula e o entretenimento.

4. Material pedagógico

http://discoverykidsbrasil.uol.com.br/
http://www3.tvcultura.com.br/cocorico/


Computadores conectados à Internet.

5. Descrição detalhada 

As aulas serão ministradas em datas pré-acordadas conforme cronograma abaixo, com 

duração de uma hora cada uma. Os primeiros 10 minutos serão para acomodação das crianças e 

um  “bate  papo”  sobre  as  especificidades  do  uso  e  utilidades  dos  computadores  no  nosso 

cotidiano, depois teremos 40 minutos para pesquisas nos buscadores Google ou Firefox sobre um 

tema desenvolvido na sala de aula (Semana da Pátria e as eleições municipais em Itapevi), além 

de músicas, jogos, imagens, mapas, notícias e etc, e nos últimos 10 minutos os alunos podem 

escolher aquilo que querem pesquisar no computador, ajudados pela estagiária. Como a sala é 

composta por cerca de trinta alunos, os grupos foram divididos em seis turmas distintas, sendo 

que cada uma terá a oportunidade de visitar a sala de informática por duas vezes, em semanas 

diferentes. Abaixo cronograma acordado com a professora titular da sala (2º ano A) e o monitor 

da sala de informática.

Data Horário Turma Local
28/08/12 das 07 às 08 horas Turma 1 (6 alunos) Sala de Informática
31/08/12 das 07 às 08 horas Turma 2 (6 alunos) Sala de Informática
03/09/12 das 07 às 08 horas Turma 3 (6 alunos) Sala de Informática
04/09/12 das 07 às 08 horas Turma 4 (6 alunos) Sala de Informática
05/09/12 das 07 às 08 horas Turma 5 (6 alunos) Sala de Informática
11/09/12 das 07 às 08 horas Turma 1 (6 alunos) Sala de Informática
14/09/12 das 07 às 08 horas Turma 2 (6 alunos) Sala de Informática
17/09/12 das 07 às 08 horas Turma 3 (6 alunos) Sala de Informática
21/09/12 das 07 às 08 horas Turma 4 (6 alunos) Sala de Informática
24/09/12 das 07 às 08 horas Turma 5 (6 alunos) Sala de Informática

Quadro I – Cronograma: Alfabetizar virtual aplicado pela estagiária. 

6. Avaliação  

a) Efeitos nas aprendizagens dos alunos

O processo de avaliação será feito de maneira formativa e processual durante toda a execução 

do trabalho proposto. No início de cada aula os aluno serão sondados com a intenção de saber quem já  

conhece, domina e tem contato com o ambiente virtual (Internet) e, a partir daí  avaliá-los mediante o 



desenvolvimento e cumprimento das atividades propostas, seja na interação do mesmo com o 

ambiente virtual, ou fazendo e respondendo perguntas.

b)  Atuação da estagiária

A estagiária se autoavaliará com base no cumprimento do cronograma pretendido.

c) Efeito sob os outros

A repercussão do trabalho ficará a cargo dos próprios alunos que poderão expressar 

opiniões e tecer comentários a respeito do projeto e dos usos que a  Internet pode trazer para 

auxiliá-los em suas atividades escolares (pesquisar assuntos e conteúdos didáticos), bem como 

em atividades pessoais, como mandar  email, bater papo, assistir vídeos, ouvir músicas, jogar e 

etc.
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