
1 

 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA USP - FEUSP 

Disciplina: Metodologia do ensino de português - a alfabetização 

Professora: Nilce da Silva 

Aluna: Luana Ferrari Nascimento dos Santos - N° USP – 7.239.792 

 

Parte I - Elementos para a elaboração do plano de aula 

1 – Caracterização da comunidade escolar: 

Localizada na zona oeste da cidade de São Paulo, no bairro Jd. Paulistano está a Escola 

de Educação Infantil Bilíngue A Way. Atuando há 25 anos no mercado de educação 

infantil, trata-se de uma pequena comunidade escolar composta por 25 funcionários 

(serviços gerais, escritório, cozinha e professores) que atendem 70 crianças matriculadas 

em oito grupos distribuídos entre os períodos da manhã e da tarde, sendo cinco grupos 

no período da manhã e três grupos no período da tarde.  

A aula aqui planejada será oferecida aos alunos do Grupo 4 da manhã, composto por 13 

crianças de quatro anos completos aos cinco anos incompletos em fase de letramento. 

 

2 – Caracterização da escola 

A A Way – Biligual School é uma escola de Educação Infantil Bilíngue, localizada em 

Pinheiros. No segundo semestre de 2012, a escola completou 25 anos de atuação no 

mercado de educação infantil. Como parte das comemorações, ela está de mudança para 

uma nova casa. O novo espaço contará com sala de artes, sala de música e uma sala 

específica para as aulas de yoga e capoeira. Além uma sala para cada grupo e um 

playground com balanços e uma belíssima jaboticabeira. Atende crianças de um a cinco 

anos incompletos, nos período manhã, tarde, semi-integral e integral.  
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3 – Caracterização da sala 

Estão posicionadas no meio da sala duas mesas grandes quadrangulares, cada mesa tem 

capacidade para acomodar 6 crianças, em média. Uma estante com divisórias, local 

onde os brinquedos ficam ao alcance das crianças. Um cantinho da leitura com seis 

almofadas. Um iPad e rede wireless.  

 

4 – Posição do estagiário 

Professora assistente atuando na escola desde o primeiro semestre de 2012. Aplicarei a 

aula aos alunos do grupo 4 interessados pelo ABC do Bita, aplicativo interativo do iPad. 

Dividirei a turma em pequenos grupos de, no máximo, 3 crianças.  

 

Parte II – a aula 

Dias: 18 de outubro    Período: 09:00h às 10:15h. 

         22 de outubro    Período: 09:00h às 10:15h. 

         25 de outubro    Período: 09:00h às 10:15h. 

1 – Gênero virtual escolhido 

Escolhi os Apps educativos disponíveis para o iPad da Apple, mais especificamente, o 

ABC do Bita, um abecedário interativo em português desenvolvido para estimular 

coordenação motora e raciocínio lógico, usado como brinquedo por crianças no início 

da alfabetização. 

Pensado especificamente para crianças na fase inicial de alfabetização é de fácil 

navegação, e cheio de cores e formas atrativas. Promove o aprendizado por meio do 

brincar, com narração, animações e trilha sonora que fazem do processo de letramento 

das crianças um momento divertido a cada nova brincadeira proposta, como voar um 

helicóptero, fazer o macaco balançar ou estourar milhos para virarem pipoca. 
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Esta dentre os aplicativos gratuitos oferecidos pela Apple aos seus cliente que possuem 

iPad. Sua última atualização dada de 16/01/2012 e encontrasse disponível no site da 

empresa. 

 

2 – Objetivos gerais da aula 

Apresentar o ABC do Bita como ferramenta no processo de letramento, através da 

brincadeira e ludicidade que a interatividade do aplicativo proporciona. 

 

3 - Objetivos específicos da aula 

Aprimorar o processo de letramento das crianças ao introduzir um dispositivo 

multimídia ao trabalho individual realizado pela professora do grupo. O objetivo é 

ajudar na imersão dos alunos ao mundo letrado, através do abecedário interativo ABC 

do Bita.  

Auxiliarei as crianças, separadamente, em grupos compostos por no máximo três 

alunos, na compreensão da brincadeira proposta pelo aplicativo e os estimularem a 

interação entre aluno-aplicativo. Visando que as crianças sejam capazes de atingirem o 

maior número de acertos nas brincadeiras para fixação das letras do alfabeto, e posterior 

memorização da ordem das letras. 

 

4 – Material pedagógico 

Ambiente com rede wireless, um iPad e um bloco de anotações para registro do 

processo de cada criança. 

 

5 – Descrição detalhada da aula  

Fazer uso da hora do trabalho individual, (momento no qual a professora do grupo senta 

separadamente com cada aluno para contar os números, escrever o nome, organizar o 

alfabeto, entre outras atividades que visam o desenvolvimento da criança), para 
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apresentar as crianças o aplicativo para iPad ABC do Bita.                                       

                                                                      

Figura 1 

Cantar o ABC, em português e em inglês, junto com as crianças seguindo a sequência 

das imagens do aplicativo. Pedir para que cantem sozinhas, nos dois idiomas. 

      

Figura 2 

Incentivar a criança a interagir com o aplicativo, após breve explicação, e certifica-se do 

quanto ela é capaz de concluir de cada etapa.  

 Figura 3 
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Trabalhar individualmente a “letra do nome”, a primeira letra do nome de cada criança, 

com o objetivo de promover a imersão no universo letrado através de um momento de 

descontração e interatividade. Abrindo caminho para a construção do reconhecimento e 

da escrita do nome. 

  

Figura 4 

 

6 – Avaliação da aula 

a) Efeitos da aprendizagem dos alunos 

A avaliação será realizada no terceiro dia de estágio. Eu pedirei às crianças que tenham 

brincado com meu auxílio ao menos duas vezes, para que brinquem com o aplicativo a 

sua maneira. Ao final, voltarei à tela do abecedário e pedirei para que me mostrem a 

“letra do seu nome”, ou seja, a primeira letra de seus nomes. 

b) Atuação do estagiário 

Observador em sala de aula para analisar abordagem usada pela professora do grupo 

para envolvê-los nas atividades proposta. Posterior orientador das crianças para 

navegação no aplicativo. 

c) Efeitos sobre outros 

Apresentar a possibilidade de utilização de dispositivos multimídia, como o iPad e seus 

aplicativos educativos, no processo de desenvolvimento das crianças nessa faixa etária. 
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