
FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Luciano João de Sousa

Plano de aula

Trabalho da disciplina

Metodologia do português: a alfabetização

Profa. Nilce da silva

São Paulo 

2012



Parte I – caracterização da comunidade escolar

Letramento  é,  na  argumentação  desenvolvida  neste  texto,  o  
estado ou  condição de  indivíduos  ou  de  grupos  sociais  de  
sociedades  letradas  que  exercem  efetivamente  as  práticas  
sociais de leitura e de escrita, participam competentemente de  
eventos de letramento.

(Magda Soares)

1. Histórico da escola

O estágio será realizado na Escola Estadual Said Murad.  A escola se encontra 

localizada no extremo da Zona Leste da cidade de São Paulo,comportando um número 

aproximado de 1.500 alunos, divididos em séries do Ensino Fundamental I e II e Ensino 

Médio. 

De acordo com o projeto político pedagógico da unidade escolar elaborado para 

o ano de 2012, o Ensino Fundamental I oferece salas à tarde. O Ensino Fundamental II 

possui salas de aulas no período da manhã. Já, durante o período noturno, as aulas de 

aulas  são  reservadas  para  o  Ensino  Médio,  tanto  na  modalidade  regular  como  de 

suplência - Educação de Jovens e Adultos (EJA). Sendo que, cada sala de aula comporta 

um  número  máximo  de  35  a  40  alunos  divididos  em  série  /  ano.  Salas  de  aulas 

tradicionais com lousa e cadeiras.

A referida instituição escolar, além das dependências necessárias e obrigatórias 

para o seu funcionamento, é composta também pela biblioteca escolar, laboratório de 

informática, sala de vídeo, cantina, lanchonete e quadra esportiva.

Além de tais instalações, a escola possui ainda recursos tecnológicos que tornam 

as  atividades  pedagógicas  mais  dinâmicas  e  interessantes.  Recursos  como: 

computadores, retroprojetor, videocassete, televisão e aparelho de som. Mas, não se vê 

utilização dos mesmos por parte dos professores que se prendem só a livro didático, 

lousa e giz.

 A maioria dos alunos apresenta um perfil  socioeconômico baixo. Segundo o 

projeto político pedagógico da escola elaborado para o ano de 2012, todos fazem parte 

da  comunidade  local.  De  100%  dos  alunos  matriculados,  70%  fazem  parte  da 

comunidade escolar desde o primeiro ano do ciclo I, enquanto que 30 % são alunos que 

finalizaram o ciclo I em escolas próximas e foram encaminhados para a Escola Estadual 

Said Murad para continuarem os seus estudos do ciclo II.



2. Histórico da sala

 O  estágio  será  realizado  com  os  professores  do  Ensino  Fundamental  I  no 

período vespertino. As atividades serão realizadas em dois ambientes: 

 sala de aula normal, onde contaremos com  Datashow, quadro negro, giz e 

cadeiras suficientes aos professores; 

 laboratório de informática, onde teremos o acervo de 16 computadores com 

acesso à Internet, além de lousa branca e recursos materiais apropriados para 

seu uso.

3. Vínculo do estagiário com o ambiente escolar

O estagiário ministra aulas como professor de língua portuguesa para o Ensino 

Fundamental  II  e  Médio,  especificamente  para  o  sétimo  ano,  nono  ano  do  Ensino 

Fundamental II e primeiro ano do Ensino Médio.

O estagiário  costuma  ficar  na  unidade  escolar  no  período  vespertino  com o 

objetivo de realizar os seus estudos teóricos do curso de pedagogia e também com o 

objetivo  de  preparar  as  suas  aulas.  Sendo  assim,  através  da  convivência  com  os 

professores do Ensino Fundamental I, percebeu que os mesmos possuem dificuldades 

no  uso  dos  computadores,  em  especial  no  uso  da  Internet e  do  gerenciamento  de 

Emails. Diante  desta  constatação  o  plano  de  aula  em  questão  tem  por  finalidade 

amenizar tais dificuldades.

Parte II- a aula

1. Conteúdo a ser ensinado

Criação  de  email (Gmail), utilização  de  suas  ferramentas  básicas  (caixa  de 

entrada, rascunho, mensagens enviadas e lixeira). Envio de mensagem de texto, criação 

de texto no Word, salvamento do arquivo e seu anexo à mensagem.



2. Objetivo geral

Visto  que  os  professores  que  ministram aulas  para  o  Ensino  Fundamental  I 

possuem grandes dificuldades no gerenciamento de  email  o objetivo geral das aulas é 

proporcioná-los  a  obtenção  de  um email de  uso  pessoal,  bem como  aprenderem a 

utilização de suas ferramentas básicas para gerenciarem as suas produções textuais e 

interagirem com seus contatos pessoais através do mesmo.

3. Objetivos específicos

Os objetivos específicos das aulas são mostrar ao professores da Escola Estadual 

Said Murad e que ministram aulas para o Ensino Fundamental I as ferramentas básicas 

para criação e um email  pessoa, bem como o uso da tecnologia e do computador em 

suas rotinas diárias. Pretende-se também fazer com que os mesmos aumentem as suas 

autoestimas e se sintam preparados para usar as ferramentas tecnológicas em seus dia-a-

dia. Sintam-se seres capazes e integrados no mundo tecnológico e, que possam adquirir 

autonomia sobre o uso das mesmas, inserindo-as em seu contexto de trabalho.

4. Material didático

O material didático a ser utilizado será: 

 texto  sobre  o  que  é  a Internet e  seus  objetivos  na  era  da  tecnologia  da 

informação;

 apresentação em PowerPoint;

 utilização de Datashow;

 utilização de computadores da sala de informática;

 utilização de lousa branca e quadro negro para realização de esquemas de 

explicação;

 utilização de giz e canetas apropriadas para lousa branca.



5. Descrição da aula

Como ainda não foi colocado em prática, o plano de aula poderá ser realizado no 

período de quatro a seis aulas e será dividido nos seguintes etapas: 

5.1. Aulas teóricas 

A aula terá os seguintes momentos:

 momento de reflexões e de autoaprendizagem sobre o ambiente virtual de 

aprendizagem,  em  especial,  o  uso  da  Internet. Discussão  oral  para 

diagnosticar o que se sabe e o que não se sabe sobre o tema a ser estudado.

 reconhecer  os  conhecimentos  prévios  dos  professores  do  Ensino 

Fundamental  I  da  Escola  Estadual  Said  Murad,  tendo  como  objetivo 

melhorar o ensino e a aprendizagem do gênero virtual em questão; 

 leitura silenciosa sobre o histórico da Internet (texto cujo título é: A Internet, 

extraído  do  Site http://www.sociedaderacionalista.org/2012/02/29/texto-a-

internet/), bem como a sua importância na era do mundo tecnológico;

 leitura compartilhada, exemplificação e explicação sobre cada item e cada 

parágrafo do texto, prendendo-se as informações básicas de cada parágrafo 

para entender o texto como um todo;

 apresentação em PowerPoint sobre os tópicos principais do uso da Internet, 

bem como, apresentação dos passos para a criação de um  Email (Gmail). 

Além de ensinar a criar, salvar e anexar um arquivo a mensagem.

5.2.  Aulas práticas

As aulas práticas irão se constituir da seguinte maneira:

 utilização dos computadores da sala de informática para colocar em prática o 

que se aprendeu nas aulas teóricas;

 passo- a- passo do que foi discutido e aprendido através das aulas teóricas;

 momento de esclarecimento de dúvidas sobre o conteúdo exposto.



6. Avaliação das aulas

a) Efeito na aprendizagem dos professores

O efeito na aprendizagem dos professores será analisado através das atividades 

práticas realizadas na sala de informática e que têm a finalidade de levar os professores 

do ciclo I da Escola Estadual Said Murad ao reconhecimento e uso do ambiente virtual 

de  aprendizagem,  bem  como  a  aquisição  de  um  Email  (Gmail),  suas  principais 

características, o envio e o recebimento de mensagem, o envio de mensagem com anexo 

e  verificação  da  aprendizagem  através  das  mensagens  criadas  pelos  professores  e, 

consequentemente, o envio ao estagiário.

b) Atuação do estagiário

O estagiário será avaliado durante todo tempo de aplicação das aulas, fazendo 

autoreflexão sobre o que foi aprendido pelos professores e o que ficou faltando para um 

melhor  aprendizado  dos  mesmos.  Levando-o  a  estabelecer  as  premissas  da  ação-

reflexão-ação tanto exposta  pela  Proposta  curricular  do Estado de São Paulo para o 

ensino de língua portuguesa. 

c) Auto-avaliação

 Aos  professores,  será  endereçado,  através  dos  Emails criados  por  eles,  um 

questionário com dez questões para reflexão da prática docente e do processo de ensino-

aprendizagem dos mesmos.  O questionário será respondido online e anexado a uma 

mensagem como meio de aperfeiçoamento do que foi aprendido.
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