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I. Introdução 

 

Escolhi realizar o meu estágio da disciplina Metodologia do ensino de 

português: a alfabetização na escola em que eu trabalho, Integration School, após a aula 

do dia 20/08 ministrada pela Professora Nilce da Silva. Trabalho nesta escola há quatro 

anos, na Educação Infantil, com crianças de um ano e meio a dois anos. Desta forma, 

conheço bem as crianças, suas famílias e acompanho o crescimento das que continuam 

do Infantil para o Fundamental. Escolhi realizar meu estágio no primeiro ano, porque 

gosto, especialmente, de observar as hipóteses de escrita e leitura elaborada por eles. 

 

II. Caracterização da comunidade 

 

A escola está localizada no bairro Vila Andrade, região sudeste de São Paulo, 

que é uma área residencial, com muitos prédios, casas e condomínios. A região é 

bastante movimentada e próxima à escola existem padarias, supermercados, restaurantes 

e outras escolas. As crianças são moradoras da região e pertencem à uma classe média 

alta, em sua grande maioria. A escola possui pouco contato com os estabelecimentos da 

região. Participa da Organização das escolas bilíngües (OEBI) e tem uma parceria com 

a academia Gustavo Borges, mas em geral cada estabelecimento é quase que 

independente dos outros já que não existe contato, colaboração e poucas parcerias. 

Diferente de países europeus, onde a comunidade tem uma participação importante 

dentro das escolas, tanto nas decisões como na estrutura, colaborando com material 

pedagógico ou qualquer necessidade da escola.  

 

III. Caracterização da escola 

 

A Integration School é uma escola bilíngue com duas unidades, uma de 

Educação Infantil e outra de Ensino Fundamental. A unidade de Educação Infantil já 

existe há doze anos, porém a unidade de Ensino Fundamental é muito nova e foi 

inaugurada em 2010. A escola é bilíngue, português e inglês, e atualmente vai até o 

quinto ano. Tem uma filosofia baseada no construtivismo e um projeto pedagógico bem 

estruturado que apresenta formar leitores, escritores e pesquisadores bilíngues.  

É uma escola pequena, tem por volta de 120 alunos e 40 funcionários. Funciona 

das sete e meia da manhã até às sete da noite e atende crianças de meio período e 



período integral. A unidade do Ensino Fundamental, onde estou fazendo meu estágio, é 

uma escola com salas amplas, mas com janelas pequenas, sendo impossível ver o 

movimento de fora. Também tem uma sala de artes, onde são realizadas aulas de artes 

visuais assim como música e teatro, três vezes por semana. A escola também tem um 

refeitório, sala dos professores, banheiros para as crianças, banheiro para os adultos, 

cozinha, quadra e um parque pequeno, com poucas árvores, um trampolim e uma pista 

de carros desenhada no chão. 

 A biblioteca conta com muitos livros e filmes, uma televisão com DVD e divide 

espaço com oito computadores com acesso a Internet. Os trabalhos das crianças são 

expostos em toda a escola, desde a parede da secretária até murais com atividades de 

artes e folclore. Existe também um grande mural sobre as Olimpíadas de Londres 

realizado durante a aula de esportes. 

 

IV. Caracterização da sala 

 

A sala, como espaço físico, é ampla, com cadeiras que ficam dispostas em 

circulo. Há um quadro branco e cartazes realizados pelas crianças espalhados pela sala.  

São dezoito crianças no total sendo oito meninas e dez meninos entre seis e sete 

anos. As crianças têm uma liberdade dentro de sala, podem sair para beber água e ir ao 

banheiro quando sentirem necessário. Durante as atividades diárias, as crianças são 

expostas a diversas situações que os levam a raciocinar e trabalhar. Como por exemplo, 

na construção de uma casa, onde deveriam fazer decisões em conjunto, medir espaços e 

construir peças com material reciclável.  

Esse grupo de crianças parece muito agradável de trabalhar. As crianças são 

solicitas umas com as outras, não desrespeitam a professora, gostam muito de desenhar 

e brincar no parque, além disso, me receberam muito bem.  

 

V. Posição do estagiário 

 

Como já trabalho na escola, tive liberdade de fazer a observação de forma 

tranquila, eu me senti confortável todo o tempo e interagi bastante com as crianças. 

Quando fiz a proposta do plano de aula para a coordenadora, ela me recebeu muito bem 

e me orientou quando expliquei minhas intenções e questionei a posição da escola e dos 

pais referente ao e-mail. A coordenadora achou a idéia muito boa, disse que os pais não 



se incomodariam e me chamou atenção para com as senhas dos e-mails, que deveria ser 

de fácil lembrança. 

 

VI. Plano de aula 

 

A elaboração do plano de aula será de 27/08/2012 a 09/09/2012. E o plano será 

aplicado nos dias 17/09/2012 e 24/09/2012 com uma hora de duração para cada dia. 

Conteúdo a ser ensinado: gênero textual virtual e-mail. 

O e-mail é um correio eletrônico que surgiu por volta de 1965. É uma forma de 

comunicação que depende da conexão com a Internet e atualmente é a forma de 

comunicação mais utilizada pelas pessoas. È possível enviar mensagens, fotos, vídeos e 

já existem outras formas de interação como e-mail em grupos e compartilhar arquivos.  

Objetivos gerais: introduzir discussão referente ao dia-a-dia das crianças já que 

todas já têm acesso ao computador na escola e em casa também. Buscar nas crianças o 

repertório referente à Internet e e-mail e introduzir novos conhecimentos históricos, 

como por exemplo, a função da escrita como registro e memória.  

Objetivos específicos: criar um e-mail com as crianças do 1°ano. Enviar e 

receber mensagens dos amigos, professores e familiares.  

Material pedagógico 

Utilizaremos os oito computadores da escola localizados na biblioteca, o 

programa de acesso à Internet chamado Google Chrome e o site Gmail para a realização 

dos e-mails.  

 

Descrição detalhada de aula 

 

1° dia: Convidarei as crianças para formarmos um círculo fora da sala, se 

possível no parque aberto, se estiver chovendo ou ocupado, sentaremos próximo ao 

refeitório. Então iniciarei uma conversa sobre o e-mail, perguntando quem já possui um 

e se eles sabem para o que serve. Assim, contarei uma breve história sobre como e 

porque surgiu o e-mail e farei a proposta de realizar um e-mail para conversarmos uns 

com os outros e também para mandarmos e-mail para pessoas próximas.  

Vou pedir para que as crianças se dividam em dois grupos de oito e explicarei 

que não há computadores suficientes para todos irem ao mesmo tempo. Assim, um 

grupo ficará realizando uma atividade com a professora, o outro fará o e-mail e depois 



trocamos os grupos. Depois de realizar o e-mail com os dois grupos, pedirei que para a 

próxima aula tragam escrito em um papel, e-mail de pessoas para qual eles gostariam de 

enviar uma mensagem.  

2°dia: Neste dia, dividiremos mais uma vez a turma em dois grupos. Agora, vão 

acessar o e-mail, com orientação e escrever uma mensagem para uma pessoa ou mais. 

Também darei meu e-mail a eles caso queiram escrever uma mensagem para mim. No 

fim , vou agradecer a disposição deles para as aulas e dizer que sempre que quiserem 

podem me escrever um e-mail. Também vou alerta-los para vírus, dizendo que não 

devemos abrir e-mail se não soubermos quem o escreveu.  

 

Autoavaliação 

 

A minha autoavaliação estará no depoimento, pois será feita após a aplicação das 

aulas. As perguntas a baixo, que servirão para a minha autoavaliação, serão respondidas 

por meio de observação e registros como fotos, ações e comentários das crianças.  

Perguntas: 

1) Essa foi uma nova experiência para as crianças? 

2) Que reações às crianças tiveram? 

3) Como reagiram os pais e a escola? 
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