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1. Caracterização da escola e da comunidade escolar 

 

  Segundo dados publicados no site da Secretaria de Educação do Município de 

São Paulo a escola possui 585 alunos matriculados do 1º ao 8º ano do ensino fundamental, 

nos períodos manhã e tarde e ainda 14 alunos deficientes visuais. A média de alunos por sala 

é de 27. 

  Conta com uma equipe de 66 profissionais, dos quais 50 são professores e os 

seguintes equipamentos: 12 salas de aula, uma sala de leitura, duas quadras, um laboratório de 

informática e 12 carros para transporte. Em 03 de setembro deste ano, o site de notícias UOL 

divulgou os resultados da pesquisa do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB) do ano de 2011, segundo o qual, os resultados da escola demonstram crescimento 

acima da média com relação às escolas brasileiras e do município de São Paulo, desde 2005, 

ficando abaixo do desempenho médio das escolas do estado de São Paulo nos anos de 2007 e 

2011. Ressalta-se ainda o melhor desempenho das séries inicias (1º a 4º anos) em relação ao 

desempenho das séries finais (5º a 8º anos). 

     Segundo informações verbais fornecidas pela coordenadora pedagógica, 

durante o primeiro encontro, a escola foi criada 1968 e presenciou ao longo do tempo 

inúmeras mudanças econômicas, sociais e de paisagem, decorrentes do crescimento do bairro 

de Perdizes, onde está localizada. Ainda, de acordo com seu relato, no entorno da escola, 

existem residências de alto padrão, mas os filhos das famílias que ali residem não frequentam 

a escola.  A comunidade escolar é formada, majoritariamente, por filhos de funcionários do 

Hospital das Clínicas (localizado próximo à escola), de empregados domésticos ou do 

comércio local e crianças de abrigo. 

  Ainda neste encontro relatou que a vizinhança reclama a presença da escola no 

local e que, recentemente, um dos vizinhos  acionou a ouvidoria da Secretaria da Educação 

pelo barulho e algazarra das crianças. 

 

 

 



2. O estágio 

 

   Procurei a Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Tenente José 

Pinto Duarte para o estágio desta disciplina por estar localizada próxima de minha casa e 

também por já ter feito contato com a mesma no estágio da disciplina Coordenação do 

Trabalho na Escola II. 

  Fui bem recebida pela coordenadora pedagógica com a qual, a princípio, 

conversei sobre realizar o estágio em uma sala de 1º ano para acompanhar o processo de 

alfabetização da turma. No entanto, ao entender melhor a proposta de estágio da disciplina 

ministrada pela professora Nilce, que prevê a aplicação de um plano de aula que contemple 

um gênero de texto digital, voltei a conversar com ela, que me sugeriu estagiar com o 

professor da sala de informática da escola. Desta forma, agendamos o estágio para o dia em 

que o mesmo recebe o maior número de alunos, às terças-feiras, no período da manhã (das 7 

às 12 horas), dias 21 e 29 de agosto e 04 e 11 de setembro, ficando para os dias 18 e 25 de 

setembro a aplicação do plano de aula.  

 

Caracterização da sala 

A sala de informática, onde estou realizando o estágio, é bastante ampla e possui 19 

computadores, equipados com caixas de som, CD-Rom e acesso à Internet em banda larga, 

número este insuficiente para que todas as crianças possam ter acesso individual à máquina, 

sendo necessário que algumas trabalhem em pares. Os computadores são novos e funcionam 

bem. A coordenadora pedagógica me informou que, em breve, a escola receberá tablets para a 

utilização em sala de aula, mas que o número de equipamentos não atenderá a todas as 

crianças. 

O trabalho na sala de informática 

O Professor Pedro Cattai é professor de Português, mestre em filosofia e remanejado, por 

interesse próprio, para a função de Professor Orientador de Informática Educativa (POIE). 

Atende semanalmente as 22 turmas do Ensino Fundamental I, nos períodos da manhã e tarde. 

Está no cargo desde maio deste ano e me informou que sua função é avaliada anualmente pelo 

Conselho de Escola.  O referido docente tem muitas dúvidas com relação às metodologias 

que deveriam ser utilizadas para o ensino da informática, especialmente para os 1º e 2º anos , 

fazendo  referência à dificuldade em manter a atenção das crianças nas atividades e também 

aos diferentes tipos de desempenho dos alunos: enquanto uns terminam rapidamente a 



atividade, outros não conseguem terminá-la. Observei, durante o período de estágio, a 

aplicação de atividades utilizando o computador para assistir a vídeos, (em particular o do 

Saci Pererê, devido ao trabalho da escola com a semana do folclore); desenhar (o Saci Pererê 

após assistir ao vídeo); utilizar a ferramenta PowerPoint (para responder “adivinhas” sobre 

animais); realizar buscas na Internet (para ilustrar o PowerPoint com imagens dos animais) e 

jogar.    

Posição do estagiário 

Desde o início do estágio, em 21 de agosto, acompanho as aulas e auxilio as crianças que têm 

dificuldades em realizar as tarefas ou em se concentrar no que está sendo solicitado pelo 

professor.  No dia da semana em que faço o estágio, há uma aula vaga, espaço este que 

aproveitamos para conversar a respeito de planejamento, discutir alguma ideia ou comentar 

algum fato ocorrido nas aulas realizadas naquele dia. 

 

3. A aula 

 

Datas previstas: 18 e 25/9/2012    Período: manhã    Turma: 2ª ano  

Gênero virtual escolhido: texto digital (acesso à Internet/ busca/ exploração de sites/ 

hipertexto/ gravação de favoritos) 

Justificativa 

Decidi-me por esta abordagem em decorrências da observação de uma aluna do 2º ano. Em 

um dos dias de estágio- o dia em que assistiram ao vídeo sobre o Saci Pererê-, ela me chamou 

e perguntou baixinho onde estava o vídeo do Saci, apontando para o computador. Dei a ela 

uma explicação breve, chamei a atenção do professor para a pergunta que ela estava fazendo 

(e que poderia ser uma dúvida dos demais) ao que ele atendeu e resumidamente forneceu 

algumas informações. Fiquei intrigada com esta questão refletindo que algo tão complexo não 

poderia ser resolvido com aquela breve explanação, resolvendo então aprofundar o tema, 

deparando-me então com a necessidade e o desafio de fazer uma pesquisa detalhada para 

poder levar informações mais elaboradas e acessíveis àquela menina e também a todos os 

demais. 

 

 



Objetivos gerais 

Mostrar os vários suportes que o texto escrito teve ao longo da história (pedra, pergaminho, 

livro, texto digital) evidenciando suas diferenças e semelhanças assim como seus mecanismos 

de produção, reprodução e difusão; fornecer elementos para o entendimento de como funciona 

a redes de computadores explorando o texto digital (busca de informações, estrutura dos sites, 

hipertextos); construir conhecimento com base na pesquisa de textos na Internet. 

Objetivos específicos 

Realizar sondagem para avaliar o conhecimento dos alunos no acesso aos textos digitais e 

promover a troca de informação entre eles através da realização de um trabalho em conjunto; 

ensinar a gravar links de textos pesquisados como favoritos. 

Cronograma 

Aula 1 – Apresentar o histórico dos suportes do texto digital – 20 minutos;  exibir filme sobre 

como funciona a internet – 5 minutos; levantar dúvidas sobre o filme – 5 minutos;                

Explorar sites que as crianças já conhecem - 15 minutos; avaliar o encontro – 5 minutos 

Aula 2 – Escolher do tema para pesquisa - 5 minutos; realizar pesquisa – 25 minutos;    trocar  

informações sobre o que pesquisaram – 15 minutos  (Veja roteiro no PowerPoint anexo). 

Material pedagógico 

Utilização de data show para a o debate e também para a que as crianças possam compartilhar 

com os demais os sites que já acessaram e que gostam de acessar; utilização dos 

computadores da sala de informática para realizar buscas; explorar sites e hipertextos; gravar 

favoritos. 

Avaliação 

Aprendizagem dos alunos: solicitar que avaliem o encontro através de uma conversa onde 

poderão expor o que aprenderam, se gostaram/não gostaram do encontro, através de questões 

elaboradas para esta finalidade. As respostas serão anotadas por mim. 

Atuação do estagiário: solicitar avaliação do professor POIE, através de e-mail. 

Efeitos sobre os outros: solicitar avaliação da professora da sala, através de e-mail. 

 

 

 

 

 



4. Referenciais teóricos 

 

   Tomei para a realização deste planejamento Soares (2002) que fundamenta a  

concepção de letramento como sendo não as próprias práticas de leitura e escrita, e/ou os 

eventos relacionados com o uso e função  dessas práticas, ou ainda o impacto ou as 

consequências da escrita sobre a sociedade, mas, para além de tudo isso, o estado ou condição 

de quem exerce as práticas sociais de leitura e escrita, de quem participa de eventos em que a 

escrita é parte integrante da interação entre pessoas e do processo de interpretação dessa 

interação. 

  Também relevante para mim foi a citação que a autora fez, neste mesmo texto 

(p.151), sobre a obra de Ramal (2002, p.84), com relação ao texto digital: 

 

    Estamos chegando à forma de leitura e de escrita mais próxima do nosso 

    próprio esquema mental: assim como pensamos em hipertexto, sem limites 

    para a imaginação a cada novo sentido dado a uma palavra, também                    

    navegamos nas múltiplas vias que o novo texto nos abre, não mais em  

    páginas, mas nas dimensões superpostas que se interpenetram e que podemos 

    compor e recompor a cada leitura.     

   

O trabalho de Bufalo (1999), para quem a prática educativa deve ser previamente organizada 

e sistematizada, para evitar o improviso, mas permitindo o imprevisto, influenciou-me no 

sentido de promover um debate e não por uma “aula” e, desta forma, possibilitar às crianças 

falarem sobre seus conhecimentos, interagirem e trocarem informação e assim poderem se 

posicionar a respeito do que desejam aprender.  

  Outro referencial foi Mortatti (2008) que enfatiza que não se pode aceitar que, 

de modo isolado e com objetivos salvacionistas, um método possa resolver os problemas da 

alfabetização, assim como que não se deve desviar a atenção do que é essencial: o fato de que 

um método de ensino é apenas um dos aspectos de uma teoria educacional relacionada com 

uma teoria do conhecimento e com um projeto político e social.  

  Por fim, Moura (2010) me auxiliou com a abordagem histórico-cultural, 

principalmente trazendo a ideia de conceito em Vigotski, como sendo o reflexo objetivo das 

coisas em seus aspectos essenciais e diversos; que se forma como resultado da elaboração 

racional das representações, como resultado de ter descoberto os nexos e as relações desse 

objeto com os outros, incluindo em si, portanto, um amplo processo de pensamento e 

conhecimento que, dir-se-ia, está concentrado nele. Outro conceito abordado por Moura 



(2010) é o de atividade orientadora de ensino (AOE) como sendo aquela que indica uma 

necessidade (apropriação de cultura), um motivo real (apropriação do conhecimento 

historicamente acumulado), que possui objetivos (ensinar e aprender) e propõe ações que 

consideram as condições objetivas da instituição escolar. Para Moura (2010), o conteúdo 

principal de uma AOE é o conhecimento teórico e seu objeto é a constituição do pensamento 

teórico do indivíduo no movimento de apropriação do conhecimento.   
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