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Disciplina: Metodologia do ensino de português: a alfabetização 

Professora: Nilce da Silva 

Aluno: Natalino Souza dos Santos, Número: 6432027. 

 

 

Plano de aula 

 

I – Comunidade 

 

O Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos (Cieja) Jéssica Nunes 

Herculano está localizado no bairro do Butantã, próximo a Rodovia Raposo Tavares. O bairro 

do Butantã tem cerca de 12,5km com um pouco mais de 40 mil habitantes e se caracteriza por 

grandes contrastes (WIKIPEDIA)1: de um lado se tem regiões ricas, com casas de alto padrão 

e por outro favelas, como é o caso da São Remo. Nesta região encontra-se a maior 

universidade da América Latina, Universidade de São Paulo (USP). É um bairro de 

importantes avenidas como a Avenida Vital Brasil, Avenida Francisco Morato, quilômetros 

iniciais da Rodovia Raposo Tavares, etc.(Prefeitura Municipal de São Paulo)2. 

 

II -  Descrição da escola 

 

O Cieja Jéssica Nunes Herculano funciona numa casa alugada, com espaço interno 

reduzido. Possui dois banheiros, uma pequena copa, sala dos professores. A instituição está 

localizada na Rua Antônio Mariani, nº. 425, nas imediações do Instituto Butantã, próximo aos 

primeiros quilômetros da Rodovia Raposo Tavares. Tal instituição funciona durante o dia 

todo, possui vários turnos, compreendendo quatro módulos, que se aproximam das séries 

regulares da 1ª a 9ª séries. A idade dos alunos varia de 15 a 45 anos (possui poucos alunos 

com mais de 45 anos). Existem nove salas de aulas mais um laboratório de informática e as 

salas possuem entre 15 e 20 alunos.  

 

III - Organização do Cieja Jéssica Nunes Herculano 
 

A organização do Cieja compreende as seguintes áreas temáticas: Ciências da 

Natureza e Matemática, Linguagens e Códigos e Humanas. Os alunos ao ingressarem no Cieja 

1- http://pt.wikipedia.org/wiki/Butant%C3%A3 
2- http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/butanta/historico/ 
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fazem um prova de nivelamento, esta tem por objetivo conhecer a história escolar do aluno a 

fim de adequá-lo a um dos quatro módulos. A partir daí ele é matriculado na escola no 

módulo específico e é aberta uma ficha, chamado de passaporte, que vai acompanhá-lo por 

toda sua vida escolar no Cieja. Este passaporte contem informações sobre as presenças ou 

ausências em todas as áreas do curso, ou seja, ele é único. São 42 turmas, distribuídas em 

quatro módulos normais e uma de educação inclusiva. O Cieja não possui biblioteca. 

 

IV - Os alunos do Cieja  

 

Em geral, a maioria dos alunos trabalha e vêm diretamente do trabalho para o Cieja. 

Alguns trabalham com carteira assinada; outros não; existem algumas donas de casa e poucos 

desempregados. A vida deles é bastante complexa, pois dividem o tempo de estudos com o 

cuidado dos filhos, o trabalho, etc. Percebe-se que eles vêm à escola não só para estudar, mas 

também para fazer amigos, discutir questões “irrelevantes”, entre outras coisas. Alguns alunos 

têm passado por problemas de saúde, outras são deficientes (Síndrome de Down e Autistas). 

Os alunos do Cieja possuem sérias dificuldades de concentração e entendimento dos 

conteúdos ministrados, segundo depoimentos dos professores: os professores dizem ter muito 

trabalho para manter a atenção deles, às vezes porque o conteúdo não possui conexão com 

aquilo que eles trazem previamente ou estão totalmente descolados da realidade deles. Às 

vezes, eles estão bastante cansados do trabalho ou envolvidos nos problemas materiais ou 

simplesmente desinteressados.  

O período de aplicação do plano de aula será noturno, durante cinco quintas-feiras, 

abrangendo cinco turmas de alfabetização com duração de duas horas e 15 minutos cada aula. 

 

V - Objetivo geral da aula:  

 

 

Ensinar os alunos a usar a Internet para o processo de alfabetização e novos 

letramentos (Soares, 2002). 

O objetivo deste plano de aula é promover o processo de aprendizagem do alfabeto 

do português tanto escrito quanto falado, através do blog 

http://rosanabloguita.blogspot.com.br, que traz algumas atividades interativas. Será usada 

neste trabalho a do “Alfabeto animal”. Este blog é um projeto da professora Rosana Maria 
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Gomes da Silva, professora há 20 anos, que traz principalmente conteúdos referentes ao 

processo de alfabetização e ensino da Língua Portuguesa. Através de atividades interativas o 

blog apresenta exercícios que abordam a fase inicial até o quinto ano do Ensino Fundamental. 

Nele há diversas atividades para imprimir, jogos interativos e vídeos. 

 

VI - Objetivos específicos: 

 

O objetivo deste plano de aula é ensinar o alfabeto do português aos alunos do Cieja, 

principalmente, a associar as letras do alfabeto aos seus respectivos sons, concomitantemente 

desenvolvendo novos letramentos, familiarizando-os alunos com o uso computador. 

 

VII - Provável data de aplicação: 

 

Dia: 24/09/12 e 27/09/12 ou de acordo com a viabilidade do Cieja.  
 

VIII  – Passo a passo da execução das atividades  

 
Na introdução da atividade, o professor explica aos alunos como será feita a aula e 

quais recursos serão utilizados, por ser uma aula introdutória será escrito no quadro branco o 

alfabeto português e lido várias vezes, tanto conjuntamente quanto pelo professor. 

A primeira parte da atividade consiste em auxiliar os alunos a entrar na Internet e 

acessar o blog supracitado. Inicia-se a atividade mostrando o ícone do navegador “Internet 

Explorer”, na Área de Trabalho do Windows, ao carregar o navegador, escrevo no quadro o 

endereço ao qual eles devem acessar, informo-os ainda de que ao acessar o site devem clicar 

no link: “ATV . ONLINE DE ALFABETIZAÇÃO.” Uma vez no site, os alunos serão 

convidados a usar a seguinte atividade: Alfabeto animal. Será dada uma breve introdução 

aos alunos de como a atividade funcionará, desde o acesso ao site até a confecção de desenhos 

com as letras do alfabeto. Os desenhos com as letras do alfabeto será a última parte da 

atividade, consistirá na elaboração pelos alunos, em folhas de sulfite, de desenhos com as 

letras do alfabeto. 

O Alfabeto animal consiste numa atividade interativa onde são apresentadas as 

figuras de animais, um por vez, com a ausência da primeira letra. São oferecidos três opções 

de letras e uma delas é verdadeira, o aluno deve escolher qual letra está faltando de acordo 
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com a figura e clicar nesta letra, em seguida virá a resposta. Se ele acertá-la a mensagem de 

parabéns aparecerá na tela, caso contrário será exibido uma mensagem para tentar novamente. 

A figura abaixo mostra como funciona a atividade “Alfabeto animal”, nela vemos no 

lado esquerdo superior a figura de um bicho, a abelha, e abaixo uma linha pontilhada com a 

primeira letra ausente. No quadro próximo a figura da abelha existe três opções de letras: “A”, 

“G” e “P”, o aluno é convidado a escolher a letra que melhor completa a linha pontilhada, 

dando um clique nela, em seguida o programa informa o acerto ou o erro e confere ao aluno 

um ponto, passando para próxima figura. Esta atividade engloba as 26 letras do alfabeto 

português, excetuando-se as três letras estrangeiras. 

Segue o exemplo do primeiro exercício: 
 

 
Figura1- Imagem da atividade “Alfabeto animal” 

 
A atividade pressupõe a recitação do alfabeto, toda a sala será convidada recitar o 

alfabeto, cada atividade apresenta uma figura diferente, na sequência do alfabeto português, 

isto é, a primeira figura é da abelha, logo a letra “A”.  

Na atividade, cada animal será apresentado sequencialmente de acordo com o 

alfabeto português, pretende-se desenvolver a consciência dos alunos sobre os sons do 

alfabeto português, bem como o conhecimento de algumas palavras da língua portuguesa, tais 

como abelha, baleia, ovelha, etc. Esta atividade trabalha com o método o fônico: primeiro os 

alunos conhecem o som das letras do alfabeto, aprendem a pronunciá-las e depois a escrevê-

las. Observe que este exercício não só ensinará o alfabeto aos alunos, mas também a escrita e 

o som de algumas palavras. 

Para execução destas atividades é necessário um sala com computadores conectados 

a Internet e um quadro branco. Como cada sala possui cerca de 20 alunos e o laboratório de 

informática do EJA tem 10 computadores, as atividades serão feitas em duplas. O tempo 

necessário para introdução é de 30 minutos que consistirá em apresentar a atividade, 
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acomodar os alunos nos locais devidos, ligar os computadores, ensinar a abrir o navegador e a 

acessar o site. 

Gastaremos mais 15 minutos apresentando o alfabeto português no quadro branco e 

repetindo-o com os alunos. Na próxima meia hora será para os alunos trabalharem em duplas, 

com o auxílio do professor eles farão as atividades até atingirem a última letra do alfabeto. 

Assim, cada dupla faz todos os exercícios, abrangendo todo alfabeto, repetindo-os 

até a completa memorização das letras do alfabeto, auxiliados sempre pelo professor.  

Na segunda etapa, os alunos farão interação entre eles apresentando aos colegas as 

dificuldades encontradas durante a prática do exercício e cada aluno será convidado a 

apresentar uma letra que aprendeu, bem como o animal a ela referente: o aluno fala em voz 

alta a letra aprendida e o nome do animal que se inicia com ela. Isto levará cerca de meia 

hora.  

Na parte final da aula, será sugerida aos alunos a apresentação das letras trabalhadas, 

num papel sulfite. Cada dupla desenha pelo menos duas letras, seguindo a ordem do alfabeto 

apresentado no quadro e a sequência de organização dos computadores. Assim quem está 

sentado no primeiro computador desenha as letras “A e B”, no segundo as letras “C e D”, 

assim sucessivamente. Assim se formará 20 letras, faltarão mais três letras. Estas serão 

sugeridas as duplas que quiserem fazê-las, caso ninguém se disponha o professor irá 

apresentá-las. 

 

IX – Avaliação 

 

a) Alunos 

Ao final da atividade, espera-se que o aluno tenha desenvolvido o conhecimento do 

alfabeto português brasileiro, tanto do ponto de vista fonético, quanto escrito. O conhecimento 

fonético se desenvolverá durante a primeira parte, onde todos recitarão o alfabeto, no meio da 

atividade,quando o professor vai ajudá-los a completar as letras, pronunciando-as e na última 

parte, onde ocorrerá a interação das duplas com a apresentação das letras escolhidas. No que 

tange à escrita, esta se desenvolverá na última parte da aula, quando os alunos irão “desenhar” 

as letras escolhidas. 

Os alunos serão avaliados quanto à capacidade de reproduzir escrita e foneticamente 

os sons do alfabeto português. Durante a atividade o professor vai oferecer suporte a todos os 

alunos, mesmo que eles se mostrem capazes de fazer atividade sozinhos, o aluno será sempre 
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observado quanto a capacidade de executar o exercício corretamente. No instante em que cada 

aluno for convidado a apresentar a letra e o som a ela associada também servirá de avaliação. 

b) Professor 

A avaliação do professor que aplica a atividade também será contínua, ele deverá 

estar atento quanto a sua disposição, organização e clareza na transmissão daquilo que deve 

ser feito. Ele deve mostrar também conhecimentos e competências que lhe auxiliarão no 

desenvolvimento do seu trabalho, tais como atenção, conhecimentos de informática e preparo. 

c) Escola e comunidade 

Os impactos que esta atividade pode causar vão depender dos relatos que os alunos 

trarão para sala de aula e no dia a dia dele na escola. Será sugerida aos alunos a apresentação 

oral do antes e o depois da atividade. Quais impactos da atividade na sua vida escolar? Os 

familiares perceberam alguma mudança? Para ter estas respostas serão coletados depoimentos 

orais que serão coletados pelo professor, organizados e expostos à comunidade escolar através 

de cartazes e podem ser publicados no jornal do bairro. 
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