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Parte I 

Apresentação  

Este plano de aula será realizado com minha avó chamada Gessini Mello 

Almeida. Ela tem 66 anos e trabalha em um projeto que é realizado pelo instituto 

presbiteriano Mackenzie intitulado Projeto Mãos e Coração. 

Este projeto tem como objetivo:  

“Oferecer abrigo, consolo, orientação, apoio emocional, espiritual, 

desenvolvimento de habilidades e atendimento social a: 1. pacientes hospitalizados; 2. 

seus cuidadores/familiares.” (retirado do site: 

http://www.capelania.com/2008/index.php?option=com_content&view=article&id=82

&Itemid=106)  

Ela trabalha de segunda à sexta das 8:00 até as 15:30 horas, quatro dias no 

hospital Servidor Público que se localiza na Rua Pedro de Toledo, 1800 e, uma vez 

por semana, na Casa do Aconchego que se localiza na Rua Oscar Freire, 2229.  

A aluna tem um computador em sua residência onde poderá realizar as 

apresentações. Ela sabe o básico sobre computador, acessa rede sociais e escreve 

textos no word.   

Parte II 

 

1. A aula 

 

A aula será realizada no dia 28 de setembro no período da tarde onde será 

apresentado um curso básico de inicialização ao uso do power point para pequenas 

apresentações.  

O power point é um software que permite a criação de apresentações para que 

estas sejam projetadas em tamanhos maiores por meio de projetor. Com ele é possível  

que sejam criadas telas coloridas, imagens no plano de fundo e até mesmo que hajam 

efeitos sonoros durante a apresentação. Por ser um programa carregado com muitas 

ferramentas foi necessária uma seleção sobre o que seria mais útil para que pudesse 

ser realizada a apresentação de maneira completa e eficiente.  

 

http://www.capelania.com/2008/index.php?option=com_content&view=article&id=82&Itemid=106
http://www.capelania.com/2008/index.php?option=com_content&view=article&id=82&Itemid=106
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2. Objetivos gerais da aula 

No projeto onde Gessini trabalha, ela realiza visitas hospitalares, faz 

artesanatos com pacientes e cuidadores, treina pessoas para fazer este trabalho e dá 

cursos sobre o tema. Conversando com ela, soube da necessidade dela em fazer 

apresentações de power point para que ela pudesse dar suas aulas nos cursos 

oferecidos pela capelania. 

Logo, a aula ensinará como inserir um plano de fundo, texto e imagens 

baixadas da internet. Como configurar tais recursos e apresentar alguns recursos 

secundários de acordo com a necessidade.  

Esta aula tem como objetivo capacitar a aluna a ter autonomia para realizar 

apresentações simples podendo ao final destas enviar e-mails com seus projetos e 

despertar a curiosidade para que ela possa aprofundar seus conhecimentos neste 

software. 

3. Objetivos específicos 

Apresentar o power point e levar a aluna a realizar uma apresentação básica no 

software enviando-o por e-mail no final da aula. 

4. Material pedagógico 

 

Notebook, pen drive, apostila (realizada pela própria estagiária) e máquina 

fotográfica. 

 

5. Descrição detalhada da aula 

 

Criei uma apostila onde ela terá imagens do software passo a passo e algumas 

explicações básicas para que ela possa consultar quando necessário e também para dar 

um apoio quando formos estudar.  

 Esta apostila tem uma linguagem simples e direta para que seja de uso fácil e 

rápido. Terá também espaço para que ela faça anotações quando necessário. 

A aula será dividida em alguns momentos: 

1. Apresentação do programa 

2. Apresentação da apostila 
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3. Baixar imagens da internet e salva-las no computador 

4. Inserção e configuração de imagem  

5. Inserção e configuração de texto 

6. Inserção de design personalizado  

7. Como e onde salvar a apresentação 

8. Como apresentar 

9. Enviar por e-mail 

10. Dúvidas 

11. Atividade 

 

6. Avaliação da aula 

Para a avaliação da aula irei pedir um e-mail com uma apresentação feita pela 

própria aluna. E um último encontro para que eu possa gravar uma entrevista sobre 

quais foram às dificuldades na realização e o que ela ainda gostaria de saber.  

7. Referências 
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