
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

Metodologia do ensino de português: a alfabetização                        

 Professora: Dra. Nilce da Silva  

Aluna: Neiva Zacarias Portes                                                             Nº USP: 3.020.360 

 

Plano de aula.  

 

Parte I - Elementos para a elaboração do plano de aula  

 

1 – Caracterização da comunidade escolar  

 

 A Escola Estadual Professor “Armando Gaban” (E.E), onde esta sequência 

didática será desenvolvida, localiza-se em uma comunidade da periferia de Osasco, no 

bairro Jardim Conceição. Esta área é conhecida como “invasão”- por ser um antigo 

espaço de ocupação e assentamento- que se iniciou em 1985, segundo o projeto político 

pedagógico da escola (2005) e que, mais tarde, foi desapropriada pela prefeitura para a 

construção de casas populares. É importante ressaltar que a população do local é 

composta predominantemente por migrantes de outros estados do país, principalmente 

do Nordeste. Por esta razão, é muito comum os alunos voltarem para sua terra de 

origem, antes de terminar o ano letivo ou então, após algum período fora, voltarem para 

Osasco. Isto significa dizer que o público que a escola Armando Gaban atende é 

bastante itinerante. O bairro é carente também de infraestrutura para o lazer, tornando a 

instituição escolar como principal espaço de encontro para o convívio social destas 

crianças e jovens.  

 Outro aspecto importante que deve ser destacado é que a grande maioria dos 

responsáveis dos alunos trabalha o dia todo, ficando fora de casa por muito tempo, o 

que torna difícil o acompanhamento da vida escolar do filho.  

 

2 – Caracterização da escola  

 

 A Escola Estadual Professor “Armando Gaban” (E.E) possui 14 salas regulares, 

casa uma com 35 alunos em média, atendendo, portanto, 1470 alunos. Funciona nos três 



períodos: 7ªs e 8ªs séries no período da manhã; 5ªs e 6ªs e uma 8ª série (recuperação de 

ciclo) no período da tarde; 1°, 2° e 3° anos do Ensino Médio no período noturno. Há 

ainda uma sala de apoio onde acontece o atendimento dos alunos com necessidades 

especiais, no contra turno de suas aulas. Ao todo, são 43 professores, duas 

coordenadoras, duas vices-diretoras e uma diretora.  

 Os professores do período vespertino demonstram bastante envolvimento e 

preocupação com a aprendizagem dos alunos. Isto pode ser percebido por meio das 

conversas durante os HTPCS e nos intervalos, momentos em que discutem sobre a 

prática e a interação com os alunos.  

 

3 – Caracterização da sala 

 

 A sala em que acontecerão as aulas é conhecida por “Acessa São Paulo”, em que 

há quatorze computadores instalados em bancadas com cadeiras individuais e um 

monitor. Este local foi criado para que os alunos tenham a possibilidade de utilizar a 

Internet no contra turno do período em que estudam. Entretanto, com agendamento 

prévio, os professores e seus alunos podem utilizá-la dentro do horário de aula. É 

importante destacar que os alunos que participarão desta sequência são os que formam a 

8ª série I. Esta 8ª série é uma sala de reclassificação, composta por dezessete alunos 

(quatorze frequentes) com grandes dificuldades de leitura e escrita, além de serem 

conhecidos pela indisciplina e pelo comportamento inadequado.  

  

4 – Posição do estagiário  

 

Como os demais estágios para o curso de Pedagogia estão sendo feitos nesta 

mesma instituição de ensino desde 2011, vejo que minha relação com os docentes e 

direção tem melhorado ao longo do tempo. Fui bem recebida desde o primeiro momento 

pela equipe gestora.  

 

Parte II – A aula 

 

Dia: 22 e 23 de Outubro de  2012                           Período: das 14:40 às 15:30 e  

                                                                                        das 15:50 às 16:40.  

 



1 – Conteúdo a ser ensinado (gênero):  

 

 A sociedade atual está em constante transformação, influenciando e sendo 

influenciada pelos meios de comunicação, principalmente pela Internet. Segundo 

Soares, “Atualmente, com a escrita digital, surge este novo espaço de escrita: a tela do 

computador”- ((2002), p.149). Assim, partindo do pressuposto de que é necessário que a 

instituição escolar aprecie esta nova forma de escrita na “cultura da tela” ((2002) p.155), 

o gênero a ser ensinado durante esta sequência didática é o gênero textual virtual (site) e 

seu aprimoramento, a partir do conhecimento prévio dos alunos.   

 

2 – Objetivos gerais:  

 

 Partindo do conhecimento prévio que possuem em relação ao uso da internet e 

do interesse visível dos alunos pelas redes sociais virtuais, o objetivo geral destas aulas 

é ensiná-los a aprimorar o uso do site Facebook, levando-os a percebê-lo como 

importante espaço de expressão de opiniões e ideias,   

   

 

3 - Objetivos específicos: 

 

 Os objetivos específicos são, sobretudo, auxiliar os alunos a:  

1) usar o site em questão de maneira responsável e adequada; 

2) postar vídeos, fotos ou textos neste ambiente virtual, que os ajudem a 

expressar suas opiniões e ideais, a partir de um tema proposto.  

  

 

4 – Material pedagógico:  

 

- Quatorze Computadores ligados à internet; 

- lousa branca; 

- caneta esferográfica;  

 

5 – Descrição detalhada da aula:  

 



 Como todos dos alunos já possuem conta no site em questão, será solicitado, 

primeiramente, que entrem com seu Login para que se conectem a ele. Em seguida será 

proposto um tema ainda a ser escolhido pela professora e estagiária para que os alunos 

pesquisem em algum site de busca algo relacionado a ele e que desejem publicar em sua 

página, podendo ser um texto, uma poesia, um vídeo ou uma imagem. Como exemplo, 

foi utilizado o tema “Saudade”.  

 

 

 

 Após a escolha, os alunos deverão salvar o arquivo em uma pasta do 

computador. Em seguida, deverão voltar em suas páginas do Facebook e será solicitado 

que encontrem o ícone do lado esquerdo da tela “enviar foto/vídeo”.  

 



 

Ao clicar nele, será dada a opção de qual tipo de arquivo irá querer publicar. 

Abrindo a pasta em que salvaram o arquivo, será solicitado que cliquem naquele que 

escolheram para então clicar no ícone à direita “publicar”.  

 

 



 

 Por fim, cada aluno poderá entrar na página de outro para visualizar o que foi 

publicado, podendo “curtir” ou não e ainda fazer um comentário pertinente em relação 

ao que foi postado.  

 

6 – Avaliação da aula: 

  

a) Efeitos da aprendizagem dos alunos  

 

 Como forma de analisar a aprendizagem efetiva desta proposta por parte dos 

alunos, será analisado o êxito de sua postagem no site Facebook do tipo de texto 

escolhido (vídeo, texto, foto), seguido da discussão sobre as etapas analisadas, em uma 

conversa aberta.   

 

b) Atuação do estagiário  

 

  Para a avaliação da atuação da estagiária, será utilizada a opinião da professora 

da sala bem como dos próprios alunos em relação ao seu desempenho durante o 

processo de explicação. Além disto, uma autoavaliação será feita, a partir de um 

pequeno relatório, analisando os aspectos positivos e negativos da aplicação deste plano 

de aula, servindo também para analisar se os objetivos propostos foram alcançados.  

 

c) Efeitos sobre outros  

  

 A repercussão desta sequência didática poderá ser percebida pelos comentários 

dos alunos, nas aulas ou no Facebook, durante algum tempo em relação ao que 

realizaram, bem como pelo interesse de outros professores em aplicá-la.  
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