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PLANO DE AULA 

 

PARTE I 

 

Caracterização da comunidade escolar e da sala de aula:  

Com o apoio do Centro Acadêmico Professor Paulo Freire (CAPPF) da Faculdade de 

Educação da Universidade de São Paulo (FEUSP), o plano de aula é dedicado aos alunos (da 

graduação e da pós- graduação), professores e funcionários desta unidade que tenham interesse na 

aula. De acordo com a página da FEUSP
1
, a faculdade conta hoje com 102 docentes, 140 servidores 

não docentes (tirando educadores da Escola de Aplicação e seus funcionários administrativos), 932 

alunos de graduação em Pedagogia, 2697 alunos de graduação em Licenciaturas diversas, 270 

alunos especiais da rede pública e 794 alunos de pós-graduação. Os cursos de graduação em 

Pedagogia são oferecidos nos períodos vespertino e noturno, em Licenciatura nos períodos 

matutino, vespertino e noturno, bem como os cursos de pós-graduação.  

A FEUSP dispõe da seguinte infraestrutura de informática: possui atualmente, no total, 550 

microcomputadores e 208 impressoras distribuídos por todos os departamentos, uma sala de 

informática para alunos de graduação com 28 microcomputadores e uma impressora, uma sala de 

informática para alunos da pós-graduação com dez computadores e uma impressora, um estúdio de 

videoconferência, três salas de videoconferência e um centro de produção digital. Para a aplicação 

do plano de aula proposto, o CAPPF providenciará o agendamento com a administração da 
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faculdade da sala de informática para os alunos de graduação – sala Pró-aluno – que dispõe de 28 

microcomputadores, ou seja, comportará até 28 alunos por aula.  

A FEUSP, além dos cursos acadêmicos, oferece atividades culturais e de extensão, como 

conferências e congressos, exposições, mesas redondas, minicursos, mostras, encontros, seminários 

e workshops – assim como coordenação de projetos na Escola de Aplicação da faculdade, o seu 

maior projeto de extensão da universidade.  

O Centro Acadêmico Professor Paulo Freire desempenha o papel de centro de representação 

discente na faculdade. Segundo o Estatuto do CAPPF (s/a), 

“Artigo 1º - O Centro Acadêmico Professor Paulo Freire é a entidade que 

representa os estudantes matriculados nos cursos de Pedagogia, Licenciatura e Pós-

Graduação da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (FEUSP), sem 

discriminação de gênero, raça, classe social, religião ou outras discriminações previstas em 

lei.” 

Com isso, segundo o artigo 3
o
, tem-se como finalidades: 

“a. Reconhecer, estimular e levar adiante a luta dos estudantes em defesa de seus interesses 

buscando consensos para a solução de problemas comuns; 

b. Defender os direitos e reivindicações do corpo discente em geral, perante os órgãos da 

Universidade, as autoridades de ensino, poderes públicos e entidades estudantis às quais 

seja filiado; 

c. Representar ativa, passiva, judicial e administrativamente os estudantes da Faculdade de 

Educação da Universidade de São Paulo; 

d. Promover a aproximação e solidariedade entre os membros do corpo discente, docente e 

administrativo da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo; 

e. Lutar em defesa de uma educação pública, gratuita, de qualidade, socialmente 

referenciada, para todas e todos.” 

 Assim, sendo de interesse da entidade promover seus esforços em meios virtuais por meio 

de sua página na Internet; sendo uma de suas finalidades promover a integração entre os membros 

do corpo discente, docente e administrativo da FEUSP; sendo a autora deste plano de aula aluna do 

curso de Pedagogia da FEUSP, integrante do grupo representado pelo centro acadêmico e 

interessada nos esforços da entidade perante a faculdade para a integração e otimização dos 

trabalhos coletivos entre as instituições, justifica-se a intenção do plano de aula descrito a seguir. 

 

 

 



PARTE II 

 

Dias e horários: a definir pelo CAPPF – FEUSP; entretanto, sabe-se que deverá ser realizado em 

dia de semana, no período entre aulas dos períodos vespertino e noturno – entre 18h00 e 19h30, 

sendo a quantidade de aulas determinada pelo número de inscritos na aula. 

I. Conteúdo a ser ensinado: O conteúdo escolhido foi o uso das ferramentas virtuais da 

plataforma Wiki da Internet, que permite que uma página possua conteúdos colaborativos, ou 

seja, que usuários possam editar a página a fim de adicionar, suprimir e alterar conteúdos 

midiáticos, de forma que a elaboração do site seja construído por quem quer que esteja 

interessado em colaborar, desde que cadastrados na página com um usuário e senha.  

Essa plataforma é atualmente utilizada para a construção da página da Internet do 

CAPPF
2
. A escolha por essa ferramenta foi feita com o fim de facilitar a alimentação e 

atualização de conteúdos do site, bem como para tornar essa prática democrática e coletiva, 

assim como Kleiman (1995 apud SOARES, 2002, p. 144) aponta: “Podemos definir hoje o 

letramento como um conjunto de práticas sociais que usam a escrita, enquanto sistema simbólico 

e enquanto tecnologia, em contextos específicos, para objetivos específicos”; ou seja, o plano de 

aula pretende o letramento dos membros da faculdade para o contexto das práticas acadêmicas 

com o objetivo de integrar a comunidade da Faculdade de Educação, utilizando o sistema 

simbólico virtual para promover uma nova prática social de escrita e de utilização de conteúdos 

midiáticos diversos. 

Esse tipo de letramento é importante, uma vez que nossa sociedade se encontra em um 

processo de extrema mudança de “virtualização” da informação e das relações. Cada vez menos um 

indivíduo consegue sobreviver sem a utilização dos novos recursos e linguagens tecnológicas da 

propagação da informação. Afinal, “para viabilizar a mudança torna-se, assim, necessário produzir 

uma versão do passado e desqualificá-lo, como se se tratasse de uma herança incômoda, que impõe 

resistências à fundação do novo [...]” (MORTATTI, 2008, p. 94). Assim, 

[...] a hipótese é de que essas mudanças tenham consequências sociais, cognitivas e 

discursivas, e estejam, assim, configurando um letramento digital, isto é, um certo estado 

ou condição que adquirem os que se apropriam da nova tecnologia digital e exercem 

práticas de leitura e se escrita na tela [...] (SOARES, 2002, p. 151). 
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A integração dos membros das instituições acadêmicas em questão vai, portanto, além de 

simples práticas acadêmicas; essa integração virtual dá margem para um novo tipo de interação 

entre os indivíduos de diferentes esferas sociais (que a universidade proporciona), as aulas, 

trabalhos e estudos e toda uma plataforma de mídias informativas possíveis que passa a ser 

acessível para qualquer pessoa que tenha acesso a um microcomputador com internet. Assim, 

segundo Lévy (1999 apud SOARES, 2002 p.152), “[...] a cibercultura traz uma mutação da relação 

com o saber. [...] “O ciberespaço suporta tecnologias intelectuais que amplificam, exteriorizam e 

modificam numerosas funções cognitivas humanas”[...]”
. 
Dessa forma, ao se utilizar da plataforma 

Wiki, o aluno poderá, por meio das ferramentas de edição, adição e supressão de textos e mídias 

relacionadas à proposta da página e da integração, proporcionar a toda comunidade internauta uma 

seleção de conteúdos específicos e práticos dos mais diversos formatos para a interação FEUSP – 

CAPPF.  

Sendo assim, seguem mais detalhes dos objetivos e métodos da proposta de aula a ser 

oferecida. 

II. Objetivos gerais: possibilitar o aprendizado das ferramentas da plataforma Wiki da internet; 

aproximar virtualmente os alunos, professores e funcionários das atividades do CAPPF da 

FEUSP para tratarem de assuntos acadêmicos com mais facilidade.  

III. Objetivos específicos: introduzir os alunos, professores e funcionários interessados da FEUSP 

ao uso da plataforma Wiki da página do CAPPF para fins de utilização em assuntos 

acadêmicos. Os alunos deverão aprender a fazer o cadastro no site e a usar as ferramentas de 

edição, adição e supressão de textos e outros formatos de mídias (vídeos, músicas, notícias, 

podcasts, etc), bem como conhecer os links e o tipo de conteúdo já existentes na página. 

IV. Material pedagógico: computadores da sala de informática pró-aluno da FEUSP com conexão 

à Internet. 

V. Descrição detalhada da aula: A aula terá momentos expositivos sobre a utilização das 

ferramentas da plataforma, para que os alunos possam logo em seguida manejar sua própria 

produção/contribuição para o site. 

O primeiro passo será explicar aos alunos o que é a plataforma Wiki e mostrar aos 

alunos os conteúdos já disponíveis na página: Institucional, Atividades, Assuntos Acadêmicos e 

Outros. Em seguida será demonstrado como fazer o próprio cadastro no site, de forma que 

todos os presentes na aula adquiram o seu próprio usuário e senha. Com isso, será possível 

iniciar as demonstrações e práticas de edição da página, como: Editar, Renomear, Histórico, 



Comentário e Anexar. Assim, caso seja do interesse, será possível que cada um elabore na hora 

um conteúdo para adicionar, seja nos links existentes ou em novos links que se convenha criar. 

Os alunos poderão investir em notícias de assuntos condizentes com a proposta do site, bem 

como vídeos, fotos e redirecionamento de links, ou até mesmo em produção própria de textos. 

Além disso, serão mostrados exemplos já existentes no site de como alunos, professores e 

funcionários podem utilizá-lo para tratar de assuntos acadêmicos, como, por exemplo, 

disponibilizar textos da bibliografia utilizada em uma disciplina na página da mesma no site. 

VI. Avaliação da aula: A avaliação dos alunos pela professora se dará pela própria produção e 

edição da página por cada um. O primeiro passo será verificar se o aluno conseguiu realizar o 

seu cadastro e se está apto a fazer login com seu usuário e senha sozinhos para que consigam 

fazê-lo eventualmente sem o auxílio da professora. Em seguida será verificado se o aluno 

conseguiu introduzir o conteúdo da forma desejada por ele. Não será atribuída uma nota pelo 

professor, uma vez que o objetivo é que cada aluno adquira a autonomia para trabalhar com o 

site a fim de que exponham o conteúdo pretendido e de aproximar virtualmente os alunos, 

professores e funcionários do CAPPF bem como tratar com mais facilidade os assuntos 

acadêmicos. Entretanto, ao final da aula, será entregue uma questão para que o aluno realize a 

sua autoavaliação; ao fim, será levado em conta o aprendizado das ferramentas, verificando se 

o aluno conseguiu adicionar o conteúdo que ele mesmo desejava – e não se avaliará o conteúdo 

adicionado - e se o aluno conseguiu atingir suas próprias expectativas em relação às técnicas 

necessárias para o manejo do site como queria. 

Já a professora será avaliada pela satisfação dos alunos com o conhecimento adquirido 

para manejar a página de forma independente. Essas informações serão obtidas ao final da aula 

também com uma questão. O pequeno questionário, portanto consistirá nas seguintes 

perguntas: 

1) De 0 a 10, sendo 0 o pior aproveitamento e 10 o melhor, quanto que o conteúdo transmitido 

na aula foi aproveitado para você quanto à utilização da plataforma Wiki da página do 

CAPPF? (1)      (2)      (3)      (4)      (5)      (6)      (7)      (8)      (9)      (10) 

2) De 0 a 10, como você avalia o desempenho da professora em termos de didática e 

atendimento às dúvidas?  (1)      (2)      (3)      (4)      (5)      (6)      (7)      (8)      (9)      (10) 

Além disso, será pedido um feedback do responsável pela promoção da aula do Centro 

Acadêmico por meio de um diálogo após a aula. 
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