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1. Caracterização da comunidade escolar e da escola

A aula será aplicada para três jovens estudantes do ensino médio de uma Escola 

Estadual do bairro de Diadema. Esses jovens são bolsistas da pré iniciação científica  do 

Pontão de Cultura, projeto que tem como parceiros Laboratório de Brinquedos e Materiais 

Pedagógicos da Universidade de São Paulo, o Museu da Educação e do Brinquedo, da 

Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo e o Ministério da Cultura.  Esse 

projeto  tem  como  objetivo  inovar  as  práticas  dos  professores  da  Educação  Infantil, 

divulgar e incentivar a manifestação da cultura infantil, e garantir à criança o direito de 

brincar.  Uma de  suas  ações  é  a  Tenda  de  Jogos,  que  tem como  proposta  divulgar  e 

estimular a cultura lúdica através dos jogos de tabuleiros tradicionais. Ele funciona como 

uma “brinquedoteca itinerante” que levam os jogos e brinquedos para diferentes locais e 

instituições  atendendo  ao  público  infantil  e  adulto.  Sua  principal  intenção  é  ensinar 

crianças e adultos a brincarem com os jogos de tabuleiro, conhecer a diversidade de jogos 

produzidos nos diferentes países e apreciar sua cultura, e valores. Estou vinculada neste 

projeto, na condição de bolsista, através do Programa Aprender com Cultura e Extensão. 

Uma  das  condições  deste  programa  é  a  participação  de  atividades  junto  à  equipe 

totalizando no mês 40 horas. Me encontro com o grupo duas vezes por semana e nos 

reunimos para organizar atividades, na Faculdade de Educação da Universidade de São 

Paulo,  Campus Butantã, localizada na Avenida da Universidade, 308 – Bloco B , sala 55. 

O espaço físico da sala é pequeno, nele estão instalados três microcomputadores,  duas 

impressoras, armários e prateleiras onde se guardam os jogos, brinquedos, e duas mesas 

que podem ser ocupadas cada uma,  por duas pessoas. 

A Faculdade  de  Educação da  Universidade  de  São Paulo  foi  criada  em 16 de 

dezembro de 1969, e oferece na graduação cursos de  pedagogia e disciplinas pedagógicas 

para os cursos de licenciatura de toda a Universidade de São Paulo , e cursos de  pós 

graduação (stricto sensu ). Possuí área construída de 23.8552m2, com trinta salas de aulas, 

nove salas de pesquisas, dezesseis laboratórios/centros, um museu, sala de informática e 

videoconferência, centro de produção digital e biblioteca. Seu corpo docente é formado 

por 107 profissionais. No ano de 2012, a graduação  conta com 932 alunos matriculados 

no  curso  de  Pedagogia  e  2697  alunos  na  Licenciatura.  Na  pós-graduação  estão 

matriculados 794 alunos. (FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE 

SÃO PAULO, 2012).



2.  A aula

Data prevista para aplicação: 02/ out/ 2012 

Período: 10:00 horas ~12:00 horas

2.1 Gênero virtual 

O gênero virtual escolhido é classificado como ferramentas de buscas na Web, 

dentre  os  diversos  existentes  selecionei  o  Google.  Ele  é  utilizado  para  realizar 

pesquisas, e o programa localiza aquilo que deve constituir a resposta. O programa 

também ordena os resultados de forma que os mais relevantes apareçam em primeiro 

lugar na lista de resultados. Nessa classificação constam as descrições de sites e seus 

links.  Esse  índice  é  composto  por  páginas  que  contém todas  as  palavras  do  texto 

visíveis  no  site,  ou  de  palavras  e  frases  mais  importantes  contidas  no  título  do 

cabeçalho ou nas primeiras linhas. Existem também mecanismos que integram outros 

termos que não são textuais que conseguem, por exemplo, associar texto e imagem. 

( CENDÓN, 2001, p.41-42)

Essa ferramenta da  Web pode ser utilizada como apoio para as atividades em 

sala  de  aula,  permitindo  ao  aluno  realizar  pesquisas  de  diversas  disciplinas.  Essa 

tecnologia  da  informação  “permitem  criar  ambientes  ricos  em  possibilidades  de 

aprendizagem, nos quais as pessoas podem aprender qualquer coisa sem precisar fazer 

uso do processo de ensino formal” (SILVA, 2011, p. 128). Outro fator positivo que 

pode ser destacado, neste ambiente virtual, é ser constituído por diferentes gêneros 

digitais, segundo SILVA (2011, p. 130) neste espaço,  

[...] de diferentes gêneros, linguagens, e ferramentas midiáticas 
transformam o ambiente virtual de aprendizagem (AVA) em um espaço 
dinâmico, onde som, imagem, textos verbais e não verbais, hipertexos, 
e-books,  vídeoaulas  e  outros  recursos  motivam a  aprendizagem dos 
alunos.

2.2 Objetivos gerais da aula

Aproximar  os  alunos  de  algumas  formas  de  informações  disponíveis  na 

internet, como textos e vídeos. 



2.3 Objetivos específicos da aula 

Aprender   a  selecionar  a  palavra  chave que  traga  as  respostas  do  tema da 

pesquisa que deseja fazer. A grande quantidade de informações disponíveis na internet 

pode dificultar o trabalho realizado para encontrar as respostas que procura.

2.4  Material pedagógico

De uma até  três  dos computadores  que estiverem disponíveis.  Mais  um 

questionário de avaliação do estagiário.

2.5  Descrição detalhada da aula

Num primeiro momento expor o tema da aula  que será apresentado com o 

seguinte título :  A Pesquisa na Internet. Fazer uma breve apresentação sobre o gênero 

virtual escolhido, apontando sua  finalidade que é a pesquisa e como acessá-lo, neste 

momento me utilizarei do computador para mostrar  passo a passo como se acessa a 

página  do  Google.  Junto  com  os  alunos  digitaremos  o  endereço  eletrônico: 

http://www.google.com.br/ e depois simularemos uma pesquisa,  digitando a palavra 

jogo. O resultado será apresentado por uma grande variedade de páginas acessaremos 

alguns, para demonstrar as inúmeras possibilidades  possíveis. O Google nos apresenta 

algumas  opções  para  refinar  a  pesquisa,  escolhemos  um  deles  como  forma  de 

demonstrar  que  a  palavra  chave  digitada  faz  diferença  no  resultado  da  pesquisa. 

Solicitarei  a  participação deles  neste  momento,  com outras  sugestões  de  palavras-

chaves para procurar outras formas de informação. Neste momento poderei avaliar se 

estão  acompanhando  a  aula,  para  dar  prosseguimento.  A seguir  vou  sugerir  uma 

pesquisa específica com a palavra-chave “ história do jogo  mancala”, um dos jogos 

disponíveis na Tenda de Jogos, para apresentar gêneros textuais disponíveis. E depois 

digitar a palavra-chave “como jogar mancala vídeo” para apresentar uma vídeo-aula. 

Para  finalizar  deixar  uma referência  para  os  alunos  de  uma das   ferramentas  que 

selecionam os  trabalhos  científicos,  apresentarei  o  Google  acadêmico e  um artigo 



científico  de  forma  bastante  superficial,  somente  com  a  intenção  de  que  tomem 

conhecimento da existência deste tipo de ferramenta de busca na Internet. 

2.6  Avaliação da aula

Avaliarei a aprendizagem dos alunos, pela participação deles no processo da 

aula,  na  forma  como  respondem e  participam ao  serem solicitados.  E  através  de 

perguntas diretas em alguns momentos da aula. 

Com relação a minha atuação esta será avaliada pelas pessoas da equipe do 

Pontão  de  Cultura  que  estiverem  presentes  no  momento  da  aula  e  dos  alunos 

participantes. O método  adotado será um questionário a ser distribuído no final da 

aula, de caráter anônimo, para avaliar minha atuação e sentir as repercussões sobre os 

participantes.
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