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PARTE I - Elementos para a elaboração do plano de aula (sequência didática) 

1. Caracterização da comunidade escolar 

Este trabalho será realizado na Organização não-governamental (ONG) Instituto Acaia, mais 

precisamente em um dos projetos intitulado “Centro de Estudar Acaia Sagarana”. Este projeto tem 

como objetivo principal auxiliar os alunos que estão terminando o Ensino Médio nas escolas 

públicas e que querem continuar estudando ao saírem da escola, a ingressarem nas boas 

universidades do país.  

O Centro de Estudar Acaia Sagarana fica instalado dentro da sede de São Paulo do Instituto 

Acaia, na Zona Oeste - bairro da Vila Leopoldina, próximo ao CEAGESP. Os alunos atendidos são 

oriundos das escolas públicas da Diretoria de Ensino Centro Oeste do Estado de São Paulo. 

 

2. Caracterização da escola 

O Centro de Estudar Acaia Sagarana (CE Acaia Sagarana) possui um espaço de utilização um 

pouco restrito comparado ao tamanho da ONG onde se instala. A sua disposição, estão duas salas de 

aula, uma sala de coordenação, três banheiros além de outros espaços de uso comum de todos os 

projetos oferecidos pelo Instituto Acaia como a sala de cinema, o refeitório, a quadra e o pátio. 

O CE Acaia Sagarana possui apenas uma turma com 35 alunos. A maioria dos alunos é maior 

de 18 anos e terminou o Ensino Médio no ano anterior a entrada no projeto. A equipe pedagógica 

do projeto é formada por 10 profissionais, sendo oito professores de todas as disciplinas (Língua 

Portuguesa, Literatura, Matemática, História, Geografia, Química, Física e Biologia), sendo que um 

deles assume função também de coordenador, uma diretora e um auxiliar pedagógico. 

O curso oferecido aos alunos é totalmente gratuito. Os alunos recebem todo o material além 

das principais refeições diárias necessárias para o acompanhamento das aulas. As aulas acontecem 

de segunda a sexta-feira, das 18h00 às 22h30 bem como aos sábados, das 9h00 às 17h00.  

Mais do que um curso pré-vestibular comum, o curso do CE Acaia Sagarana tem como 

objetivo principal não somente complementar os conteúdos aprendidos durante todo o Ensino 

Médio, mas sim ensinar os alunos a estudar. Com algumas atividades diferenciadas, como as aulas 

integradas de Ciências Naturais, as orientações de estudo dirigido, as oficinas (de geometria, de 

redação, de fotografia, entre outros), os experimentos, as atividades culturais e as saídas de campo, 



o curso é especialmente pensado para fazer com que os alunos consigam, autonomamente, 

adquirirem habilidades de estudo e concentração que são essenciais ao encarar o vestibular ou 

mesmo dentro da universidade.  

Um aspecto muito ressaltado e valorizado pela diretora do projeto são as reuniões semanais da 

equipe pedagógica. Nessas reuniões os membros da equipe conseguem trocar entre si informações 

valiosas sobre a turma, como andamento, percepções, possíveis encaminhamentos, além de diversas 

outras atividades como a formação e os conselhos de classe. 

A cada bimestre os alunos e professores participam de uma devolutiva de boletim além de 

uma assembleia onde são discutidas as possíveis observações e mudanças observadas por toda a 

comunidade do Centro de Estudar Acaia Sagarana. 

A turma de 2011 teve um índice de mais de 50% de alunos aprovados em boas universidades 

brasileiras, tanto públicas como particulares (USP, UNICAMP, UNESP, algumas federais, 

Mackenzie e PUC-Campinas). 

 

3. Caracterização da sala 

A turma de 2012 iniciou suas atividades em março com 35 alunos, mas devido a duas 

desistências hoje a turma está com 33 alunos. 

O curso possui duas salas de aula, cada uma equipada com 15 computadores de uso livre aos 

alunos no período contrário ao das aulas, além de projetor, retroprojetor, mapas, esquemas, tabelas e 

diversos livros, todos à disposição do aluno. Apesar de o curso ter somente uma turma, as duas salas 

de aula são necessárias, pois nas aulas de Língua Portuguesa, Literatura e Matemática as turmas são 

dividas para que cada professor possa aproveitar melhor o tempo e dedicar mais atenção aos alunos: 

seja aos alunos com maior dificuldade como os alunos que necessitam de atividades 

complementares. 

A sala de aula, pelas aulas acontecerem no período noturno durante a semana, fica disponível 

aos alunos no período da tarde para que eles possam aproveitar o espaço calmo, silencioso e com 

material de estudo a disposição, para fazerem as tarefas da escola, as lições do curso além de 

estudarem em grupo ou realizarem atividades diversas. 



4. Posição do estagiário 

Atualmente faço parte da equipe do projeto e atuo como auxiliar pedagógica. Não participo 

das atividades diárias dos alunos em sala de aula, mas eles me veem todos os dias e sabem da minha 

contribuição para o projeto. 

Por não ter concluído a minha formação, geralmente, não sou autorizada a fazer qualquer tipo 

de atividade com os alunos. Neste caso, pela atividade ter sido bem planejada, haverá a 

possibilidade da mesma ocorrer em dois dias distintos com a presença de um dos professores. 

 

PARTE II – A aula 

 

Data da elaboração do plano de aula: 28 de setembro  

Dias de aplicação do plano de aula: 29 de setembro e 06 de outubro 

Períodos: das 13h30min às 17h00min nos dois dias 

 

1. Gênero virtual escolhido 

Dois gêneros virtuais principais: 

 Pesquisa na Internet 

 Plataformas digitais 

 

2. Objetivos gerais da aula 

É esperado que os alunos, após as duas aulas, sejam capazes de: 

 realizar pesquisa na Internet de conteúdos predeterminados; 

 pesquisar e sistematizar informações gerais a respeito de sites predeterminados e 

 navegar e utilizar autonomamente uma plataforma digital. 

 

3. Objetivos específicos da aula 

As aulas serão estruturadas em dois dias diferentes possibilitando que diversas atividades 

possam ser feitas. Assim, essas atividades terão como objetivos específicos que os alunos: 

 



 recebam orientações gerais a respeito de como se realiza uma pesquisa na Internet; 

 pesquisem em grupo informações a respeito de cursos e universidades; 

 pesquisem individualmente informações gerais de um site predeterminado; 

 discutam em grupo as informações encontradas na pesquisa individual; 

 se apropriem da linguagem de uma plataforma digital e 

 utilizem autonomamente a plataforma E-MEC do Ministério da Educação 

 

4. Material pedagógico 

Os materiais que serão utilizados nas aulas serão: 

 15 computadores com acesso a internet em sala de aula 

 Um projetor 

 Impressora 

 

5. Descrição detalhada da aula 

Todas as atividades propostas serão realizadas com a mesma turma do projeto, que possui 33 

alunos, divididas em dois sábados. As duas aulas serão sempre acompanhadas pelo professor de 

História, que também é coordenador do curso. 

 

5.1. 1ª aula 

A primeira aula tem previsão de acontecer no sábado dia 29 de setembro. Essa aula terá como 

objetivo geral apresentar a proposta para as duas aulas, realizar algumas atividades e dar 

encaminhamentos para uma atividade a ser realizada em casa. 

Após a apresentação da proposta de trabalho aos alunos já se dividirão em duplas ou trios para 

que possam ser alocados nos computadores disponíveis na sala.  

Com os grupos já divididos, cada um deles terá que responder uma das perguntas abaixo, sem 

qualquer orientação prévia ou auxílio do professor ou da estagiária: 

 

1. Qual a diferença de universidade pública e privada? 

2. Como são classificados os locais que oferecem ensino superior no Brasil? 

3. Quais os tipos de cursos superiores oferecidos hoje nas universidades? 

4. Qual a diferença de processo seletivo e vestibular, para entrar em uma universidade? 

5. Como funciona o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)? 



Após essa pesquisa eles deverão, além de apresentar a resposta para cada uma das perguntas, 

demonstrar a partir do projetor conectado em um computador como fizeram para realizar a pesquisa 

dessas informações. 

Após algumas discussões sobre os resultados encontrados, a estagiária irá apresentar diversas 

informações sobre como se pesquisar na internet a partir de alguns passos:  

 

 como se defini o objeto a ser pesquisado; 

 apresentar alguns sites para pesquisa como o Google, Yahoo, Uol e etc; 

 apresentar algumas estratégias de pesquisa que são diferenciais na hora de buscar na 

internet como a busca avançada, usar palavras mais específicas, uso de aspas, uso das 

palavras em letra minúscula, uso de sinais (+, - ou *) e etc; 

 apresentar técnicas para melhorar a qualidade do material coletado como observar a fonte 

do material, fazer mais de uma pesquisa, coletar e triar informações de mais de uma 

fonte, organizar todos os sites pesquisados em uma pasta no navegador e etc e 

 como redigir um trabalho final a partir da pesquisa realizada. 

 

Com essas informações os alunos deverão fazer uma pesquisa individualmente, em suas casas 

ou durante a semana na sala de aula, a respeito de algumas universidades já pré determinadas a cada 

um deles, que deverá ser impressa, trazendo os seguintes tópicos: 

 

 nome da universidade; 

 tipo de universidade (pública, privada, federal, estadual) 

 localização do campus (ou dos campi)  

 cursos oferecidos (se for privada, e caso ache, informações sobre mensalidade) 

 forma de ingresso 

 outras informações que achar pertinente sobre a universidade 

 

5.2. 2ª aula 

A segunda aula tem previsão de acontecer no sábado dia 06 de outubro. Ela será iniciada já 

com a apresentação das pesquisas de cada um dos alunos. A pesquisa desencadeará uma discussão a 

cerca das diferenças das universidades pensando em delimitar algumas características das que eles 

acham que são boas e das que são ruins. 



Após a discussão será apresentado aos alunos alguns sites que eles podem acessar 

posteriormente para saber mais informações sobre as universidades como rankings, sites oficiais do 

governo e outros sites confiáveis. 

Como outra forma de encontrar informações sobre a qualidade da universidade será 

apresentado aos alunos a Plataforma e-MEC disponível no site http://emec.mec.gov.br/. O e-MEC é 

um sistema eletrônico de acompanhamento dos processos que regulam a educação superior no 

Brasil, com informações desde credenciamento e aprovação de cursos além das notas das 

instituições no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), sistema que avalia a 

qualidade do Ensino Superior no Brasil.  

Após a apresentação da plataforma online os alunos, em grupos, terão tempo para conhecer e 

se apropriar da plataforma sozinhos e sem orientação. Após essa exploração inicial os grupos 

deverão apresentar informações sobre as mesmas instituições de ensino que foram pesquisadas fora 

da sala de aula e apresentar aos colegas. 

 

6. Avaliação da aula 

6.1. Efeitos da aprendizagem dos alunos 

A avaliação dos alunos poderá ocorrer de várias formas durante as aulas. A primeira avaliação 

será nas apresentações iniciais das pesquisas feitas sem orientação. Essa avaliação será importante 

para ter a percepção de como os alunos realmente sabem ou não sabem fazer pesquisas na Internet.  

A segunda avaliação será realizada a partir da entrega dos resultados das pesquisas feitas 

individualmente fora da sala de aula, podendo observar se os alunos se apropriaram das 

informações passadas em sala de aula. 

A última avaliação será realizada após a apresentação dos alunos das informações retiradas da 

e-MEC, verificando se realmente obtiveram autonomia no uso da plataforma online.  

 

6.2.  Atuação do estagiário 

A avaliação do estagiário poderá ser realizada pelo coordenador que acompanhará as duas 

aulas realizadas. Os pontos a serem observados serão definidos pelo coordenador que poderá 

realizar uma avaliação mais geral do desempenho ou uma avaliação mais detalhada, referente a 

cada um dos dias ou mesmo de cada uma das etapas realizadas. 

 

http://emec.mec.gov.br/


6.3.  Efeitos sobre outros 

A aula sobre pesquisa na Internet e plataformas online será de grande aproveitamento para 

todas as outras disciplinas ministradas pela instituição, além de contribuir para a vida acadêmica 

dos alunos. 
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