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Parte I – Elementos para a elaboração do plano de aula

1- Caracterização da comunidade escolar

A comunidade onde se localiza o Centro de Educação Infantil (CEI) Dr. Antônio 

João Abdalla se constitui, na sua maioria, por moradores dos bairros Jardim São Jorge, 

Jardim Cambará e Jardim Arpoador. São Famílias de baixa renda, em que grande parte 

das mães trabalha. Sendo observada a dificuldade de participação dos responsáveis em 

reuniões e eventos escolares tornou-se um desafio para os profissionais da instituição 

criar condições para o envolvimento da família, entendendo sua articulação escola como 

fundamental.

2- Caracterização da escola

A escola observada está localizada no bairro Jardim São Jorge e é administrada 

pelo município de São Paulo. A escola tem 147 crianças matriculadas, atendendo a faixa 

etária de um a quatro anos em período integral.

Há um projeto político pedagógico muito bom, elaborado no ano de 2012, de 

forma  participativa  pelos  professores  através  da  articulação  da  coordenadora 

pedagógica,  que  prevê,  como  já  destacado  acima,  a  elaboração  de  propostas  que 

propiciem maior interação das famílias com a escola.

3- Caracterização da sala

A turma tem 22 crianças matriculadas, sendo todas frequentes. Muitas crianças já 

frequentaram a escola nos  anos anteriores.  As atividades  propostas  em sala  buscam 

propiciar  a  vivência  dos  campos  de  experiências  de  acordo  com  as  orientações 

curriculares,  dessa  forma,  são  desenvolvidas  atividades  que  possibilitam  à  criança 

explorar  diferentes  linguagens artísticas  e  corporais,  sempre  de maneira  lúdica,  bem 

como diferentes situações para explorar e desenvolver a linguagem oral.



4- Posição de estagiário 

O  estagiário  mantém  vínculo  de  trabalho  com  a  escola,  trabalhando  como 

professor de uma turma de educação infantil desde o início deste ano.

Parte II – A aula

Dia: 26/09 e 09/10 de 2012

Período: matutino

1- Conteúdo a ser ensinado

Sites infantis (tratam-se de sites voltados ao público infantil, oferecendo recursos 

dinâmicos onde as crianças podem ouvir e ler histórias, jogar, ouvir músicas, responder 

charadas e participar de blogs).

2- Objetivo geral da aula

Aproximar as crianças de elementos da Internet, entendendo-a como um recurso 

moderno para a comunicação e acesso ao conhecimento. 

3- Objetivos específicos da aula

•  Apresentar um  notebook, demonstrando funções equivalentes a computadores 

convencionais;

•  Navegar por sites infantis e perceber recursos online;

•  Ouvir história infantil online.

4- Material pedagógico 

Sala de aula, notebook, Internet.

5- Descrição detalhada da aula

As atividades propostas serão desenvolvidas com a mesma turma em duas aulas.

A primeira  aula  será desenvolvida  no  espaço da  sala  da  própria  turma  e  será 

iniciada com uma roda de conversa onde procurarei questionar o contato que as crianças 

têm com computadores e a utilidade deles, em seguida, mostrarei um notebook para elas 

e  perguntarei  se  conhecem  este  aparelho,  demonstrando  brevemente  suas  funções, 

comparando-o ao computador convencional.



Na sequência da aula,  farei a conexão do computador à Internet,  utilizando os 

sites  www.smartkids.com.br e  www.divertudo.com.br para  demonstrar  algumas 

atividades  (jogos,  músicas,  charadas  e  blog),  depois  vou  acessar  o  site 

www.contandohistoria.com e escolheremos uma história para ouvir online.

Já na última parte da aula, convidarei as crianças individualmente para navegar 

nos sites apresentados, enquanto a professora da sala dará sequência às atividades da 

turma.

A segunda aula também será iniciada na sala da turma a partir de uma roda de 

conversa,  nesse momento,  conversaremos sobre a impressão que as crianças tiveram 

com  relação  à  proposta  anterior,  falaremos  brevemente  sobre  o  que  fizemos  e  os 

convidarei para retomarmos as atividades no computador da própria escola, disponível 

na sala dos professores. Para tanto, a turma será dividida em dois grupos, um que ficará 

na sala com uma das professoras e outro que irá comigo e com a outra professora para a 

sala  onde  fica  o  computar.  Apresentarei  os  componentes  do  computador,  orientarei 

sobre o modo de liga-lo e acessarei os sites acima citados, nessa proposta escolheremos 

algumas músicas e jogos online.

Depois  que  os  dois  grupos  participarem,  oferecerei  diversos  brinquedos  que 

lembram  aparelhos  eletrônicos,  com  tela  e  teclado,  onde  observarei  as  relações 

estabelecidas pelas crianças com esses objetos.

6- Avaliação da aula

a)  Aluno:  A  criança  será  avaliada  a  partir  de  sua  participação  na  atividade 

proposta, por meio de suas falas e questionamentos diante as informações apresentadas.

b) Regência: A qualidade da aula proposta poderá ser observada pelo interesse das 

crianças ao tema proposto, lembrando-se da importância de uma abordagem dinâmica 

para crianças da faixa etária pretendida.

c)  Efeito  sobre os outros:  A discussão com professora da sala  sobre a  prática 

desenvolvida  é  fundamental  para  refletir  sobre  a  importância  do  tema  e  possíveis 

intervenções sobre a prática.

http://www.contandohistoria.com/
http://www.divertudo.com.br/
http://www.smartkids.com.br/
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