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Motivação 

 

Durante a graduação em Licenciatura em Física cursamos diferentes disciplinas cujas atividades 

incluem a elaboração de planos de aula. Porém quase todos esses planos de aula tem como fim o 

esquecimento, não sendo usados em locais diferentes da própria disciplina e frequentemente nem sendo 

utilizados em uma sala de aula real, e sim “aplicados” a uma turma imaginária. 

 Assim, nosso projeto tem como objetivo de um site que organizasse os planos de aula 

confeccionados pelos estudantes durante a graduação, mestrado e doutorado, além de projetos de 

iniciação, como por exemplo, PIBID. Percebemos essa situação dentro da área da Física, mas ela 

provavelmente é semelhante nas outras áreas do conhecimento, assim, nosso site pode abarcar 

futuramente as outras disciplinas, bem como planos de aula interdisciplinares. Logo nosso projeto tem o 

público alvo como os professores da rede estadual do ensino básico do Brasil, em planos de aula para 

ensino médio ou interdisciplinar/livros produzidos, que afetará também diretamente os alunos, já que 

professores poderão ter acesso a estes materiais educacionais. 

 Outra situação que acontece atualmente e que este site poderia se esforçar em mudar é o 

distanciamento entre a instituição de ensino superior e as de ensino médio. Desta forma, além dos 

docentes dessas instituições poderem acessar os planos de aula confeccionados por estudantes daquelas, 

gostaríamos de incentivar os docentes desta a enviar seus próprios planos de aula para nosso site, 

fortalecendo o vínculo das universidades com a sociedade. 

 É possível também não se restringir os planos de aula, pois na disciplina Produção de Material 

Didático os alunos escrevem livros que são, em sua maioria, distantes dos livros tradicionais e de 

reprodução livre, constituindo, assim, importantes ferramentas de aprendizado. 

 

Escolha da Plataforma e resultado final 

  

Para a confecção do site escolhemos a plataforma wix, principalmente pela sua gratuidade, sua 

simplicidade de customização e possibilidade de edição. Adotamos uma interface mais simples, evitando 

informações desnecessárias e buscamos separar as disciplinas por cores, para melhor localização. 

 Na página inicial do site, temos notícias que são de interesse dos docentes das escolas de Ensino 

Médio e dos alunos de graduação, como o I Encontro da Licenciatura, O Encontro USP Escola, as feiras de 

livro, etc. Na parte superior temos um menu que facilita a movimentação pelo site. O primeiro ícone leva 

direto para a página inicial, o segundo ícone mostra a lista de material educacional que podem ser 

acessadas, bem como a página destinada aos planos de aula interdisciplinares e a página com os Livros 

Didáticos Livres (LDL), o terceiro ícone é destinado às pessoas que desejam acrescentar os seus próprios 

planos de aula, sendo que para acessar esta página e fazer o upload, é necessário se cadastrar com e-mail e 

senha e o quarto e último ícone contém uma breve descrição do que é o site, o projeto que ele representa 
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e os autores. 

 Acessando a página de uma disciplina qualquer, como Física, por exemplo, temos as diferentes sub 

áreas desta disciplina à esquerda e clicando sobre elas, você será direcionado ao plano de aula disponível 

ou, caso haja mais do que um plano de aula, como é o caso da sub área Mecânica, você será direcionado 

para uma outra página que terá os ícones dos planos de aula disponíveis, uma descrição mais específica do 

seu tema e o nome do autor. 

 

Reflexão  

 

 Depois de termos os conhecimentos básicos ao longo do semestre sobre como usar plataformas 

online e suas burocracias, juntando com a elaboração do nosso projeto podemos ver como essas 

plataformas podem complementar a forma de ensinar ou estruturar um ensino melhor.  Apesar de ter uma 

facilidade de construir um site com uma plataforma como a que usamos, sabemos que se quisermos levar 

esse projeto além dele, precisaremos ou contatar uma empresa para construir o site, além de outros 

profissionais e isso se precisa de um investimento, outra forma de fazer isto é aprender HTML e construir 

nós mesmos nosso site. 

  

 Porém como nosso objetivo é que o Governo Federal/Estado abracem nossa ideia e transforme isso 

uma utilidade pública, dando retorno à sociedade, achamos bastante viável já que juntaremos  o que já é 

produzido na universidade com o que é feito com os professores na prática no ensino básico. Outra 

reflexão que fizemos depois de todas as apresentações, vimos uma possibilidade de juntar alguns projetos 

e fazer então um site que englobasse esses projetos, tornando mais rico o que é produzido ao longo da 

disciplina, talvez para isto possam elaborar uma disciplina que seja complementar a esta e de fato elaborar 

o projeto em conjunto ou separado, contando com ajuda do professor e um eventual monitor para 

elaboração do site ou qualquer outra coisa que envolva o projeto. 

 

URL do nosso projeto: encontrolic.wix.com/planosdeaula 

 


