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MODELO DE PLANO DE AULA 
 
Londrina, 9 de maio de 2015, 13:00-13:50/13:50-14:40 
Colégio Estadual Prof. Vicente Rijo 
6º ano, turma C, sala 25 
Professor da turma:  
Supervisor de estágio:  
Estagiário: 
 
I – Assunto:  
Plano de aula 
 
II – Objetivos: 
- valorizar a busca, principalmente no âmbito profissional, do planejamento em nossas ações; 
- reconhecer as partes básicas que constituem um plano de aula; 
- elaborar planos de aula que auxiliem o aluno no desenvolvimento do estágio. 
 
III – Conteúdos: 
1) Partes que compõem um plano de aula: 

a) Cabeçalho   e) Estratégias (tempo) 
b) Assunto   f) Recursos 
c) Objetivos   g) Bibliografia 
d) Conteúdos   h) Anexos 

2) Observações 
 
IV – Estratégias (tempo*): 
- Interação inicial através de recados e orientações vinculadas à disciplina (5min); 
- Explanação oral sobre a importância do planejamento em quaisquer de nossas atividades, seguida de comentário sobre a 

importância específica do plano de aula, com alerta para os riscos do “detalhismo tecnicista” (10min); 
- Apresentação, na lousa, das diferentes partes que compõem o plano de aula, comentando sobre cada uma delas (20min); 
- Elaboração, na lousa e em conjunto com os alunos, de um plano de aula com o tema da aula do dia (15min). 
 
V – Recursos: 
- exposição oral 
- participação dos alunos 
- lousa 
- giz 
 
VI – Bibliografia: 
FERREIRA, Reinaldo Mathias. Curso de aperfeiçoamento em comunicação e expressão. São Paulo: Ática, s.d. 
VASCONCELLOS, Celso dos Santos. Planejamento: plano de ensino, aprendizagem e projeto educativo. São Paulo: Libertad, 
1995. 
 
VII – Anexos: 
 
 

OBSERVACÕES: 
- Pré-requisitos; 
- Objetivos:  

- Geral e específico 
- “Qual o sentido disto, para este grupo, neste momento?” “Ao final, o aluno deverá ser capaz de...”; 

- Incentivação e Síntese Integradora; 
- Bibliografia do aluno e do professor; 
- Anexar tudo; inclusive o que será passado/explicado no quadro. 

                                                           
* Elemento condicionado à necessidade 


