
O Plano de Aula 

 

- “O QUE É E PARA QUE SERVE O PLANO DE AULA? É uma previsão de 

atividades vinculadas a um plano de ensino mais amplo desenvolvidas em etapas 

seqüenciais, em consonância com objetivos e conteúdos previstos. Serve para organizar 

a intenção do professor e o modo de operacionalizá-la. Expressa, ainda, as opções desse 

professor diante de seu contexto de trabalho, que implica pensar simultaneamente o 

conteúdo e os sujeitos com os quais interage. 

Todo plano de aula, além de ser um guia, traz implícitas questões pessoais do 

professor comprometido com sua tarefa e com seus alunos: por que faço o que faço ao 

ensinar? o que é uma aula: espaço de parceria ou de resistência? como mobilizar o aluno 

para aprender? como verificar se o aluno aprendeu? O plano possibilita ao professor, na 

medida do possível e do desejável, manter a articulação da disciplina como um todo 

pela relação com o plano de ensino e ainda realizar uma auto-avaliação da aula ou uma 

avaliação cooperativa para orientar decisões futuras. Aspectos a serem mantidos ou a 

reformular poderão ser identificados com mais segurança.  

Cabe destacar que o plano de aula não implica obrigatoriamente seu 

cumprimento rígido. O cenário da aula exige permanente atitude reflexiva do professor 

para recriar e redirecionar ações sempre que novos interesses e necessidades imprevistas 

surgirem, o que não significa despreparo docente, mas competência para ‘agir na 

urgência e decidir na incerteza’, como ensina Perrenoud. Entretanto, um afastamento 

contínuo do plano necessita ser revisado.   

O plano, como resultado do processo de planejamento, permite ao professor 

distanciar-se de sua prática, sistematizá-la e tornar mais conscientes as opções para a 

organização da aula. O plano documenta a experiência em suas intenções iniciais e 

permite o retorno a ela após o vivido para sua avaliação. 

Um plano, para ser efetivo, deve apresentar, de forma precisa e orgânica, o 

objetivo da aula, o conteúdo a ser desenvolvido, as atividades e a avaliação. É preciso 

entender que avaliar não é sinônimo de prova nem de grau. É diagnosticar se a 

aprendizagem ocorreu ou não e explicitar ações para continuidade ou reorientação do 

processo de ensino.  

Mais do que saber elaborar um plano, é necessário acreditar que ele é o 

instrumento pessoal e intransferível de trabalho do professor, e expressa as concepções 

teóricas que sustentam suas atividades docentes. Importante não é estabelecer um 



roteiro / modelo padrão de plano, mas o registro dos aspectos que orientam o professor 

para estruturar a prática. O estabelecimento de modelos pode burocratizar o 

planejamento e restringir as possibilidades de auto-organização do professor na 

elaboração do plano. 

Além de elaborar o plano, o professor deve levar em consideração a relação 

entre suas intenções e o modo como os alunos as percebem, pois às vezes são 

necessários pequenos ajustes em qualquer dos elementos do plano para uma boa 

condução da aula.” (PORTAL DO PROFESSOR: 2011) 

 

2. Exemplo de Plano de Aula 

O Renascimento cultural e científico na Europa 

Conteúdo 

Cidadania e Cultura no Mundo Contemporâneo 

Objetivo  

Compreender o Renascimento cultural e científico europeu como critica ao mundo 

medieval. 

Conteúdos  
Renascimento cultural e científico na Itália e no restante da Europa  
Conquistas marítimas e comerciais européias dos séculos XV e XVI como 
conseqüências do Renascimento.  
 
Ano  
7º ano  
Tempo estimado  
Sete aulas 
 
Material necessário  
Computador ligado à internet  
Reproduções de pinturas de artistas da época do Renascimento  
Mapa mundi  

 

 

 

http://revistaescola.abril.com.br/planos-de-aula/efii/h_historia-das-representacoes-e-das-relacoes-de-poder_cidadania-e-cultura-no-mundo-contemporaneo.shtml


Desenvolvimento  
 
A garotada deve compreender o Renascimento cultural e científico como um momento 
único na História, no qual a humanidade olhou para seu passado histórico e, a partir de 
certas condições políticas, econômicas e sociais, criou um mundo com novos valores.  
 
1ª etapa  
Comece a aula perguntando à turma se eles conhecem alguns artistas ou cientistas da 
época do Renascimento europeu. Certamente os estudantes responderão Leonardo da 
Vinci, Rafael, Michelangelo, Galileu Galilei, entre outros.  
 
Organize os principais nomes que aparecerem no quadro, dividindo-os nas seguintes 
colunas: artistas, cientistas e filósofos, dentro e fora da Itália. Para isso é necessário que 
você pesquise com antecedência nomes ligados ao Renascimento europeu e suas 
principais contribuições no campo das artes, do pensamento e das ciências no período.  

2ª etapa  
Sugira aos alunos uma pesquisa na internet sobre aquele que é considerado o principal 
nome do Renascimento: Leonardo da Vinci (1452 – 1519). Eles vão descobrir que o 
artista italiano era também um grande cientista, inventor e escultor. Da Vinci conhecia 
como poucos a anatomia humana, entendia de engenharia, matemática, música e 
arquitetura, mas ficou conhecido mesmo por sua produção artística – em especial o 
quadro Monalisa. Sugira que os alunos pesquisem em sites como, por exemplo, 
Wikipedia, sua pesquisa.com ou em enciclopédias digitais.  
 
Além da pesquisa biográfica, sugira à turma uma pesquisa de imagens para que eles 
entrem em contato com as principais obras realizadas pelo principal nome do 
Renascimento cultural.  
 
3ª etapa  
Quando falamos do Renascimento geralmente nos referimos somente às artes e 
acabamos deixando em segundo plano a produção científica da época. Proponha então 
que os alunos façam uma pesquisa sobre os principais avanços alcançados pela ciência 
durante o Renascimento. Divida a classe em grupos e proponha que pesquisem 
cientistas como Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, Johannes Kepler, Paracelso, entre 
outros. Os grupos deverão explicar para a classe quais foram os principais avanços 
obtidos pelo cientista que contribuíram para desenvolver a ciência na sua época.  

 

 



4ª etapa  
Na quarta etapa, vamos nos ater ao Renascimento Literário. Explique à turma que, em 
Portugal, o principal nome do Renascimento cultural foi Luís de Camões; na Espanha, 
Miguel de Cervantes; na França, François Rabelais; na Inglaterra, Willian Shakespeare, 
entre outros. Divida novamente os alunos em grupos e proponha que realizem uma 
pequena pesquisa sobre as principais obras de cada autor. Em seguida, solicite que cada 
grupo organize uma pequena apresentação baseada num trecho de uma das obras e 
apresente para o restante da sala. Incentive também que os alunos avaliem a importância 
e a influência das obras desses autores na atualidade. Analise que muitas das obras 
citadas já foram adaptadas para o teatro e o cinema.  
 
5ª etapa  
Na última etapa, é hora de estabelecer um paralelo entre o Renascimento e outro fato 
histórico da época: a expansão marítima e comercial européia dos séculos XV e XVI. 
Pergunte aos alunos de que forma o novo mundo concebido pelos renascentistas ajudou 
os povos europeus a realizarem as descobertas do Novo Mundo. Eles certamente 
atribuirão algum valor ao antropocentrismo, à busca pela explicação racional do mundo 
e às novas ciências e descobertas como algo muito importante.  

 
Solicite a eles que pesquisem quais foram essas descobertas. Se eles não se lembrarem 
ou não souberem, explique que o antropocentrismo é a visão de mundo que considera a 
humanidade como centro do entendimento humano. Segundo essa concepção, o 
universo deve ser avaliado de acordo com a sua relação com o homem. Explique 
também que até a Idade Média predominava o teocentrismo, concepção pela qual Deus 
ocupava o principal lugar na explicação do universo.  
 
Avaliação  
Essa sequência prevê várias etapas de avaliação. A primeira fase pode ser avaliada a 
partir da participação do grupo na montagem do quadro de nomes do Renascimento. 
Verifique se os dados da biografia dos diversos nomes estão corretos, se as obras estão 
adequadamente atribuídas. A segunda etapa pode ser verificada a partir da pesquisa 
realizada pelos alunos. Verifique se o estudo foi realizado adequadamente. Se eles 
procuraram nos sites indicados por você, se a pesquisa de imagens tem relação com os 
nomes pesquisados. 

A terceira etapa pode ser avaliada a partir das explanações realizadas pelos diversos 
grupos a respeito do desenvolvimento científico da época do Renascimento. Verifique 
se as explicações foram dadas com conteúdo e consistência Na quarta, o que vale é a 
criatividade e a adequação da apresentação à obra do autor escolhido.  



A última etapa deve ser observada com foco nas respostas dos grupos ao 
questionamento do professor, que devem levar em conta a relação entre o Renascimento 
e a expansão marítima e comercial dos tempos modernos. 

REVISTA NOVA ESCOLA (2011) 
 


