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PLANO DA 1ªAULA PARA ALUNOS DA COOPERATIVA 

Computador e Sistema Operacional 
 

 

Conteúdos: 

§ Apresentação do Computador; 

§ Ligar o Computador; 

§ Apresentar a Interface Gráfica; 

§ Introdução aos Arquivos e Pastas; 

§ Paintbrush; 

§ Desligar o  Computador. 

 

 

Objetivos Gerais: 

§ Familiarizar os alunos com o computador; 

§ Familiarizar os alunos com a interface gráfica; 

§ Familiarizar os alunos com os periféricos; 

§ Introduzir noções de arquivos e diretórios. 

 

 
Objetivos Específicos: 

§ Aprender a ligar o computador; 

§ Aprender a executar um programa pelo Menu Iniciar; 

§ Aprender o que é um ícone; 

§ Aprender a salvar um arquivo; 

§ Aprender a criar, renomear, apagar pastas e arquivos; 

§ Aprender a trabalhar com o PaintBrush (ou similar em Linux); 

§ Aprender a desligar o computador. 
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MÓDULOS PARA A AULA 
 
Início da aula: Fale sobre a importância da computação e o quanto ela pode ajudar na 
vida das pessoas. Deixe os alunos à vontade para perguntar quando precisarem, ou 
interromper a aula se acharem que não estão entendendo, ou se a aula está muito rápida 
etc. 
 
Módulo 1 

Objetivo: Apresentar o computador 
Duração: 40 minutos 
Conteúdo: Apresentar rapidamente o computador e seus periféricos: 

 
Atividade a ser realizada  O que esperar do aluno 
Estabilizador (no-break). Entender para que serve o 

estabilizador. 
CPU e seus botões e luzes. Explicar a função de cada botão e 

luz. 
Mostrar rapidamente o teclado, o mouse e o monitor. Apresentar os periféricos. 
Drivers (CD, disquete). Apresentar os drivers. 
Impressora e sua utilidade. Explicar o que ela faz. 

 
Recursos utilizados: Computador. 
 

Procedimento (sugestão): Dê uma rápida explicação com os computadores desligados, 
não sendo nada muito técnico, mas o suficiente para que os alunos conheçam os 
recursos oferecidos pelo computador. 

 
 
Módulo 2 

Objetivo: Ligar o computador 
Duração: 10 minutos 
Conteúdo: Explicar como se liga o computador, desde o estabilizador até o monitor. 

 
Recursos utilizados: Computador 
 

Procedimento (sugestão): Faça com que todos os alunos liguem as máquinas seguindo 
os passos e a seqüência orientada pelo professor. Estabilizador, CPU e Monitor. 
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Módulo 3 
Objetivo: Apresentar a Interface Gráfica 
Duração: 40 minutos 
Conteúdo: Explicar os seguintes detalhes: 

 
Atividade a ser realizada  O que esperar do aluno 
Área de trabalho (Desktop). Familiarizar com a área de trabalho. 
Ponteiro do mouse. Identificar o ponteiro do mouse e aprender 

a mexer com ele. 
Ícones (lixeira, meu computador,...). Identificar Ícones. 
Botões de maximizar, minimizar e fechar. Aprender a trabalhar com janelas. 
Barra de ferramentas e tarefas (botão 
Iniciar, alterar hora e data). 

Identificar barra de ferramentas e o Menu 
Iniciar. 
Aprender a modificar hora e data. 

 
Recursos utilizados: Computador 
 

Procedimento (sugestão): Mostre a área de trabalho com os seus ícones. Explique para 
os alunos que serão dados mais detalhes sobre os ícones e o botão iniciar mais adiante. 
Mostre o ponteiro e como funciona o mouse. Na própria área de trabalho, pratiquem o uso 
dos botões esquerdo e direito. Abram um ícone com o botão esquerdo e mostre os botões 
de maximizar, minimizar, fechar, a barra de rolagem e, arrastem a janela. Mostre também 
como alterar a data e a hora do computador. Use o botão direito para abrir a janela para 
Personalizar Área de Trabalho (próximo módulo).  

 
 

Módulo 4 
Objetivo: PaintBrush (ou similar do Linux) 
Duração: 40 minutos 
Conteúdo: Explicar os seguintes detalhes: 

 
Atividade a ser realizada  O que esperar do aluno 
Botões do PaintBrush Aprender a utilizar os botões do Paint pra fazer 

um desenho e desenvolva a coordenação 
motora com o mouse. 

Salvar Aprender a salvar um arquivo no Desktop 
 

Recursos utilizados: Computador 
 

Procedimento (sugestão): Faça um desenho no quadro e peça para os alunos 
reproduzirem o desenho no Paint. Não precisa explicar como fazer uma reta, um 
círculo,... Deixe que os alunos percam o medo de clicar nos botões e deixe que os alunos 
chamem os voluntários. Isso é importante para que os alunos percam o medo de clicar e 
aumenta a interação entre os alunos e os voluntários. Dê um tempo a eles e depois os 
interrompa, peça para prestarem atenção e explique como salvar o desenho no Desktop. 
Não aprofunde na explicação de onde salvar, mostre como salvar apenas no Desktop. 
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Módulo 5 
Objetivo: Introdução aos Arquivos e Pastas 
Duração: 40 minutos 
Conteúdo: Explicar: 

 
Atividade a ser realizada  O que esperar do aluno 
O que é um arquivo e sua utilidade Identificar o que é um arquivo; 
Criar pasta Aprender a criar e identificar uma pasta; 
Deletar, renomear, arrastar e soltar 
arquivos.  

Aprender a trabalhar com arquivos 
utilizando o mouse; 

Recuperar da lixeira Aprender a recuperar um arquivo apagado e 
a visualizar quando a lixeira tem arquivos; 

Esvaziar lixeira Aprender a esvaziar uma lixeira; 
       

Recursos utilizados: Computador. 
 

Procedimento (sugestão): Aproveite o desenho criado no desktop e explique que é um 
arquivo. Ensine os alunos a criar uma pasta pra não bagunçar a área de trabalho. 
Aproveite e conscientize os alunos de manterem sempre os arquivos organizados em 
pastas. 
Deixe-os criar outros desenhos e salve-os. Grave nas pastas, arraste e ensine a apagar 
e a recuperar da lixeira. No final do módulo, apague a pasta criada e conscientize que o 
computador que eles estão usando é de uso público e devem mantê-los sempre 
organizado. 

 
 
Módulo 6 

Objetivo: Desligar o computador 
Duração: 10 minutos 
Conteúdo: Explicar: 
 

Atividade a ser realizada  O que esperar do aluno 
Como desligar, reiniciar e colocar 
em modo de espera 

Explique as opções que o Windows apresenta na 
hora de desligar o computador: espera, reiniciar e 
desligar.  

O que fazer quando travar Rápida explicação do funcionamento do botão 
reset.  

 
Recursos utilizados: Computador 
 

Procedimento (sugestão): Quando for desligar, explique a seqüência: monitor, 
gabinete e o estabilizador. Explique o que fazer quando travar o computador e desligue-
o. Se durante a aula um computador travar, chame a atenção de todos os alunos e 
mostre o funcionamento do botão reset. 
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Esta avaliação deverá ser entregue aos organizadores do projeto. 
 

Avaliação do professor, da sala de aula. 
 

Diário das aulas 
 
 

Aula : __________________________________________________________ 
 
Escola: _________________________________________________________ 
 
Nome do professor: _______________________________________________ 
 
Data: ____/ ____/ ________ 
 
 
 
Avaliação da turma: 
 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
Avaliação do conteúdo aprendido: 
 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
Auto-avaliação: 
 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 


