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PLANO DA 2ªAULA PARA ALUNOS DA COOPERATIVA 

Editor de Textos 
 

Conteúdos: 

§ Apresentar a interface gráfica do editor de texto e suas características. 

§ Como salvar e abrir arquivos. 

§ Introduzir o conceito de fontes. 

§ Introduzir os conceitos de parágrafo, tabulação e alinhamento. 

§ Introdução às operações de edição (Menu Editar). 

§ Introdução às tabelas. 

§ Introdução aos conceitos de figuras. 

§ Utilizando o recurso de impressão. 

 

 
Objetivos Gerais: 

§ Familiarizar os alunos com o editor de texto, bem como relembrar algumas 

operações da aula anterior. 

 

Objetivos Específicos: 

§ Apresentar o editor e suas ferramentas mais usadas. 

§ Aprender a digitar um texto e formatá-lo de acordo com o que for preciso. 

§ Reutilizar um texto. 

§ Inserir figuras e tabelas. 

§ Imprimir um texto. 

 

 



                                                                                                                        Plano de Aula  

Em caso de dúvidas ou problemas, entrar em contato com o CATI Jr. (16-3351.8232) ou com a  ICMC Jr. (16-3373.9704) 
 

MÓDULOS PARA A AULA 
 
Início da aula: Comece com os computadores desligados e peça aos alunos para que os 
liguem. Enquanto iniciam, relembre os periféricos do computador explicados na aula 
passada. Sempre que puder, dê exemplos da vida real que se apliquem ao seu público 
alvo, de forma que a aula saia da “utopia”. 
 
Módulo 1 

Objetivo: Apresentar a interface gráfica do editor de texto e suas características. 
Duração: 30 minutos. 
Conteúdo: Explicar a interface gráfica do editor de textos: 
 

Atividade a ser realizada  O que esperar do aluno 
Barra de ferramentas Entender o que é, para que serve e como usar a barra. 
Menu Entender o que é, para que serve e como usar o menu. 
Ajuda Entender que é necessária e como usá-la. 
Onde escrever Identificar área de digitação. 
Teclas importantes do teclado Entender para que servem, qual a importância delas e 

como usá-las. 
 

Recursos utilizados: Editor de texto. 
 

Procedimento (sugestão): Criar novo arquivo, digitar seu nome, endereço, e contar 
como foi seu dia (ou alguma coisa do gênero). 

 
Módulo 2 

Objetivo: Como salvar e abrir arquivos. 
Duração: 30 minutos 
Conteúdo: - Explicar como salvar arquivos: 

 
Atividade a ser realizada  O que esperar do aluno 
Diferenciar o salvar do salvar como. Aprender a salvar arquivos de diferentes 

formas. 
Ao salvar, explicar como proteger arquivos 
com senha. 

Aprender a importância da senha e como 
usá-la. 

Explicar que, como é um aplicativo específico, 
tem uma extensão própria (explicar extensão, 
e dar outros exemplos de extensões). 

Entender o que é extensão de arquivo e 
saber identificá-la. 

Explicar por que é importante não deixar para 
salvar só no final. 

Entender o mecanismo de salvamento de 
arquivos e como utilizá-lo da melhor 
maneira. 

*Se possível, ensinar as operações em disquete. 
 

Recursos utilizados: Editor de texto. 
 

Procedimento (sugestão): Peça para os alunos salvarem o que digitaram no tópico 
anterior. Para que haja interação com a aula passada, peça para que criem uma pasta 
(repasse a estrutura de arquivos, se necessário) e salvem o arquivo nesta nova pasta. 
Depois peça para que fechem tudo e abram de novo, pelo próprio editor e pela pasta. 
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Módulo 3 
Objetivo: Introduzir o conceito de fontes. 
Duração: 25 minutos. 
Conteúdo: Explicar: 

 
Atividade a ser realizada  O que esperar do aluno 
Como alterar tipo de fonte. Aprender a alterar as fontes do documento. 
Estilo (negrito, itálico, sublinhado). Aprender a alterar os estilos da fonte. 
Cor. Saber modificar as cores das fontes. 
Sobrescrito e Subscrito. Aprender a modificar as fontes para sobrescrito e 

subscrito. 
Símbolos. Aprender para que servem e como inseri-los. 
Seleção de texto. Aprender para que serve e como usá-la. 

 
Recursos utilizados: Editor de texto. 
 

Procedimento (sugestão): Utilizando o texto do módulo 1, ensinar a alterar os itens 
descritos acima. Explique também porque é bom usar fontes diferentes em um texto para 
destacar. 
 
 
Módulo 4 

Objetivo: Introduzir os conceitos de parágrafo, tabulação e alinhamento. 
Duração: 15 minutos 
Conteúdo: Explicar: 

 
Atividade a ser realizada  O que esperar do aluno 
Como alterar e alinhar um parágrafo (tecla 
TAB); 

Aprender a alterar e alinhar um parágrafo. 

Espaçamento entre linhas; Entender e usar o espaçamento entre linhas. 
Utilizar a régua; Entender a utilidade da régua e como usá-la. 
Ferramentas de lista e enumeração. Aprender para que servem e como usá-las. 

 
Recursos utilizados: Editor de texto. 
 

Procedimento (sugestão): Com o texto dos módulos anteriores, ensinar parágrafo, o tipo 
de alinhamento, os usos de cada um, utilizar a régua e o menu Formatar - Parágrafo, 
ferramentas de lista e enumeração. Diga que são recursos importantes para fazer um 
texto bonito e organizado, como uma carta para a família, um pedido para o chefe etc. 
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Módulo 5 
Objetivo: Introdução às operações de edição (Menu Editar). 
Duração: 20 minutos 
Conteúdo: Explicar os comandos: 

Atividade a ser realizada  O que esperar do aluno 
Copiar 
Colar 
Recortar 
Desfazer 
Refazer 
Localizar 
Selecionar tudo 
Substituir 
Limpar tudo 
Selecionar e arrastar 

Aprender para que servem e como usar 
estes comandos. 

 
Recursos utilizados: Editor de texto. 
 

Procedimento (sugestão): Utilizando os textos dos módulos anteriores, ensinar a alterar 
os itens descritos acima. Explique a importância destes recursos, dando exemplos 
práticos. Por exemplo, o chefe de departamento precisa de uma lista dos materiais para 
comprar em fevereiro. Se ele já tem a de janeiro, pode copiá-la e alterar apenas o que for 
preciso. Explique também a utilidade do Localizar, por exemplo, em um grande texto. 
 
 
Módulo 6 

Objetivo: Introdução às tabelas 
Duração: 30 minutos 
Conteúdo: Explicar: 

 
Atividade a ser realizada  O que esperar do aluno 
Como criar uma tabela. Aprender a criar uma tabela. 
Os elementos de uma tabela (borda, 
célula, linha, coluna). 

Entender quais são e como manipular os 
elementos. 

Inserir novas linhas, colunas e células. Aprender a inserir mais elementos em uma 
tabela. 

Autoformatação. Entender a utilidade e como usar. 
Dividir e mesclar células. Aprender a dividir e mesclar células. 
Como alterar as características (cores, 
grossura da borda, alinhamento). 

Aprender a alterar as características de uma 
tabela. 

** MAIS AVANÇADO: dividir a página em colunas. 
 

Recursos utilizados: Editor de texto. 
 

Procedimento (sugestão): Crie uma tabela na lousa com produtos e seus valores e peça 
que copiem. Depois peça que copiem e colem, atualizando alguns valores. 
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Módulo 7 
Objetivo: Introdução ao conceito de figuras. 
Duração: 20 minutos 
Conteúdo: Explicar: 

 
 
Atividade a ser realizada  O que esperar do aluno 
Como inserir uma figura de arquivo e clipart. Aprender a inserir uma figura no 

texto, seja ela clipart ou de arquivo. 
Mudar características (cor, tamanho, etc.) e 
propriedades da figura (disposição do texto, etc.). 
Clicar com o botão direito do mouse, e clicar em 
Formatar figura. 

Aprender a alterar a figura inserida. 

**MAIS AVANÇADO: Explicar barra de desenho e caixa de texto. 
 

Recursos utilizados: Editor de texto. 
 

Procedimento (sugestão): Inserir uma figura do clipart (e uma de arquivo, se possível) e 
explicar e os itens descritos acima. Diga que os trabalhos em geral ficam mais 
apresentáveis quando possuem figuras. 

 
 
Módulo 8 

Objetivo: Utilizando o recurso de impressão. 
Duração: 10 minutos 
Conteúdo: Explicar  
 

Atividade a ser realizada  O que esperar do aluno 
Como configurar e visualizar páginas para preparar 
um arquivo para impressão, tal como número de 
cópias, intervalo de impressão, etc. 

Aprender a imprimir um documento, 
configurando suas preferências. 

 
Recursos utilizados: Editor de texto e impressora. 
 

Procedimento (sugestão): Se não houver como imprimir o trabalho dos alunos, 
visualize as páginas, apenas para que eles vejam como ficaria. Diga também que 
impressão é algo relativamente caro e, por isso, é bom evitar o desperdício. É uma boa 
dica para um futuro emprego dos alunos. 
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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: 
 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 


