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PLANO DA 3ªAULA PARA ALUNOS DA COOPERATIVA 

Internet 
 

Conteúdos 

§ Apresentar uma idéia do que é a internet. 

§ Explicar o funcionamento do navegador. 

§ Introduzir os conceitos de segurança na internet. 

§ Como fazer buscas na internet. 

§ Criação de e-mails. 

§ Chat. 

§ Blog. 

§ Downloads. 

 

Objetivos Gerais: 

§ Familiarizar os alunos com a internet. 

 

Objetivos Específicos: 

§ Entender o que é a internet. 

§ Aprender o que é e como usar o navegador. 

§ Aprender conceitos de segurança na rede. 

§ Criar e-mail e usá-lo. 

§ Aprender a fazer buscas na internet. 
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MÓDULOS PARA A AULA 
 
Início da aula: Comece com os computadores desligados e peça aos alunos para que os 
liguem. Enquanto iniciam, peça para que comentem o que já aprenderam e o que 
acharam. Pergunte como está o conteúdo e o aprendizado. Guarde estas informações 
para, caso necessário, retomar na aula de revisão. 
 
 
Módulo 1 

Objetivo: Apresentar uma idéia do que é a internet 
Duração: 20 minutos. 
Conteúdo: Explicar: 

 
Atividade a ser realizada  O que esperar do aluno 
Visão geral da internet. Entender o que é e para que serve a internet. 
Como acessar uma página da internet 
(letras minúsculas, sem acento, sem 
símbolos e sem espaço). 

Aprender a acessar uma página. 

As diferentes páginas da internet: .gov , 
.com.br, .com.it, .com etc. 

Identificar os diferentes tipos de páginas. 

O que é um provedor de internet. Aprender o que é e para que serve. 
O que é um modem. Aprender o que é e para que serve. 

 
Recursos utilizados: Quadro negro ou lousa. 

 
Módulo 2 

Objetivo: Explicar o funcionamento do navegador. 
Duração: 30 minutos. 
Conteúdo: Explicar 
 

Atividade a ser realizada  O que esperar do aluno 
Barra de ferramentas (histórico, 
favoritos,...) 

Entender o que é e para que serve a barra de 
ferramentas. 

Dar aos alunos algumas URLs e deixar 
navegar na internet. 

Aprender a navegar na internet. 

O que é um link, um banner. Aprender os elementos que existem nas 
páginas. 

Como colocar uma página na lista de 
favoritos. 

Aprender a colocar uma página na lista de 
favoritos. 

Como utilizar o histórico. Aprender a usar o histórico. 
 

Recursos utilizados: Internet Explorer e internet. 
 
Procedimento (sugestão): É importante deixar que os alunos naveguem. Pergunte quais 
sites eles já ouviram falar e entre neles. Como sugestão fica o site da TV Globo, com 
novelas, jornais, programas de auditório, futebol etc. 
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Módulo 3 
Objetivo: Introduzir os conceitos de segurança na internet. 
Duração: 20 minutos 
Conteúdo:  
 

Atividade a ser realizada  O que esperar do aluno 
Dar uma URL de um banco e chamar 
atenção sobre o cadeado no canto 
inferior direito da tela. 

Entender o conceito de segurança em uma 
página. 

O que é um hacker. Aprender quem é e o que faz um hacker. 
O que é e como atua um vírus (explicar 
também sobre spyware). 

Aprender o que são essas ameaças e como 
elas atuam. 

O que é um antivírus (apresentar 
alguns: sites symantec, panda). 

Aprender a se prevenir e a combater as 
ameaças. 

O que é um update. Aprender o que é, para que serve e como 
realizar um. 

 
Recursos utilizados: Internet e navegador. 
 

Procedimento (sugestão): Diga aos alunos o quanto é importante a segurança na 
internet. Dê exemplos de bancos e roubos feitos pela rede. Frise a importância das 
senhas usadas nos netbankings, da mesma forma que as senhas usadas em terminais de 
auto-atendimento, e que não se deve passá-las para nenhum desconhecido. Fale aos 
alunos que também não é recomendado clicar em qualquer anúncio que “pular” na tela, 
pois pode ser perigoso. 

 
 

Módulo 4 
Objetivo: Como fazer buscas na internet. 
Duração: 20 minutos 
Conteúdo:  
 

Atividade a ser realizada  O que esperar do aluno 
Dar algumas URLs de sites de busca. 
Ensinar como fazer uma busca. 
Treinar algumas buscas. 

Aprender onde e como fazer buscas. 

Como salvar uma página ou uma figura Aprender a salvar uma página ou figura 
encontrada na internet. 

 
Recursos utilizados: Internet Explorer e internet. 
 

Procedimento (sugestão): Peça aos alunos para que copiem e colem um texto no Word, 
formatem e salvem, relembrando a aula passada. 
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Módulo 5 
Objetivo: Criação de e-mails. 
Duração: 30 minutos 
Conteúdo:  
 

Atividade a ser realizada  O que esperar do aluno 
Explicar o que é um e-mail 
Indicar uma URL para criar e-mails 
Auxiliar na criação dos e-mails. 
Treinar a anexação de arquivos, o 
envio, o encaminhamento e a resposta 
de e-mails com os colegas de sala. 

Aprender o que é, para que serve, como fazer 
e usar um e-mail. 

 
Recursos utilizados: Navegador e internet. 
 

Procedimento (sugestão): Peça para que os alunos mandem o documento feito no 
tópico anterior por e-mail e diga que irá responder para que leiam na próxima aula. Não 
esqueça de dizer a eles para que coloquem senhas que irão se lembrar depois, ou 
anotem as mesmas. Fale sobre spam e que não se deve abrir e-mails de desconhecidos 
para evitar vírus e outros problemas. Também não se deve responder e-mails a 
desconhecidos. A Receita Federal e os bancos, por exemplo, nunca irão pedir nada por e-
mail, nem confirmação de dados cadastrais. Portanto, não responda e-mails com dados 
confidenciais. 
 
 
Módulo 6 

Objetivo: Chat 
Duração: 20 minutos 
Conteúdo:  
 

Atividade a ser realizada  O que esperar do aluno 
Indicar uma URL que tenha chat. 
Mostrar o funcionamento de um chat. 

Aprender o que é e como usar um chat. 

 
Recursos utilizados: Navegador e internet. 
 

Procedimento (sugestão): Diga aos alunos que esta é uma forma de comunicação 
gratuita e que muitas pessoas se comunicam por ela. Entrem todos na mesma sala de 
bate-papo e conversem entre si. Fale que também não se deve passar nenhum tipo de 
informação confidencial em salas de bate-papo. 
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Módulo 7 
Objetivo: Blog 
Duração: 20 minutos 
Conteúdo:  
 

Atividade a ser realizada  O que esperar do aluno 
Indicar uma URL para fazer blogs. 
Explicar o que é um blog, um fotolog. 

Aprender o que é e como usar blogs e 
fotologs. 

 
Recursos utilizados: Navegador e internet. 

Procedimento (sugestão): Se possível, mostre um pronto, para que vejam como é. 
 
 

Módulo 8 
Objetivo: Downloads 
Duração: 20 minutos 
Conteúdo:  
 

Atividade a ser realizada  O que esperar do aluno 
Indicar uma URL para fazer downloads. 
Ensinar como fazer um download. 
Explicar o funcionamento dos 
gerenciadores de downloads. 
Fazer um download. 

Aprender o que é, qual a utilidade e como 
fazer downloads. 

 
Recursos utilizados: Navegador e internet. 
 

Procedimento (sugestão): Diga que há coisas que para baixar devem ser pagas. Fale 
também sobre vírus e que não se deve baixar qualquer coisa de qualquer lugar. Encontre 
um site com protetores de tela, peça para que baixem algum e coloquem no computador, 
relembrando a primeira aula. 
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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: 
 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 


