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PARTE I - Vovó, mãe com PC e açúcar 

Introdução 

A aula será realizada com Leonice de Lourde Carleccci Lopes, Dona Nice, que mora 

em Santo André, no Parque Jaçatuba, considerado um bairro de classe média. Ela é 

aposentada, tem 64 anos de idade, mas cabelos tão pretos que os contradizem. É dona de casa 

e mora com a filha. 

Dona Nice nasceu em Catanduva- SP, interior paulista, onde cresceu e morou até se 

casar, com vinte e um anos. Cursou até a segunda série do ensino fundamental, mas parou os 

estudos para trabalhar e ajudar na renda familiar, pois é a filha mais velha de sete irmãos. 

Além de ajudar a cuidar de seus irmãos, ainda participou na educação de duas filhas e três 

netos. 

Até pouco tempo atrás, frequentava cursos presenciais de culinária, pelo menos duas 

vezes por semana, mas optou por substituí-los pelo curso de informática, que faz junto com 

sua amiga e vizinha, Marilene, de terças e quintas-feiras.  

No curso de informática que frequenta, ela aprende conceitos básicos sobre pacote 

Office e atividades de nível inicial a realizar no computador. Mas ainda assim, são várias as 

dúvidas sobre o “bicho de sete cabeças” (computador), entre elas, a mais corriqueira: como 

acessar, através de sites de busca, receitas apresentadas pelas apresentadoras de TV Kátia, 

Palmirinha, Ana Maria Braga, entre outras, de seus programas favoritos.  

A partir dessa situação, surgiu a ideia de criar, especialmente para Dona Nice, uma 

aula capaz de sanar essas dúvidas, e dar subsídios pra que ela possa realizar essas pesquisas.  

Para quem não está familiarizado com o computador e está iniciando suas atividades, 

as coisas mais simples precisam ser ensinadas e “reensidadas” algumas vezes. 

Ninguém conhece mais a Dona Nice, do que sua neta Ana Caroline, que acredita  que 

esse tempo pode ser o suficiente para que Dona Nice perca a paciência com seu curso de 

computação, pois o que ela realmente quer aprender (como achar receitas na internet) terá de 



ser ensinado com calma e consistência. Por isso, pensamos em uma aula leve e detalhada, 

afinal: Vovó, estamos aqui pra isso!  

 A casa de dona Nice cheira a bolo recém- assado, com chocolate quente. A antiga, 

porém preservada, maquina de costura serve como suporte ideal para o notebook. Enquanto o 

computador tem um quartinho/ escritório só pra ele.  

        A casa é pouco movimentada durante a semana, mas aos finais, um agito! Dona Nice 

fica na maior parte do tempo sozinha em casa, ou cuidando dos seus afazeres (e do resto da 

família) no centro da cidade, portanto a aula será realizada durante esses momentos de calma 

na semana.   

 Trabalharemos em dois ambientes, na maior parte do tempo com o computador que é, 

na medida do possível, um lugar de pouco acesso pelo restante da família. O cômodo em que 

o computador fica tem cerca de 3m², com uma mesinha de madeira que serve de suporte para 

o mesmo, uma cadeira preta e um sofá-cama roxo (que serve mais como um enfeite do que 

como mobilha). O outro lugar para aula será com o Notebook, na sala de estar. 

“Minha avó, dona Nice, é tudo, é força, é exemplo. Quando pequena me lembro dela 

tirar o miolo do pão e passar manteiga, pois eu não comeria de outro jeito, ela era a única que 

tinha paciência para fazer isso toda manha pra mim. Sinto-me honrada em poder ajuda-la com 

algo, pois sempre fora o contrário, os conselhos, as broncas as dicas, as histórias... Tudo que 

ela me ensinou é coisa demais para escrever aqui.” (Ana Caroline) 

Quando propusemos ajudá-la a navegar pela internet e pesquisar as receitas que ela 

tanto adora, ela se animou bastante. Além de ajudá-la com o computador, será uma ótima 

oportunidade para que avó e neta (Ana Caroline) compartilhem mais momentos juntas. 

Deste modo, ficou combinado assim: ela nos ajuda, nós a ajudamos. Negócio fechado! 

No entanto, sei que nas letras miúdas das cláusulas do contrato ela também leu: fica acertado 

que contratado e contratante terão mais tempo para se curtirem (avó e neta), mais motivos 

para rir de coisas bobas, mais lembranças para recordar, mais coisas pra se surpreender, mais 

motivos pra se amar. 

 

Parte II – Modo de fazer 

 A intenção principal da atividade é ensinar Dona Nice a realizar pesquisas de receitas 

online, receitas estas que ela pode fazer em seu dia-a-dia, para toda a família. A pesquisa 



online será realizada através do Google, que é a versão mais popular de site de pesquisa no 

mundo. 

Ao ensinar como realizar a pesquisa no Google, com foco em receitas, será aberta uma 

porta para qualquer tipo de pesquisa que Dona Nice precise realizar. Será ensinado como 

fazer a pesquisa (acesso ao site e digitação do assunto procurado), quais os melhores sites a 

serem abertos e como salvar os itens pesquisados em um documento para pesquisa posterior. 

 

Objetivos gerais da aula 

- Apresentar uma pesquisa de receitas de maneira ágil e simplificada; 

- possibilitar a inserção no universo digital a partir de uma atividade do cotidiano da Dona 

Nice, o amor por cozinhar; 

- melhorar a relação da aluna com o mundo virtual; 

- auxiliar no curso que ela esta fazendo, incentivando a sua digitação. 

 

Objetivos específicos da aula 

- Permitir que Dona Nice tenha uma experiência boa com a internet e pesquisa online, e que a 

motive a utilizar esse tipo de pesquisa sempre que necessário; 

- permitir que ela possa conhecer novas culturas e pessoas por meio dos sites e receitas que 

acessará; 

-incentivar o dom para cozinhar; 

-mostrar que meios online são excelentes para pesquisas. 

 

Material pedagógico  

O material pedagógico a ser utilizado será: 

- o computador e o notebook; 

- uma maquina fotográfica para registrar os melhores momentos; 

- caderno e caneta, com os quais a Dona Nice se sente mais confortável para fazer as 

anotações iniciais. 
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