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Parte I – Elementos para a elaboração do plano de aula (sequência didática)

O plano de  aula  será  aplicado aos  colegas,  funcionários  na  área  de  trabalho 

acadêmico da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São 

Paulo (FMVZ/USP),  serão aplicados em torno de dez horas,  divididos  em aulas  de 

quarenta e cinco minutos cada.

1 – Caracterização da comunidade

Ambiente  de  trabalho  em  área  administrativo-acadêmica  de  uma  faculdade 

pública. São técnicos administrativos, com formação superior que trabalham com fluxo 

de troca de informações diária em sistema online.

2 – Caracterização do local

Prédio administrativo da Faculdade, com sala contendo toda infraestrutura com a 

tecnologia necessária, ou seja, um computador (modelo atual), monitor Liquid Crystal  

Display (LCD),  Internet  (rápida),  multifuncional  (com  Scanner,  Fax,  impressora 

black/color) para cada funcionário, em um total de seis funcionários.

3 – Caracterização da sala

Utilizamos os  computadores  com os  programas  de  comunicação como  Face 

book, Mensager e Outlook, sendo este último o objetivo de estudo de nossa aula.

4 – Posição do estagiário

Sou  colega  de  trabalho  de  todo  técnico  acadêmico  nesta  mesma  área 

administrativa  da referida  Faculdade e ainda chefe  do Serviço,  e,  portanto,  procuro 

desenvolver  e  implementar  ferramentas,  novas  tecnologias  para  agilizar  a 

integração/comunicação de todos.

Parte II – A aula

Dias: durante os dias da semana que antecedem a entrega do relatório de estágio 

(setembro/12);



Período: dez horas, divididos em aulas de 45 minutos, durante horário comercial 

de expediente, podendo ser prolongado, de acordo com a necessidade dos colegas.

1 – Gênero virtual escolhido

Microsoft  Outlook é  um  cliente  de  e-mail,  integrante  do  Microsoft  Office. 

Diferentemente do Outlook Express, que é usado basicamente para receber e enviar e-

mail, o Microsoft Outlook além das funções de e-mail, ele é um “calendário completo”, 

onde  você  pode  agendar  seus  compromissos  diários,  semanais  e  mensais.  Ele  traz 

também um rico “gerenciador de contatos”, onde você pode além de cadastrar o nome e 

e-mail de  seus  contatos,  todas  as  informações  relevantes  sobre  os  mesmos,  como 

endereço, telefones, ramo de atividade, detalhes sobre emprego, apelido, etc. Oferece 

também um “gerenciador de tarefas”, as quais você pode organizar em forma de lista, 

com todos os detalhes sobre determinada atividade a ser realizada. Conta ainda com um 

“campo de anotações”, onde ele simula aqueles “post-its”, papeis amarelos pequenos 

autoadesivos. Ele é utilizado geralmente no sistema operacional Windows, voltado para 

público executivo, que necessita utilizar este veículo em grande escala.

2 – Objetivos gerais da aula

Apresentar  nova  ferramenta  de  comunicação,  de  fácil  operacionalidade  com 

muitos recursos. 

3 – Objetivos específicos da aula

O Outlook ajuda a encontrar e organizar informações para que se possa trabalhar 

sem falhas com aplicativos do  Office. Isto ajuda você a se comunicar e compartilhar 

informações de maneira mais eficiente. As regras da “caixa de entrada” possibilitam que 

você filtre e organize suas mensagens de e-mail. Com o Outlook, você pode se integrar 

e gerenciar mensagens de diversas “contas de e-mail, calendários pessoais e de grupos, 

contatos e tarefas”.

Apresentação e utilização de funcionalidades de email e de grupo de discussão 

com base em padrões avançados de Internet.

 Apresentação de calendários pessoais, agendamento de grupo e gerenciamento 

de tarefas e de contatos.



4 – Material pedagógico

Computador atual com Internet rápida;

O  Outlook foi  feito para ser usado com a  Internet (SMTP, POP3 e IMAP4), 

Exchange Server ou qualquer outro sistema de comunicações com base nos padrões e 

que deem suporte a Messaging Application Programming Interface (MAPI), incluindo 

“correio de voz”. O Outlook tem base em padrões da Internet e dá suporte aos padrões 

atuais mais importantes de  e-mail,  notícias e  diretórios,  incluindo (LDAP, MHTML,  

NNTP, MIME e S/MIME, vCalendar, vCard, iCalendar) e suporte total para mensagens 

em (HTML);

Projetor multimídia para ampliar a imagem, realizar as interferências com todo 

grupo de uma única vez.

5 – Descrição detalhada da aula

Veja abaixo, temos a tela principal do Outlook versão 2010, que utilizei durante 

as aulas, esta tela já é mais familiar para as pessoas, pois estamos no ambiente de  e-

mails, portanto, algumas funções são comuns, porém, se observarem, verificamos um 

amplitude  de  “ferramentas”  e  uma  disposição  bem  harmônica  para  facilitar  a 

operacionalidade. Portanto, para familiarizar os usuários, desenvolvemos cada função 

abaixo, todas as possibilidades ligadas ao e-mail do individuo. 

Figura 1



Á  seguir,  exploramos  a  tela  de  calendário,  a  partir  deste  ponto,  serei  mais 

contundente, pois passaremos a ambientes exclusivos desta nova ferramenta. 

Observe  acima,  no  canto  inferior,  esquerdo,  da  figura  1,  verifica-se  a  opção 

“Calendário”, clicando nesta opção aparição da tela abaixo, figura 2.

Esta tela  vai  oferecer desde recursos estéticos,  até  os mais funcionais,  como 

calendário mensal, semanal e diário. Se observarmos, na “barra de ferramenta superior”, 

temos cinco blocos: a) criação de novos calendários; b) navegação entre eles “ir para”; 

c)  organização  (visualização  por  dia,  semana  e  exibição  dos  agendamentos);  d) 

gerenciar os calendários,  e)  compartilha-los (enviando por  e-mail).  No canto direito, 

ainda aparece à possibilidade de localizar o seu “catalogo de endereço”. Logo abaixo 

temos o calendário do mês/ano referencia e ao lado ele maior com o agendamento das 

atividades, repare que é possível acessar o seu calendário, outros calendários enviados e 

calendários compartilhados em rede, por qualquer grupo de pessoas.

Figura 2 

A tela de contatos não consegui exportar para este trabalho, ela tem a função de 

arquivar todos os seus contatos, utilizando recursos modernos como fotos e ativação de 

navegação imediata através dos endereços das redes sociais.

Nesta  tela  abaixo,  figura  3,  tarefas  pendentes,  é  possível  perceber  que  você 

possui uma agenda completa, onde pode adicionar excluir,  responder a um, a todos, 

gerenciar,  acompanhar  por  data,  alterar  modo  de  exibição,  por  nome,  assunto, 

http://www.mrjerez.net/wp-content/uploads/2011/02/calendario3.jpg


categorizar como urgentes, sempre com o catalogo de endereços e o calendário a sua 

disposição. 

O trabalho consistiu em pesquisar exatamente para que servisse cada ícone e 

como se dava seu uso, após realizamos atividades possíveis utilizando as ferramentas, 

para ocorrer à prática através da repetição por situações indicadas pelas necessidades 

dos próprios alunos.

Figura 3

6 – Avaliação da aula

a) Efeitos de aprendizagem dos alunos

Os colegas de trabalho ficaram bem impressionados com a amplitude da ferramenta, 

em aspectos  de  recursos  para  aperfeiçoar  a  comunicação,  portanto,  intensificaram a 

atenção,  uma  vez,  que  tal  fato  iria  contribuir  bastante  na  otimização  do  tempo  e 

possibilidade de mais complexidade e sucesso do seu trabalho, inclusive a ferramenta 

uma vez assimilada é muito útil para fins particulares. 

b) Atuação do estagiário

Como são ferramentas (aplicativos), tivemos o cuidado e a paciência de repetir as 

etapas de utilização e encorajar sua aplicação através do desenvolvimento de atividades 

cotidianas.

c) Efeitos sobre outros



Dentro da nossa Área, existem outras seções e sabendo da experiência positiva com 

o aplicativo e verificando o sucesso do mesmo, já inclusive introduzido em nossa rotina, 

estuda-se  a  possibilidade  do  desenvolvimento  de  cursos  rápidos  para  ampliar  sua 

difusão.
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