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1 – INTRODUÇÃO  

  

Considerando o contato com textos que enfatizam a importância nos tempos atuais da 

cibercultura defendidos por Magda Soares, despertamos para a necessidade evidente de 

auxiliar aqueles que ainda não têm domínio deste processo fundamental de inclusão digital, 

estando, portanto excluída em relação às dinâmicas que acompanham atualmente o mundo 

digital. Percebemos que a geração dos nossos pais é uma das que mais sofre as consequências 

desta exclusão, visto que depende muito de outras pessoas alfabetizadas virtualmente para a 

execução de qualquer tarefa simples usando a tecnologia da informática.    

O estágio da disciplina Metodologia do ensino de Português: a alfabetização, 

ministrada pela professora Nilce da Silva, será realizado, portanto, com mães ou pais que 

apresentam faixa etária em torno de 50 anos. Pensamos que, ao proporcionar aulas em um 

ambiente mais familiar, os alunos poderiam se sentir mais seguros para expor suas dúvidas e 

dificuldades, sem contar a maior flexibilidade quanto ao local e o horário para a 

aprendizagem.  

 

 

2 - CARACTERIZAÇÃO DO PÚBLICO  

 

2.1 Carolina Caldeira 

Este plano de aula será ministrado para o pai da Carolina Caldeira. Trata-se de um 

aluno que nasceu no Rio de Janeiro, mas foi criado no Rio Grande do Norte e passou a morar 

em São Paulo a partir de seus 18 anos. Ele foi motorista e porteiro, mas atualmente encontra-

se aposentando. Residente em um apartamento no centro de São Paulo com sua esposa e filha, 

este pai não possui o ensino primário completo. No que concerne à sua relação com a 

informática, o pai em questão embora tenha um computador à sua inteira disposição, ele não o 

utiliza porque não sabe ao menos ligá-lo. Por conta disto, Carolina Caldeira dará início ao 

estágio com seu pai a partir da primeira aula da sequência didática que este trabalho propõe.  

 

2.2 Jessica Maria da Silva 

A aluna de Jessica Maria da Silva é uma mulher de 53 anos, pensionista, residente em 

um bairro do extremo Sul da cidade de São Paulo, com ensino fundamental completo. Não 

sabe nada do mundo digital e, portanto, suas aulas terão início a partir da primeira etapa 
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(como ligar o computador). Isso se deve principalmente pelo fato dessa mulher ter ficado por 

muitos anos fora do mercado de trabalho e por ter se acostumado a ver os filhos dominando 

essa nova tecnologia, podendo, assim, contar com a assistência deles quando necessário. 

Contudo, quando lhe foi ofertada a possibilidade de participar dessas aulas, a aluna não 

pensou duas vezes, dizendo “já passou da hora”, surpreendendo sua futura professora. As 

aulas serão ministradas na sala da casa da aluna, no único computador da casa, o qual também 

é utilizado pelos filhos dessa. Por esse motivo, é provável que as aulas tenham uma duração 

pequena, dessa forma, quando necessário, as aulas serão ministradas mais de uma vez. 

A partir das conversas preliminares, percebeu-se que o principal intuito da aluna é 

aprender a mexer no Facebook, no qual já tem uma conta, porém que é administrada por uma 

de suas filhas, pois gostaria de manter contato com irmãos, primos e tias que moram em 

outras cidades. 

 

2.3 Karen Sakamoto 

Karen Sakamoto terá como aluna uma mulher de 52 anos, formada em Administração, 

hoje é dona de casa. Sua família é de classe média e mora no bairro da Vila Mariana, local 

onde as aulas individuais serão ministradas. Ela possui dois notebooks em sua casa, e ambos 

serão utilizados durante as aulas, pois apresentam diferenças no teclado (como a falta da tecla 

“ç” em um deles, por exemplo). Ela já possui alguns conhecimentos, como ligar a máquina e 

utilizar o Touchpad (mouse do Notebook), que são, respectivamente, os temas da primeira e 

da segunda aula. Portanto, Karen pretende iniciar o estágio a partir da terceira aula, pois, 

como dito anteriormente, os Notebooks possuem teclados diferentes, e a aluna ainda não 

possui familiaridade com a acentuação, pontuação etc.  

Esta mulher foi escolhida por apresentar tanto a necessidade quanto a vontade de se 

inserir no mundo digital, pois ela gostaria de utilizar com mais frequência e independência os 

recursos que a Internet pode oferecer, como pesquisar receitas, informações e conversar com 

parentes distantes. 

 

2.4 Keren Hapuque de Lima Fogaça 

A aluna de Keren Hapuque de Lima Fogaça será uma mulher de 53 anos, com Ensino 

Médio completo, que mora na região norte da cidade de São Paulo, em um bairro de classe 

média baixa. Ela tem conhecimento básico do inglês, formação em Técnico Agropecuário, 

porém não exerceu a profissão. Atua como dona de casa e vendedora de produtos de limpeza. 
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Mesmo a sua segunda atividade exigindo uma interação virtual não demonstrou interesse, até 

o presente momento, em conhecer e manusear as ferramentas tecnológicas à sua disposição, 

embora em sua casa haja dois computadores, um de mesa e um portátil, frequentemente 

usados por seus filhos para realização de trabalhos escolares e interação com os familiares e 

amigos. Como apresentado, a aluna se interessou pelas aulas após a demonstração das 

vantagens que o mundo virtual lhe oferece, bem como a necessidade de se tornar 

independente do auxilio dos filhos para se comunicar com parte da família. As aulas serão 

ministradas na residência da aluna, no computador de mesa que está no quarto da sua filha 

mais nova, tendo acesso à internet de banda larga, garantindo maior acessibilidade e conforto. 

Por não ter conhecimento prévio do uso de computadores a aluna terá como ponto de partida a 

aula um. 

 

2.5 Sarah Lepelletier 

Sarah Lepelletier terá como aluna uma mulher de 56 anos. Ela tem superior completo, 

formada em Pedagogia e hoje atua como dona de casa. A aluna é japonesa e pertence a uma 

família de classe média, residente do bairro da Liberdade. Como a sua família toda é muito 

ativa virtualmente, começou a se interessar muito pelos benefícios providos pela internet, 

principalmente em se tratando de manter contato com seus familiares e amigos residentes em 

outro país. A aluna tem contato frequente com o computador, sabendo ligar e desligá-lo 

livremente, possui uma conta de e-mail que acessa regularmente. Sabe também abrir 

determinadas páginas de internet que já estão arquivadas como suas páginas Favoritas. Suas 

aulas consistirão basicamente da aprendizagem sobre a técnica de busca no Google, e a 

abertura de uma conta na rede social Facebook, tornando as primeiras aulas dispensáveis, 

levando em conta o seu nível já relativamente avançado. As aulas serão feitas no computador, 

pois já está familiarizada com o teclado e o mouse, além de já conter arquivados os seus sites 

favoritos. 

 

3 - A AULA 

3.1 Gênero virtual escolhido  

Será trabalhado basicamente o gênero recado por via E-mail ou por redes sociais. 

Partiremos de conteúdos básicos, considerando que alguns alunos ainda não têm 

conhecimento sobre o funcionamento do computador em si.  Passada esta etapa, seguirão em 

seqüência aulas sobre o uso do mouse, uso do teclado, acesso a Internet (com destaque para o 
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Site de busca Google), finalizando com a criação de uma conta de E-mail, Messenger, e uma 

conta na rede social Facebook. 

A proposta da alfabetização da cibercultura tem como base teórica o texto de Magda 

Soares (2002), que ressalta não somente a importância da aquisição do sistema de escrita no 

papel, mas algo que vai além, chegando ao “estado ou condição que adquirem os que se 

apropriam da nova tecnologia digital” (SOARES, 2002, p. 151). Segundo a autora, o 

letramento digital possibilitará a aquisição de novos processos cognitivos, novas formas de 

conhecimento e novas maneiras de ler e escrever. A combinação do uso do gênero recado 

com o uso da internet altera a dinâmica das interações entre os indivíduos e grupos sociais já 

alfabetizados tradicionalmente, dando a eles maior acesso a informações, uma troca mais rica 

de conhecimentos, possibilitando, portanto, uma maior inclusão na sociedade moderna. 

 

3.2 Objetivos gerais da aula 

Abordando tais conteúdos, esperamos permitir que os alunos se comuniquem de forma 

mais ampla e prática, abrindo mais oportunidades para a troca de informações e opiniões no 

meio virtual. 

 

3.3 Objetivos específicos da aula 

AULA 1- Introdução básica no mundo digital 

AULA 2- Mostrar as bases do funcionamento do mouse 

AULA 3- Apresentação das teclas e suas principais funções 

AULA 4- Abrir uma página de internet e acessar seus itens básicos 

AULA 5- Navegar no Google a aprender a encontrar os sites com as páginas desejadas 

AULA 6- Trabalhar o gênero carta através da criação de uma conta de E-mail 

AULA 7- Aprender a baixar e instalar um aplicativo e trocar mensagens instantâneas 

AULA 8- Introduzir o aluno nas redes sociais e trabalhar o gênero recado  

 

3.4 Material pedagógico 

 

O material pedagógico a ser utilizado consistirá de computador, vídeos e apostila da 

sequência didática. 
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3.5 Descrição detalhada das aulas 

 

AULA 1 - CONHECENDO O COMPUTADOR 

 

1. O computador estará ligado com a página Internet aberta no seguinte vídeo: 

“Conhecendo o Computador – Mamãe caiu na Web 01”: 

http://www.youtube.com/watch?v=FMTjCgEvkgM;  

2. Exibição do vídeo com comentários e esclarecimentos em seguida. Comparar o 

aparelho apresentado no vídeo com o computador utilizado para a aula; 

3. Desligar o computador e solicitar que o aluno ligue novamente, baseando-se nos 

conhecimentos discutidos e observados a partir do vídeo; 

4. Apresentar itens básicos do computador: a área de trabalho e o ícone da Internet; 

5. Ensinar como desligar a máquina; 

6. Solicitar ao aluno ligar e desligar a máquina. 

 

AULA 2 – UTILIZANDO O MOUSE 

 

1. Pedir ao aluno para ligar o computador 

2. Mostrar as bases do funcionamento do mouse: como localizar o cursor e identificar 

quando está carregando (pensando) um arquivo; 

3. Em seguida, abriremos o Paint e o aluno praticará junto com o professor a 

coordenação motora com o mouse, ensinando-o a traçar linhas de um ponto 

determinado a outro, apagar, traçar formas geométricas básicas; 

4. Clicar: Ensinar a abertura de uma página Internet com foco em exercícios de clique 

simples e duplo. O clique duplo será treinado pelo aluno quando for clicar no ícone da 

Internet, que estará na área de trabalho. O clique simples, por sua vez, será utilizado 

pelo aluno para minimizar a página da Internet; 

5. No final da aula, pedir ao aluno para desligar o computador. 

 

AULA 3 - UTILIZANDO O TECLADO 

 

1. O aluno será solicitado a ligar a máquina; 
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2. Apresentação das teclas e suas principais funções: Shift, Enter, barra de espaço, 

Backspace, acentuação, pontuações (Curiosidades sobre códigos e atalhos estarão 

disponíveis na apostila); 

3. Abrindo o Word, passar atividades para os alunos se familiarizarem com o teclado: 

exemplos de atividades: listar nome dos familiares, utilizando as teclas Enter e espaço, 

fazer lista de compras, etc; 

4. O aluno será solicitado a desligar a máquina. 

 

AULA 4 – ACESSANDO UM SITE 

 

1. O aluno deverá ligar a máquina e realizar o clique duplo no ícone da Internet para 

relembrar e praticar os conteúdos iniciais deste plano de aula. Em seguida, a 

professora buscará abrir o vídeo “Como funciona a internet? Mamãe caiu na Web 2” - 

http://www.youtube.com/watch?v=i_vhwLaqTBA&feature=relmfu 

2. Apresentação dos itens que compõem uma página da Internet (barra de endereço, abas 

de páginas abertas, os botões minimizar, fechar, maximizar e voltar); 

3. Explicar como são compostos os endereços dos Sites, dizendo que praticamente todos 

esses apresentam essa estrutura: www.nomedosite.com.br sem o uso de letras 

maiúsculas e acentos; 

4. Pedir para o aluno digitar dentro da barra de endereço o Site da Globo: 

www.globo.com ; 

5. Explicar a necessidade de fazer uso da tecla Enter sempre após a escrita de um Site 

dentro da barra de endereço; 

6. Ressaltar que os sites comumente apresentam vários Hiperlinks, isto é, botões que nos 

conduzem a outras páginas do mesmo Site, como é o item “noticias” encontrado no 

Site da Globo; 

7. Navegar em várias páginas do Site citado com o aluno; 

8. O aluno deverá fechar e abrir, novamente, o Site da Globo, bem como navegar nas 

páginas dele. 

9. O aluno desligará a máquina. 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=i_vhwLaqTBA&feature=relmfu
http://www.nomedosite.com.br/
http://www.globo.com/
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AULA 5 - CONHECENDO O SITE DE BUSCA “GOOGLE” 

 

1. O aluno deverá ligar o computador, aplicar o clique duplo no ícone da Internet, digitar 

o endereço www.youtube.com e navegar neste Site com a ajuda da professora, a fim 

de encontrar o vídeo “Como encontrar o que eu quero na internet?” – Mamãe caiu na 

internet 3: http://www.youtube.com/watch?v=nxHWJeji5BY&feature=relmfu 

2. Assistir o vídeo “Como encontrar o que eu quero na internet?”; 

3. Apresentar o endereço do Site de busca Google em um papel, para que, o aluno digite-

o na barra de endereço; 

4. Reforçar com o aluno a função do Site de busca Google, dizendo que nele se pode 

encontrar diferentes endereços eletrônicos ou Sites, bem como abordagens de 

diferentes assuntos; 

5. Pedir ao aluno para digitar no campo busca do Site Google, a palavra-chave “receita de 

cuscuz”; 

6. Apontar ao aluno o número de registros que apareceram com a palavra-chave utilizada 

e solicitá-lo a abrir um dos Links listados; 

7. Informar ao aluno que o Link utilizado o conduziu a um Site que oferece receitas de 

cuscuz; 

8. Navegar pelo Site de receita, utilizando os Links disponibilizados e fazer uso do botão 

voltar da página da Internet para retornar a página do Google, se for conveniente, caso 

contrário o aluno reabrirá o Site Google para fazer novas pesquisas. 

 

AULA 6 – CRIANDO UMA CONTA DE E-MAIL 

 

1. Ao ligar o PC dar duplo clique no ícone do navegador, quando estiver aberto clicar na 

barra de endereços e digitar o endereço do provedor desejado (Yahoo, Globo.com, 

Hotmail...) neste exemplo utilizaremos o Hotmail. Digitar: www.hotmail.com e 

pressionar a tecla Enter do teclado; 

2. Após o site abrir na parte inferior direita clique em “Inscreva-se” já, na próxima 

página o aluno deverá preencher os espaços com seus dados pessoais: nome e 

sobrenome, data de nascimento, gênero. Após preencher estes quadros o aluno deverá 

escolher um nome para o seu E-mail, podendo combinar o seu nome próprio com 

números ou outras palavras, e também criar uma senha combinando, obrigatoriamente, 

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/watch?v=nxHWJeji5BY&feature=relmfu
http://www.hotmail.com/
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letras e números, a senha tem que conter no mínimo oito caracteres, por exemplo, 

Darci123, separando letra por letra e os números D-a-r-c-i-1-2-3 têm oito “caracteres”. 

Para inscrição também são pedidos um número de telefone e um E-mail alternativo, 

caso a pessoa esqueça a sua senha, e o CEP de onde o aluno mora; 

3. Por último preencha o último quadro com as letras da imagem, se o aluno não 

conseguir enxergar as letras pode instruí-lo a clicar em “Novo” para que seja gerada 

uma nova imagem ou em “Áudio” para ouvir o código. Deixe marcado ou desmarque 

o campo para receber as ofertas do Microsoft, totalmente opcional; 

4. Após estes procedimentos clicar em “Aceitar”. 

 

Enviando um E-mail 

 

1. Na tela inicial do Hotmail clique em enviar E-mail, na tela seguinte no campo Para 

digite o endereço para qual será enviado, em “Assunto” escreva um título para o E-

mail; 

2. Nas opções abaixo é possível anexar arquivos como: fotos, arquivos de texto, músicas. 

Também escolher o tipo e a cor da letra que usará para escrever o texto do E-mail. 

Abaixo dessas opções tem um grande espaço em branco para escrever a mensagem, 

que não tem limite de caracteres. Escrita a mensagem na parte superior esta a opção 

Enviar, enviando e finalizando as ações no e-mail escrito.  

 

AULA 7 - CRIANDO UMA CONTA NO “MSN” 

1. O aluno deverá ligar o computador, dar o duplo clique no ícone da Internet e digitar o 

site: www.msn.com.br, onde aprenderá a fazer o Download e a instalar o programa no 

computador;  

2. Ensinar a criar uma conta no msn usando o E-mail do Hotmail feito anteriormente, 

revisando a maneira de se fazer um cadastro Online; 

3. Revisar a função das teclas e treinar a digitação por meio de uma conversa que o 

professor irá bolar, seja com ele mesmo usando outra máquina ou com algum amigo 

do aluno que esteja disponível, podendo isto ser combinado previamente;  

4. Apresentar ao aluno as ferramentas do msn, como mudar de foto, de fonte, de plano de 

fundo, compartilhar arquivos etc; 

http://www.msn.com.br/
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5. Ao término da conversa, o aluno irá aprender a se desconectar do Messenger e deverá 

desligar a máquina. 

 

AULA 8- INTRODUÇÃO ÀS REDES SOCIAIS: FACEBOOK 

 

1. O aluno deverá ligar o computador, dar o duplo clique no ícone da Internet e digitar o 

site: www.facebook.com 

2. Preencher os dados cadastrais. Pronto! A conta do Facebook está feita; 

3. Trabalhar com o aluno a personalização da página. Para isso, primeiro deve-se 

adicionar uma foto no perfil. Para adicionar a foto do perfil, é necessário ir até o seu 

perfil, clicar em editar imagem – podendo escolher tanto uma foto já presente no 

computador, quanto tirar uma no momento da edição por meio da Webcam; 

4. Depois de colocar a foto, o passo seguinte será a procura de amigos: explicar ao aluno 

que, muitas vezes, o próprio Facebook indicará amigos (tais indicações aparecerão no 

canto direito da tela). Assim, quando o aluno encontrar alguém que deseja que seja seu 

amigo, basta clicar em adicionar – esta pessoa receberá um aviso no canto superior 

esquerdo – a mesma coisa acontecerá quando alguém lhe enviar um convite de 

amizade; 

Caso o aluno conheça alguém que tenha Facebook, basta ir à parte superior central e 

digitar o nome dessa pessoa. Aparecerão as opções e ao encontrar aquele que procura é 

só seguir as mesmas instruções anteriores. 

Ressaltar a importância do aluno ir em seu perfil e preencher informações sobre sua 

escolaridade, profissão e etc, pois dessa forma há mais chances do Site lhe indicar 

pessoas que ele realmente conheça. Por último, lembrar ao aluno a importância de 

avisar as pessoas que ele agora possui um perfil Facebook, dessa forma eles também 

poderão procurá-lo e adicioná-lo. 

5. Agora que o aluno já possui amigos no Facebook resta saber como escrever recados 

para eles. Explicar aos alunos que trata-se de algo muito fácil, bastando ir até o perfil 

do seu amigo, clicar em seu mural (espaço em branco na parte superior da tela) e 

escrever o que quiser. Quando terminar, é só clicar em enviar. Quando um amigo 

responder (ou escrever algo em seu mural) basta clicar em “comentar” (que aparece 

abaixo da mensagem) e escrever o que desejar; 

http://www.facebook.com/
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6. Explicar ao aluno sobre a opção “curtir”:  É uma opção que ele possui para mostrar se 

gostou de algo publicado: se gostou, basta clicar em cima da palavra curtir. Mostrar ao 

aluno que ele também pode curtir páginas de famosos, de produtos ou de marcas. Por 

exemplo, se ele gostava do programa do Chacrinha, basta escrever naquele espaço em 

branco bem acima da tela a palavra “programa do Chacrinha”, e aparecerão páginas 

relativas a esse programa, bastando clicar em uma e depois clicar em “curtir”. A partir 

desse momento, em seu mural começarão a aparecer publicações relativas a esse 

programa, são as atualizações.  

Se o aluno gostar de algo que alguém publicou (seja uma imagem ou um texto), e 

desejar dividir isso com outros amigos, basta clicar em compartilhar – que aparece ao 

lado do “curtir” e do “comentar”. Assim, ele literalmente compartilhará aquilo que seu 

amigo publicou. 

7. Finalizar a aula mostrando ao aluno como se monta um álbum: basta ir ao seu perfil, 

clicar em fotos, depois clicar em criar álbuns. Adicionar as fotos desejadas, clicar em 

concluir e pronto! 

De resto, dar um tempo para o aluno ficar xeretando no Facebook, até que se torne um 

craque! Quando o aluno quiser sair do Facebook, explicar a importância de se 

desconectar da conta após o uso. Em seguida, solicitar que o aluno desligue a 

máquina.  

 

4 - AVALIAÇÃO DAS AULAS 

 

a) Efeitos da aprendizagem dos alunos: A avaliação será feita no decorrer das aulas, 

observando o desempenho dos alunos e sua familiarização com o conteúdo passado.  

É importante também fazer uma observação no dia-a-dia, considerando a proximidade de 

contato com o aluno na vida diária. Finalmente, é necessário considerar a possibilidade de 

dar continuidade ao cronograma. 

 

b) Pedir que os alunos respondam a um questionário em arquivo Word com algumas 

perguntas simples sobre a sua opinião quanto ao desenvolvimento do curso, avaliando o 

professor e o modo como disponibiliza o conteúdo. 
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c) Acreditamos que haverá repercussões positivas, sobretudo com relação aos outros 

membros da família, pois os alunos terão capacidade para auxiliar outros que estão com 

dificuldades em realizar alguma tarefa no computador. As aulas serão apenas um estímulo 

inicial, para que o aluno procure aumentar ainda mais seu interesse e curiosidade em 

explorar os benefícios de uma nova tecnologia. 
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