
Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo - FEUSP

Disciplina: Metodologia do ensino de português: a alfabetização

Professora: Doutora Nilce da Silva

Aluna: Cecilia Palazetti Carvalho

Numero USP: 5.891.380

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

Este projeto de estágio será feito com dois membros da família da estagiária,  a 

saber: sua mãe, Wanda, e seu irmão mais velho, André. A primeira tem 60 anos, trabalha 

como programadora e analista de sistemas para um grande banco, na cidade de Barueri 

e Osasco. O segundo tem 29 anos e trabalha como protético em um laboratório na Zona 

Oeste  de São Paulo.  Ambos moram em um apartamento na zona sul de São Paulo, 

bairro do Brooklin, local onde as aulas serão ministradas. O grupo familiar imediato se 

resume aos dois membros mencionados e à estagiária que realizará as aulas. Demais 

membros da família (pai e madrasta, tios, avó, primos, dentre outros) se encontram em 

diferentes estados, o que limita o contato a ligações por telefone e visitas uma ou duas 

vezes por ano. Recentemente, planos de uma mudança por parte do filho para a zona 

leste  da  cidade  deram origem a  uma  preocupação  maior  no  sentido  de  manter  um 

contato  mais  significativo  entre  os  familiares.  A  possibilidade  de  utilização  de 

programas como Skype, que permitem ligações à longa distância pelo computador com 

compartilhamento  de  vídeo  simultâneo  foi  bem  recebida,  e  a  oportunidade  de 

aprendizado deste meio de comunicação se fez necessária para ambos.

Para ele, a experiência de estar longe dos familiares não é nova; já que seus pais 

estão separados desde a sua infância, André morou parte de sua adolescência no Paraná 



com o pai e a madrasta. Nos últimos dez anos ele retornou a São Paulo em busca de um 

mercado de trabalho mais amplo, em que foi bem sucedido. A recente oportunidade de 

mudar para uma nova casa em um bairro afastado das áreas conhecidas por ele,  se 

mostrou muito tentadora,  porém a distância física da família imediata o preocupa, e 

durante o planejamento da mudança,  André acredita que o  Skype pode ser uma boa 

solução.  

Para Wanda, a outra aluna e mãe da estagiária,a necessidade de aprendizagem e 

domínio do Skype se deu há mais tempo, quando sua filha (a estagiário que irá ministrar 

as aulas) morou fora do país durante três anos. Neste período, houve algumas tentativas 

de  ensino  da  utilização  do  programa,  mas  nada  sistematizado  ou  com  resultado 

permanente.  

Pelos  motivos  acima  relatados,  acredito  que  ambos  têm  disposição  para  o 

aprendizado desta nova tecnologia, pois entendem que o conhecimento e domínio da 

mesma poderão trazer benefícios. 

Parte II – A aula

Dias: 15 e 16 de setembro; 21 e 22 de setembro.  

Períodos: manhã

1 – Gênero virtual escolhido

Com base  no  conhecimento  pessoal  dos  participantes  da  aula  e  do  interesse  e 

necessidade  de ambos,  foi  escolhido como tema da aula  o  Skype,  um  software que 

permite a comunicação pela  Internet,  através  de conexões de voz sobre IP,  também 

conhecido por  VoIP. Este  software pode ser instalado gratuitamente pela  Internet em 

computadores e pode ser utilizado após um cadastro. Como Soares explica “não temos 



consciência da natureza do fenômeno do letramento,  temos dificuldade de captar  as 

características do estado ou condição de ser “letrado”, porque vivemos imersos nele” 

(2002, p.147) .  No contexto do letramento digital  ou virtual,  acredito que o mesmo 

ocorre;  para  aqueles  já  “letrados”  a  maior  parte  do  conhecimento  parece  ser  mais 

intuitivo do que  para  aqueles  com conhecimento  limitado,  portanto acredito que ao 

afastar o olhar e sistematizar o conteúdo que será ensinado, a possibilidade de uma 

atuação bem sucedida  será  maior  do  que  instruções  informais  que  já  ocorreram no 

passado.

2 – Objetivos gerais da aula

Os encontros têm como objetivo a familiarização dos dois participantes com um 

software novo para ambos,  assim como uma prática geral  no computador,  seja  pela 

busca  na  Internet,  ou  simplesmente  pela  prática  do  uso  do  teclado  e  mouse. Esta 

familiarização e prática serão feita desde o início do encontro, onde os alunos serão 

incentivados a explorar os mecanismos disponíveis, sendo dado o suporte da estagiária 

quando necessário. 

3- Objetivos específicos da aula

O primeiro encontro será voltado para uma aproximação com o computador e com 

o  software e o processo de instalação do mesmo. A justificação para tal abordagem é 

com o intuito de que os alunos estejam preparados caso haja a necessidade de realizar o 

processo desde o início, como a compra de um novo computador, por exemplo. Acredito 

que desta forma será possível  uma melhor compreensão do processo que envolve a 

instalação de um programa além de uma maior interação com o computador, ação esta 

que  gradativamente  constrói  uma  atitude  de  maior  segurança  na  sua  utilização.  O 



segundo momento do encontro será o cadastramento. Um terceiro momento será voltado 

para a apresentação e identificação dos símbolos e comandos do programa, e finalmente 

os  alunos  finalizarão  aula  realizando  uma  ligação.  Esta  ligação  poderá  ser  feita, 

possivelmente de um para o outro, caso haja disponibilidade de dois computadores. Um 

segundo encontro  poderá  ocorrer  para  reforçar  os  conceitos  aprendidos  no  primeiro 

encontro, esclarecimento de dúvidas e a realização de outras ligações.

4 – Material pedagógico

Para esta aula será feito o uso de um  notebook que possui  webcam, microfone e 

caixas de som integradas (acredito que esta configuração facilitará o aprendizado) e 

acesso à Internet. 

5 – Descrição detalhada da aula

Podemos assumir que o mínimo de conhecimento já está internalizado, como ligar 

o computador, conectar-se à  Internet, fazer uma busca simples, que a habilidade dos 

alunos é  limitada,  não  inexistente.  Os alunos serão instruídos  a  buscarem o site  do 

Skype para que possam instalar o programa no computador. As imagens abaixo serão 

oferecidas  aos  alunos  como  um  guia  e  ordenador  das  ações,  apesar  de  que  será 

incentivada a exploração do website para que o aluno se sinta seguro e preparado para 

outras buscas semelhantes. 



Após a instalação, passaríamos para a segunda parte da aula; o cadastro pessoal e 

criação de uma conta e um perfil no Skype. Novamente as imagens seriam usadas como 

auxílio visual.



Após  o  cadastro  realizado,  os  alunos  irão  conectar-se  e  explorar  os  comandos 

oferecidos na barra de ferramentas.

6 – Avaliação da aula

a) Efeitos da aprendizagem dos alunos – Acredito que no caso da aula proposta, 

o objetivo final  da aula,  a realização da ligação utilizando o  software Skype,  será a 

melhor forma de avaliar se os alunos compreenderam ou não as instruções. Certamente, 



no segundo encontro será ainda mais evidente se o conhecimento foi internalizado e 

apropriado ou se os alunos simplesmente foram guiados até a realização do objetivo 

final. 

b)  Atuação do estagiário – Pela  proximidade entre  alunos  e  a  estagiária  que 

ministrará  a  aula,  acredito  que  será  possível  receber  um  feedback ao  término  dos 

encontros em relação à atuação ou com sugestões para o futuro. 
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