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Local 

Casa da aluna que irá aprender a trabalhar com e-mail próprio. 

 

Público 

Uma aluna adulta, que estudou até o 9º ano do Ensino Fundamental II, e trabalha 

como faxineira. 

 

Tempo 

Um encontro de aproximadamente três horas. 

 

Conteúdo 

Como fazer uma conta de e-mail e acessar sua caixa de mensagens, utilizando os 

serviços do site Gmail e utilizar serviços básicos de compra pela Internet. 

 

Metodologia de ensino 

A aluna exprimia o desejo de saber usar a internet para realizar compras em sites de 

seu interesse pessoal. Ela já havia conseguido comprar um computador e agora iria 

contratar um serviço de internet para o acesso familiar. 

 O encontro será combinado em local onde haja um computador e acesso a internet, 

caso o serviço já esteja contratado na casa da aluna possivelmente será realizado lá. 

O primeiro passo do encontro será mostrar o uso do navegador de internet, 

utilizando o Internet Explorer, já instalado no computador. A aluna será orientada então a 

clicar na barra de endereços (omnibar) e digitar o site: www.gmail.com e nele clicar no 

ícone  “Criar uma conta”, no canto superior da tela. 

http://www.gmail.com/


 

 

  

Em seguida, a aluna será direcionada para uma página que pede que faça sua 

inscrição, completando dados como o ID que terá (endereço do e-mail), senha, nome, 

sobrenome, país, estado, CEP, sexo, data de nascimento e a digitação dos caracteres 

mostrados na caixa. A aluna poderá clicar no link para se informar sobre os termos de 

contrato ou aceitá-los primeiramente para depois lê-los. 

 

                



 Após finalizar esta etapa de cadastro, a aluna será direcionada à sua nova página do 

Gmail, onde clicará em Caixa de Entrada, link que lhe dará acesso às suas mensagens 

recebidas e de onde poderá criar mensagens próprias para enviar a diversos endereços. 

 Será feita uma observação geral da página, que é rica em informações, a fim de 

buscar a localização dos links para a Caixa de Entrada, Novo (de onde é possível compor 

uma nova mensagem) e excluir.  

 Após a realização desse processo conheceremos alguns sites de compras que 

interessam a aluna e será mostrado as etapas para a compra de produtos on-line. 

 

Recursos didáticos 

 

 Os recursos didáticos utilizados nesta aula será um computador, com acesso a 

Internet. 

 

Referências 

 

- SOARES, M.. Novas práticas de leitura e de escrita: letramento na cibercultura. Revista 

Educação e Sociedade, Campinas, vol. 23, n. 81, p. 143-160, dez 2002, 143. 

 

- http://www.veramenezes.com/emailgenero.htm (a importância do e-mail e suas 

características como um novo gênero textual) 

- www.gmail.com 

- www.magazineluiza.com.br 

- www.casasbahia.com.br 
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