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Parte I 

Elementos para elaboração do Plano de Aula 

 

 1. Caracterização da aluna 

 

A aula será realizada com Maura Alves de Oliveira Silva, residente de São 

Paulo, em Interlagos, bairro de classe média. É funcionária pública, tem 51 anos e 

mora com seu esposo e dois filhos. 

Maura nasceu em 30 de novembro de 1961 em Bebedouro, interior do Estado 

de São Paulo. Estudou em escola pública até a 8ª série do Ensino Fundamental 

(Ginásio, na época) e fez curso técnico em Contabilidade. Quando adolescente, 

trabalhou como doméstica e na roça para pagar seus estudos e após formada 

trabalhou em diversos escritórios de oficinas e indústrias e se estabilizou melhor 

como recepcionista no Unibanco até o ano de 1986, quando se mudou para São 

Paulo e foi trabalhar na Indústria Matarazzo. 

Em 30 de abril de 1988, ela se casou com Renato Bezerra da Silva, formado 

em Engenharia Eletrônica pela Faculdade de Engenharia de São Paulo (FESP) e 

parou de trabalhar. 

Em 1990, nasceu seu primeiro filho, Rodolfo de Oliveira Silva e, em 1992, sua 

segunda e última filha Flávia de Oliveira Silva. 

Deu prioridade à criação de seus filhos e quando sentiu que eles já estavam 

preparados, em 2007, prestou concurso na Prefeitura, sendo chamada para 

trabalhar em 2008 como ATE (Assistente Técnica de Ensino), função que 

desempenha até os dias de hoje. 

Ingressou em 2010 no curso de Pedagogia na Estácio UniRadial, onde se 

formará no fim de 2013. 

 

2. Conhecimentos prévios da aluna em Informática 

 

 Ligar e desligar o computador 

 Conectar o computador na Internet 



     

 Utilizar ferramentas de busca (Google) 

 Microsoft Word 2003 

 Enviar e-mails utilizando o Outlook Express 

 

3. Posição do Estagiário 

 

Escolhi planejar esta aula para a aluna em questão pois ela sempre solicita 

ajuda para mim, sua filha, para executar diversas atividades no computador, e um 

auxílio que a aluna sempre pede é em relação a “pegar” as fotos da máquina 

fotográfica para colocar no “Facebook”, então reconheço a necessidade de 

ensiná-la com uma aula bem elaborada para que a aluna não necessite mais de 

auxílio para inserir suas fotos nessa rede social. 

 

Parte II 

A Aula 

 

1. Dias e períodos 

Aula a ser ministrada dia 15 de dezembro de 2012, sábado, no período da tarde. 

 

2. Conteúdo a ser ensinado 

 Extrair fotos da câmera digital 

 Postar fotos no Facebook 

 

3. Objetivos gerais da aula 

 Possibilitar o aprendizado de novos letramentos, 

 possibilitar à aluna a aprendizagem de como passar para o computador 

fotos tiradas com câmera digital, 

 possibilitar à aluna a aprendizagem de como publicar fotos no facebook. 

 

4. Objetivos específicos da aula 

a) Demonstrar como se conecta o cabo à maquina digital, 



     

b) ensinar como abre a pasta de fotos no Windows Vista, 

c) demonstrar como seleciona as fotos que estão na máquina, 

d) ensinar a pegar estas fotos e gravá-las no computador, 

e) levar a aluna a saber como funcionam os álbuns do perfil do Facebook, 

f) ensinar a aluna a selecionar e adicionar fotos aos álbuns do Facebook. 

 

5. Material pedagógico 

Máquina fotográfica digital, cabo USB compatível com a máquina fotográfica 

digital, computador com Windows Vista com acesso à Internet. 

 

6. Descrição detalhada da aula: 

a) Ligar o computador. 

b)  Certificar-se que o mesmo está com acesso à Internet. 

c) Pedir à aluna que conecte o cabo em uma entrada USB e a outra ponta na 

máquina. 

d) Ligar a máquina. 

e) Mostrar a janela que vai aparecer quando o computador reconhecer a 

máquina que foi conectada. 

 

f) Solicitar que a aluna clique em “Abrir pasta para exibir arquivos usando 

Windows Explorer”. 



     

g) O computador abrirá a pasta como mostra a seguinte figura: 

 

 

h) A aluna deverá clicar em “DCIM” pois é onde estarão as imagens. Após 

clicar em DCIM, aparecerá a seguinte janela, que é a pasta final das fotos 

na máquina digital em questão. 

 



     

i) Quando a aluna abrir essa pasta “100NIKON” as fotos que estão na 

máquina aparecerão, como mostra a figura a seguir: 

 

j) Em paralelo, solicitar que a aluna abra a pasta “Minhas Imagens” de seu 

computador. Se houver uma pasta específica para fotos, pedir que ela abra 

essa pasta pois colocaremos as fotos lá. Caso contrário, colocaremos as 

fotos na pasta “Minhas Imagens”. 

k) Deixando essa pasta onde colocaremos as fotos aberta, voltaremos à pasta 

da máquina. 

l) Pedir que a aluna clique sobre a primeira foto da pasta com o botão 

esquerdo do mouse e, pressionando a tecla “shift” do teclado, clique na 

última foto da pasta, novamente com o botão esquerdo do mouse. 

m) Solicitar à aluna que clique em “Editar” -> “Recortar Ctrl+X, ”recortando” 

dessa maneira as fotos que estão na máquina. 



     

 

n) Voltar àquela pasta onde colocaremos as fotos e clicar com o mouse “Colar 

Ctrl+V”. 

 

o) A aluna poderá notar que aquelas fotos estarão agora salvas no 

computador e a máquina estará vazia. 

 

Passaremos agora à etapa 2, colocar as fotos no Facebook. 



     

p) Instruir à aluna que acesse o www.facebook.com.br e entre com seu login e 

senha. 

 

q) Após logada, pedir que vá para seu perfil. Para isso, basta clicar no nome 

no canto esquerdo superior da tela. 

 

r) Estando no perfil, clicar em “Fotos”, que estará um pouco abaixo do nome, 

ao lado direito das informações pessoais. 

 

http://www.facebook.com.br/


     

s) Após esta etapa, pedir que a aluna selecione em qual de seus álbuns ela 

deseja adicionar as fotos, ou “Criar um novo álbum”. 

t) Ao clicar em “Criar um novo álbum”, automaticamente se abrirá uma janela 

para você buscar as fotos que deseja inserir nesse novo álbum. 

u)  Pedir a aluna que abra a pasta “Minhas imagens” onde ela vai encontrar as 

fotos que há pouco transferiu para o computador. 

v) Solicitar que a aluna selecione as fotos que deseja inserir no Facebook. 

Para incluir mais de uma, a aluna deverá pressionar a tecla “Ctrl” e só soltar 

após selecionar todas as fotos que serão postadas. Então clicar em 

“Salvar”. 

w) As fotos selecionadas estarão postadas no Facebook, então a aluna poderá 

colocar um nome no álbum caso deseje. 

 

7. Avaliação da aula 

Para avaliar a aprendizagem da aluna, vou pedir que ela tire novas fotos com a 

máquina fotográfica digital e repita o processo até a foto estar no Facebook, se 

solicitar ou solicitando o mínimo de auxílio. 

Para avaliar meu desempenho, perguntarei à aluna se ficou claro o processo. 
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