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

 

1 – Caracterização da comunidade  

A aula em questão será desenvolvida no bairro de Guaianases, na Zona Leste de 

São Paulo. Com aproximadamente 268.508 pessoas (SÃO PAULO, 2012), é 

considerado um bairro de condições precárias. Possui um centro comercial com 

variados serviços, igrejas, escolas, entretanto, têm carência de locais de lazer. Entre os 

poucos possíveis locais para lazer o bairro conta com uma pista de skate, praças com 

parques infantis e quadras poliesportivas, que não atendem toda demanda da população 

e necessitam urgentemente de reformas. 

  

2 – Caracterização da biblioteca 

A Biblioteca Cora Coralina, localizada no centro de Guaianases, foi fundada em 

1966, como Biblioteca Infantil de Guaianases, sendo apenas em 1986 nomeada como 

Biblioteca Infanto-Juvenil Cora Coralina. Funciona de segunda à sexta das 9 às 18hrs, 

de sábado das 9 às 16h e aos domingos das 10 às 15h . Atualmente possui um acervo de 

aproximadamente 38 mil exemplares (SÃO PAULO, 2012). Possui um amplo espaço 

que divide-se entre o acervo geral (com mesas e cadeiras para uso livre), o acervo 

infantil (com Puffs, tatames, mesas e cadeiras adequadas ao tamanho das crianças) e a 

recepção. Além disto, conta com um amplo anfiteatro, uma sala que esta em reforma, 

uma sala com as instalações do Telecentro e sanitários (feminino e masculino). Apesar 

da facilidade de busca de informações através da Internet, ainda atrai grande quantidade 

de frequentadores. 

 

3 – Caracterização da sala 

 A atividade será realizada no espaço do anfiteatro da biblioteca, que possui cerca 

de 80 cadeiras, duas mesas, mesa de som, Data show e uma tela de projeção. 

 



4 – Posição do estagiário  

No momento, o vinculo mantido com a Instituição é de voluntariado. A aula será 

oferecida em um dos encontros da oficina “Projeto Comunicação Alternativa”, 

ministrada por mim (Gabriela Luisa Oliveira), em parceria com Sheyla Mello.  Neste 

sentido, meu papel na Biblioteca é de voluntária. 

 

Parte II – A aula 

 

Dia: 20/10/2012  Período: das 14 às 16h 

 

1 – Conteúdo a ser ensinado (Gênero):  

 Visto o crescente uso da Internet como um meio de comunicação, pesquisa, 

dentre outros, faz-se extremamente necessário o letramento das pessoas nesta nova 

cibercultura (SOARES, 2002). Neste sentido, optou-se por fazer uso gênero textual 

virtual. Este que difere-se dos demais gêneros em suas peculiaridades e demanda por 

urgentes medidas de apropriação, principalmente por parte de professores/educadores, 

que por diversas vezes resistem a novidades como esta.   

 

2 – Objetivos gerais  

 A aula será ministrada com a intenção de interar o grupo de jovens do “Projeto 

Comunicação Alternativa” ao ambiente online do Site VIMEO (que trabalha com 

exibição de vídeos), ensinando-os a utilizar as principais ferramentas disponíveis.  

 

3 - Objetivos específicos 

 Os objetivos específicos da aula serão: 

- familiarizar o grupo de alunos ao site em questão; 

- criar uma conta para o grupo, com o auxilio de todos; 

- ensiná-los a buscar e assistir vídeos; 

- ensiná-los a colocar neste site vídeos que vêm sendo produzidos no Projeto; 

- usar este meio de comunicação para divulgar as produções do grupo e dar a eles a 

oportunidade de mostrar às pessoas o que pensam e sentem sobre o mundo. 

 

4 – Material pedagógico:  

 Para que se realize essa aula serão necessários: 



- um Netbook (com acesso à internet); 

- um Notebook (com acesso à internet); 

- um Data show; 

- uma tela de projeção. 

 

5 – Descrição detalhada da aula:  

 Para auxiliar na aula, será utilizado o data show e a tela de projeção, onde será 

exibida a tela do Netbook e os alunos poderão acompanhar todo o processo. Os alunos 

(grupo de aproximadamente 5 pessoas), utilizarão um notebook para desenvolver a 

atividade. 

 Primeiro, será aberto na tela de projeção o Site do VIMEO, quando serão 

explicadas suas funcionalidades e apresentado seu Layout. Em seguida, será solicitado 

que os alunos acessem o site pelo Notebook. Nesta oportunidade, os alunos aprenderão a 

fazer pesquisa de vídeos, clicando na janela “search”, no canto superior direito da tela, 

onde será digitado o assunto a ser pesquisado. 

 

 Quando selecionado o vídeo desejado, será explicada ao grupo a função dos 

botões disponíveis na tela: Play/Pause, Aumento/Diminuição de tela, 

Aumento/Diminuição do som, Share (Compartilhar), Later (Quando você marca um 

vídeo para assistir depois) e Like (“Curtir”, adicionar aos favoritos). 



 

 Depois disso, será criada uma conta no site pelo grupo. Neste momento, ao 

mesmo tempo em que se explica e mostra na tela de projeção como se realiza tal tarefa, 

o grupo fará sua própria conta, a partir dos direcionamentos explicitados.  

  Com a conta aberta exploraremos as abas: My feed (onde você pode ver suas 

atualizações e de outras pessoas), My Videos (onde você gerencia os vídeos que coloca 

no site – que faz upload), Watch Later (onde encontram-se os vídeos que você se 

interessou, mas não pode ver na hora e marcou para que pudesse assistir depois), 

Discover (onde encontram-se alguns vídeos e canais em destaque, os mais populares) e 

Activity (onde você pode ver todas as atividades/movimentações de sua conta e da conta 

de outras pessoas). 

 

 Apresentadas as principais funcionalidades do site, ao clicar no botão “Upload a 

vídeo”, no lado direito da tela, se iniciará o processo de inserção de vídeos na conta. Os 

alunos deverão selecionar um vídeo e esperar que ele carregue. Quando isto acontecer, 

partiremos então para a configuração do vídeo, que poderá ser feita a partir das abas:  

Basic (onde se inserem informações como nome do vídeo, descrição, etc), Privacy 



(onde você define quem poderá ver, comentar, etc.), Add to (onde você pode selecionar 

onde seu vídeo será compartilhado), Advanced (onde pode se configurar questões como 

a licença do vídeo, e outros mais) e Upgrade (quando você salva suas configurações e 

publica o vídeo). 

 

 Dadas estas informações, será solicitado que o grupo faça o upload de uma de 

suas produções de vídeo, agora sem o direcionamento da estagiária. Ao término da 

atividade, será feita uma roda de conversa, onde será debatida a importância da aula 

ministrada, as percepções e reações tidas pelos alunos, e a avaliação do processo no 

geral. 

 

6 – Avaliação da aula: 

  

a) Efeitos da aprendizagem dos alunos  

 Para averiguar a real compreensão dos alunos serão utilizados dois principais 

aspectos, além da observação da reação dos mesmos ao longo da aula, sendo estes: 

- Realização de uma atividade: postar na conta do grupo um dos vídeos produzidos por 

eles e, ainda, buscar o mesmo vídeo no Site (depois deste processo) para assisti-lo; 

- Conversa com o grupo ao fim da aula, para avaliar o que foi ou não aprendido.  

 

b) Atuação do estagiário  

Para avaliar o desempenho do estagiário serão utilizados os seguintes critérios: 

- Comparação do plano de aula com o que de fato foi feito; 

- Opinião da outra mediadora atuante no projeto em relação ao desempenho ao ministrar 

a aula;  



- Opinião do grupo, a ser exposta na conversa de encerramento da aula. 

 

c) Efeitos sobre outros  

 As repercussões desta aula poderão ser medidas na continuidade do projeto, pelo 

próprio grupo e pessoas que tiverem acesso ao material, bem como por meio do próprio 

site, observando possíveis comentários sobre o que foi postado, número de acessos, 

dentre outros. 
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