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Eu trabalho com crianças de 1º ano na prefeitura da cidade de São Paulo, mas não 

poderei  realizar  meu  estágio  com elas,  pois  a  sala  de informática  está  sem um professor 

responsável a que estava se aposentou meses atrás, portanto esta fica fechada até que venha o 

próximo professor Já que é uma regra da escola que esta sala não pode ser aberta/utilizada até  

que tenha um responsável por ela presente. 

Meu estágio será realizado na escola em que trabalho, mas com a secretária da escola, 

ela  sempre  me  procura pedindo ajuda  com seus  e-mails e  outros  assuntos  relacionados  à 

internet,  acabei  decidindo ajuda-la. Ainda não decidimos sobre a questão do horário, mas 

provavelmente acontecerá das 11h às 12h. Ela disse que adiantaria os serviços da manhã para 

que pudesse passar esta uma hora comigo. Ou seja, meu estágio seria inserir Sueli neste novo 

espaço de letramento.

Pretendo  aplicar  o  planejamento  das  as  aulas  nos  dias  28   de  setembro,  e  04  de 

outubro, que seriam aplicadas na própria secretaria da escola. 

Caracterização da comunidade escolar

Acredito  que  mesmo  não  realizando  o  estágio  com as  crianças,  devo descrever  o 

espaço em que o ambiente não formal de estágio está inserido. Pensamos em ir até sua casa 

para aplicar o estágio,  mas acabamos decidindo por não fazê-lo,  já que ela mora em São 

Bernardo do Campo e o tempo necessário para nos deslocarmos até lá seria muito grande. 

Portanto,  realizaremos  nosso trabalho na própria  escola e,  por isso,  passop a  descrever  o 

espaço em que a mesma se insere.

O Jardim Sapopemba está localizado na Zona Leste de São Paulo, o bairro em que a 

escola está situada, é um bairro que há uns 20 anos existiam somente lotes. Aos poucos, a 

região foi crescendo. A escola na qual que realizo o estágio, por exemplo, foi um dos marcos 

de desenvolvimento do bairro. Foi fundada em 1975, sendo primeiramente uma escola de 

primário. Passando, alguns anos depois, para o ginásio também. A partir daí, mais outras duas 

escolas  ao  redor  foram  criadas,  uma  Escola  Municipal  de  Educação  Infantil  Vicente  de 



Carvalho (EMEI) ao lado da escola,  e  nos  anos 2000,  um Centro  Educacional  Unificado 

(CEU)¹. 

Logo em frente  à  escola,  está  um dos maiores  hospitais  da zona leste,  o Hospital 

Estadual  e  Maternidade  Sapopemba.  Inaugurado  em  2003,  o  hospital  era  dirigido  pela 

Faculdade de Medicina da USP e pelo Hospital  das Clínicas,  mas em 2009 passou a ser 

comandado pelo Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo (SECONCI-SP). 

O hospital, além de ser considerado como a melhor 4ª maternidade do Estado de São Paulo, 

também possui leitos e atende ao SUS, além de realizar atendimento com um AMA ao lado. 

O CEU localizado em frente  à  EMEF Olival  Costa  (escola em que estagiarei)  foi 

inaugurado  em  fevereiro  de  2008.  Trouxe  à  comunidade  um  espaço  público  para  lazer, 

diversão, e cultura, visto que lá são exibidas peças abertas ao público, pouquíssimas vezes são 

cobradas, (certa vez a atriz Fernanda Montenegro apresentou uma peça lá) e são muito boas 

para um público que, até então, não tinha contato com tal arte. Também há aulas de capoeira, 

esportes  em geral,  piscina  e  dança.  É  um local  aberto  ao  público,  também aos finais  de 

semana.  A população  do bairro  gosta  muito  de  lá,  mas  não  costumo  vê-lo  muito  cheio. 

Consegui perceber tais  e aulas e manifestações da escola devido um estágio realizado em 

2011 lá, numa sala de apoio e acompanhamento à inclusão (SAAI), durante um semestre. E 

por morar nos arredores da escola. 

Também  existe  um  mercado  grande  próximo  à  escola,  uma  lanchonete  muito 

conhecida, e lojas de calçados, roupas e papelaria. Fazendo com que os arredores da escola 

sejam muito movimentados e também com certo trânsito. Quanto ao transporte, a escola fica 

situada a alguns metros da Avenida Sapopemba, com vários ônibus passando por ela. 

Caracterização do espaço de trabalho de Sueli

Na  parte  administrativa  da  escola  trabalham:  uma  diretora,  um  vice-diretor,  uma 

auxiliar  de  direção,  dois  coordenadores  pedagógicos,  três  agentes  escolares  e  quatro 

secretárias. A secretária Sueli, que está há mais tempo na escola, 14 anos, é a mais antiga de 

lá e tida como “secretária-chefe”.

Existe uma sala em que as outras três secretárias trabalham juntas, mas Sueli trabalha 

sozinha em uma sala, na qual há uma mesa grande, uma impressora bem grande também e um 

computador apenas em que ela trabalha. 

Chega  à  escola  às  6h30,  com os  portões  já  abertos  pelo  senhor  Alcides  (um dos 

agentes escolares), verifica o andamento do dia anterior (avisos/recados), leitura de e-mails 

(apenas se a direção pede, já que esta função é da segunda secretária). Atua como suporte na 



movimentação/entrada dos alunos,  faz ligações  caso algum aluno esteja com problema de 

saúde, recebe os pais que procuram a direção, faz atendimento telefônico de professores e 

funcionários também. Trabalha até 15h.

Seu organograma, no qual estão delimitadas suas funções, diferenciando-a das outras 

secretárias é composto por tais atividades é o seguinte: 

• realizar pagamentos;

• expediente da secretaria;

• fazer contatem de aposentadoria;

• proceder ao recadastramento de pessoal (início de exercício/mudança, declaração de 

bens de família);

• Operacionalização do SIGPEC (Sistema de Gerenciamento Pessoal e Competências);

• Lauda de concluintes;

• Cronograma para rematrícula;

• Horário de equipe (técnica e administrativa);

• Levantamento de material para secretaria;

• Atualização dos dados dos professores e funcionários;

• Previsão de férias.

Por que a Sueli?

Conheço Sueli há exatamente um ano. Sempre me tratou bem na escola, desde o primeiro 

momento em que estive lá. Há alguns meses, nos momentos que temos para conversar, ela me 

chamava para ajuda-la em seu e-mail. 

Sueli  pratica  longas  caminhadas  e  corridas  curtas  em  eventos  organizados  por  certa 

companhia de corrida. Pedia minha ajuda para cadastrar-se em sites, para encaminhar e-mails, 

baixar arquivos, fazer download de fotos em sites, anexar arquivos, entre outros.

Primeiramente, iria fazer o estágio na minha própria escola com os alunos que trabalho, 

mas, como já comentei, a sala de informática está fechada. Depois, pensei em trabalhar com 

jovens em minha igreja, auxiliando na formatação de currículos. Porém, conforme os jovens 

demoravam em responder se tinha interesse em tal “curso”, Sueli cada vez mais pedia minha 

ajuda em seus e-mails. Quando parei para pensar: por que não “utilizá-la” em meu estágio? 

Perguntei se ela estaria disposta em me fazer uma lista com o que gostaria de aprender, se 

poderia separar uma hora de sua rotina para este momento,  e se poderia utilizar de nossa 



experiência para relatar um estágio, Sueli adorou a ideia e logo no mesmo instante já fez sua 

lista, na qual estava o que queria aprender: formatação do corpo de e-mail, fazer download de 

fotos  e  criar  pastas  em  seu  computador,  e  Facebook (cadastro,  personalizar  e  encontrar 

amigos). 

Se apropriando do conceito  de  letramento  (SOARES,  2002),  seria  introduzir,  ou  uma 

pessoa se apropriar de uma nova técnica de escrita e leitura que a sociedade está utilizando, ou 

começando a utilizar. Ela está imersa neste novo espaço, mas o letramento, em si, seria o 

momento em que ela se apropria de tal técnica. No caso deste estágio é a internet. “letramento 

digital,  isto  é,  um certo  estado  ou condição  que  adquirem os  que  se  apropriam da  nova 

tecnologia digital e exercem práticas de leitura e de escrita na tela” (SOARES, 2002, p. 151). 

Acredito então que neste estágio eu estaria “letrando” Sueli na cultura digital. 

1. Conteúdo a ser ensinado

Os gêneros escolhidos para o estágio foram, na realidade, dois: e-mail e rede social. No e-

mail  o  trabalhado seria  a  formatação  do corpo do e-mail  e  na rede  social  seria  como se 

cadastrar em um site muito conhecido ultimamente.

2. Objetivos gerais da aula  

O objetivo de ensinar a formatação do e-mail é porque Sueli utiliza muito esta ferramenta 

como forma de comunicação. Já com o Facebook seria outro meio de encontrar seus amigos e 

atualizá-los de sua vida. Ao ensiná-la a utilizar melhor estas ferramentas de comunicação, e 

aprimorar outras ações, gostaria que pudesse carregar isto para sua vida pessoal e profissional, 

ajudando-a com o que puder. 

3. Objetivos específicos da aula

Aprimorar  sua  escrita  e  formatação  de  e-mails,  para  melhor  comunicação  com  seus 

amigos, melhor escrita para as empresas de corrida, e também para seu trabalho, visto que 

mesmo após se aposentar na Prefeitura, Sueli pretende trabalhar como secretária em empresas 

de amigos. Com a rede social, o objetivo seria de inicia-la nas redes sociais, apenas dando o 

pontapé inicial em seus cadastros em sites como estes para sua comunicação e atualização da 

vida de seus amigos.



4. Material pedagógico

O material utilizado será um computador, disponível na própria escola, e internet, também 

da própria escola. Pensamos ainda na possibilidade de algum dia ela trazer seu notebook para 

que eu possa ensiná-la a usá-lo, para que continue “meus ensinamentos” em casa.

5. Descrição detalhada da aula

Ainda estou pensando no passo a passo da aula.  Por enquanto só tenho a da primeira aula 

que será a formatação do corpo de e-mail e download de fotos em sites de corrida.

Formatação do corpo do e-mail:

1º - Entraremos em seu e-mail (Yahoo!);



2º - Abriremos uma janela de um novo e-mail, clicando na função “ESCREVER”;



3º - Escolheremos um destinatário;

4º - Explicarei o uso do CC e CCO, e suas diferenças;

5º - Colocaremos o assunto do e-mail a ser enviado;



6º - Explicaremos que, primeiramente, fazemos uma saudação à pessoa que enviaremos o 

e-mail “Caro Senhor Fulano” ou “Olá Fulano”, se for mais informal;

7º - Escreveremos o e-mail, o corpo é composto pelo assunto que ela desejar tratar;

8º - Para a despedida, dar um ENTER. Caso for uma pessoa em um nível mais alto que o 

seu, ou não seja íntima sua, como uma empresa de corrida, deverá colocar “Atenciosamente” 

(explicarei que a sigla Att não existe, que foi uma mania inventada por nós brasileiros). Caso 

seja uma pessoa próxima, indicarei que use “Saudações/Abraços/Carinhosamente”.



9º - Colocar seu nome, tanto inteiro,  ou apenas o primeiro nome. Em caso de  e-mails 

oficiais, colocar seu número de cadastro na prefeitura, talvez. 

10º  -  Ensinarei  a  colocar  uma assinatura  em seus  e-mails.Igual  para todos.  Poupando 

tempo, e colocando informações adicionais como seu telefone celular, por exemplo.

Salvando fotos de sites



1º - Criação de uma pasta “Fotos – Corridas” ou do interesse de Sueli, na área de trabalho, 

de modo a facilitar o acesso;

2º - Acessaremos um site de sua preferência ou buscar imagens na Web. E escolheremos 

uma Galeria de fotos (escolhi este site por ser o escolhido dela)



3º - Para salvar uma foto, clicaremos com o botão direito do mouse, em cima da foto; Das 

opções que serão apresentadas será necessário clicar na opção “Salvar imagem como”;

4º - Escolheremos o local de onde salvar a foto, no momento em que abrir a janela na qual 

serão mostradas as pastas do computador;



5º - - Editaremos o nome da foto (visto que em alguns sites aparecem nomes gigantes, 

com códigos, etc) e salvaremos.

*Se,  por  acaso,  o  site  em questão  já  fizer  um “download automático”,  ou  seja,  não 

aparecer a opção de onde salvar a foto, e esta ir diretamente para a pasta Downloads, ensinarei 

como tirar  uma foto desta  pasta  e  enviar  para  a  pasta  destinada  a  fotos  que ela  já  criou 

anteriormente.



Facebook

1 – Entrar na página  Facebook e preencher os campos necessários para o cadastro com 

nome, sobrenome, e-mail, senha e data de aniversário.

2- Etapa de localizar amigos através do e-mail

3 – Preencher os campos com sua formação no Ensino Médio e Faculdade



4 – Estilizar a página pessoal do Facebook com uma foto



5 – Para efetuar o cadastro é necessário confirmar o link no e-mail cadastrado

6 – Após todos estes passos iniciais,  personalizar sua página pessoal com informações de 

onde estudou, onde mora, status de relacionamento, religião, informações de contato e uma 

citação favorita.



7 –  Facebook    foi criado, agora só resta encontrar amigos e informações, fotos, notícias que   

acredite ser interessante para compartilhar. Para isso basta apenas colocar a informação na 

barra que diz “No que você está pensando?” e pronto.

8 – Ainda pode escolher o que você quer  compartilhar, se quer compartilhar com o Público 

(todos que visitarem seu perfil),  com amigos,  ou com um grupo personalizado de amigos. 

Basta clicar toda vez que aparecer o ícone, na opção desejada.
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