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Parte I- Elementos para a elaboração do plano de aula 

1- Caracterização da comunidade local 

A comunidade escolar está localizada no bairro Botujuru, na cidade de Moji das 

Cruzes, na região Leste da Grande São Paulo. O bairro é urbanizado, com rede de 

esgoto e água, rede elétrica, asfalto, escolas, restaurantes, comércios, posto de saúde. 

Apesar disso, ele é predominantemente rural, com grandes plantações, principalmente 

de cogumelos, fonte de renda para as famílias locais, como as dos alunos participantes 

dessa intervenção pedagógica. A renda dessas famílias é de um até, no máximo, dois 

salários mínimos. O acesso à telefonia e à Internet é restrito, por estar localizada numa 

área rural.  

2- Características dos alunos 

Os alunos dessa intervenção são estudantes do primeiro ano do Ensino Fundamental 

I, do Centro Municipal de Programas Educacionais (CEMPRE) Prof. “José Limongi 

Sobrinho” e que integram a igreja Comunidade servos de Cristo, igreja evangélica da 

qual faço parte. Como fora percebido, por mim e por uma das colaboradoras do local, há 

necessidade de intervenção e auxilio a duas das crianças que são meus alunos nessa 

comunidade nas aulas de ensino religioso. Para a intervenção, os dois alunos foram 

escolhidos por conta da facilidade de acesso ao local onde será realizada a intervenção. 

Ambos não conhecem muito sobre Internet, utilizando-a pouco ou raramente. 

3- Posição do estagiário 

Eu escolhi estes dois alunos, pelos seguintes fatos: o de conhecê-los das aulas de 

ensino religioso, o de saber as dificuldades de aprendizagem que eles tinham e de 

receber a aprovação dos pais deles para a realização deste plano de aulas.  



O local para a realização da intervenção foi concedido pelo responsável da igreja e 

será nas suas próprias dependências, nas dez horas previstas nesse plano. Apesar da 

igreja estar localizada numa região afastada do centro de Moji das Cruzes, não encontrei 

dificuldades de me locomover até lá, porque os todos os ônibus que iam para este 

destino, passavam perto do bairro onde moro. 

 

Parte II- Planejamento 

I- Dias e horários da intervenção 

Os dias da intervenção serão os dias 22, 29 de setembro e 6 de outubro. No 

primeiro dia, a mesma será das 13 às 17 horas, e nos demais das 13 às 16 horas.  

 

II- Conteúdo a ser ensinado 

Este plano pretende mostrar aos alunos um dos gêneros digitais, o e-mail, uma 

ferramenta que permite compor, enviar e receber mensagens, por meio de um sistema 

eletrônico de comunicação, que segundo o Congresso de Estudos Literários de Mato 

Grosso do Sul (2007) é um importante ferramenta de interação e formação.  

 

III- Objetivos gerais da aula 

 Este plano de aula elaborada para esta disciplina tem por objetivo proporcionar 

outras formas de letramento, destacadas por Soares (2002), principalmente na era da 

cibercultura, por meio de um dos gêneros digitais que será apresentado a estes alunos: o 

e-mail, usado como forma de comunicação de um para um, limitando-se em enviar e 

receber mensagem, conforme descrito por Silva (2011).  

Entretanto, tais gêneros não se restringem a isso. Essas ferramentas virtuais 

permitem que o aluno possa ter a capacidade de interação com o outro, recebendo deste 

a colaboração, a cooperação na construção do conhecimento, a elaboração e a 

socialização de suas produções, de acordo com a Silva (2011). 

 



IV- Objetivos específicos da aula 

Esse plano tem dois objetivos específicos: 

1- Permitir que os alunos verifiquem as possibilidades do hipertexto, além de 

fazê-los perceber a importância de se salvar um arquivo, como forma de 

registro e armazenamento de informações. Assim como Britto (1995) afirma 

que a escrita era a forma de expansão da memória. 

2- Conhecer a dinâmica do hipertexto, que é o de possibilitar acesso a vários 

textos, legitimando o pensamento por associação, ou rede, por meio de links, 

que seriam endereços para acessar alguma página com informações. 

 

 

V- Material pedagógico 

 

Os materiais utilizados para essa intervenção serão o computador e Internet. 

 

 

VI- Descrição detalhada das atividades 

Na primeira aula, irei apresentar um vídeo com a leitura de um texto escrito, a 

página do site onde o vídeo está colocado será escrito num documento no editor de 

texto, gravado nos documentos do computador com o meu auxilio. E, quando for aberto 

o documento, eles irão clicar no link para ter acesso a este vídeo. E depois da leitura do 

texto, pedirei que os alunos desenhem aquilo que entenderam do texto para transmitir ao 

seu colega, utilizando o aplicativo Paint para isso. Quando estiver terminando o seu 

trabalho, o aluno deverá salvar o arquivo de tal maneira que quando “entre” saiba onde 

o arquivo está. 

Na segunda aula, o aluno deverá entrar na Internet e com o meu auxilio, “abrir” 

uma conta de e-mail para que possa se comunicar com o seu colega por meio desse e-

mail. Depois de “abrir” a conta, cada um deles deverá obter o e-mail do seu colega e 

digitá-lo no espaço indicado para o destinatário. Logo abaixo, eles deverão anexar como 

arquivo, o desenho que fizeram. 



Antes de escrever uma mensagem para o colega, eles deverão “entrar” num site 

de buscas para procurar formas de se escrever uma carta, utilizando uma palavra chave. 

Isso mostrará ao aluno as diversas possibilidades do hipertexto de permitir o acesso às 

varias informações. (HUNG, 2012) Com base no modelo de carta recolhido da pesquisa, 

o aluno deverá escrever uma mensagem para “enviar” para o colega. Quando o aluno 

sentir dificuldades, eu estarei auxiliando lendo o que está escrito no texto e com ele 

decidindo como ficará o corpo do texto.  

Na última aula, os alunos deverão “entrar” nos seus e-mails e verificar as caixas 

de entrada. Eu mandarei uma mensagem para cada um deles para ver se eles conseguem 

reconhecer a mensagem recebida pelo colega e por outra pessoa. Primeiro, pedirei que 

eles entrem na mensagem do colega e vejam o desenho que o colega fez, ensinado como 

abrir o arquivo deles e pedir se reconhece algo escrito no texto. Caso ele não consiga, eu 

irei ler junto com o aluno que estiver com dificuldades. Eu ajudarei também a responder 

a mensagem do colega, da mesma maneira que fizemos com a primeira mensagem 

escrita, só que agora eles deverão encontrar um vídeo para mandar para o amigo por 

meio de um site de busca. 

 

VII- Avaliação 

A avaliação do aprendizado dos alunos será com a aplicação da atividade 

proposta para a última aula, com a qual irei verificar se eles aprenderam a importância 

do registro e do armazenamento de informações, se eles conhecem uma das formas de 

interação on-line, o e-mail, as dinâmicas do hipertexto, e, principalmente, se 

conheceram novas palavras, objetivo da alfabetização e letramento. Sempre que 

solicitada, irei auxiliá-los na resolução das suas dúvidas. 

E, por fim, pedirei para uma das colaboradoras nessa igreja para ver as aulas e 

fazer a minha avaliação, enquanto estagiária, já que ela estará presente em todas as aulas 

aplicadas.  
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