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PARTE I

Caracterização da escola e da comunidade escolar

De acordo com dados encontrados no Índice de Desenvolvimento 

da Educação do Estado de São Paulo (IDESP) do ano de 2011, a escola 

possui 492 alunos matriculados do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental 

(ciclo I). Contém 13 salas de aula comuns e uma sala de recurso que 

atende  alunos  com  necessidades  especiais  da  região.  O  prédio  é 

dividido em dois blocos de forma que nove salas deste total, localizam-

se no bloco inferior da escola próximo ao rol de entrada da mesma e 

quatro salas encontram-se no bloco superior.

Conta também com uma biblioteca que está desativada por conta 

de um barranco que caiu à frente em 2010, impossibilitando o acesso da 

mesma com segurança, uma sala de informática com 15 computadores, 

um pátio, uma quadra (descoberta), uma sala de vídeo, secretaria, sala 

de direção, dois banheiros para alunos (um feminino e um masculino), 

sendo  que  o  dos  meninos  ainda  está  desativado  devido  ao  mesmo 

barranco que prejudicou o acesso à biblioteca,  além de possuir  dois 

banheiros  para  os  professores  (um  feminino  e  um  masculino)  o 

masculino é utilizado pelos alunos provisoriamente em substituição ao 

deles e uma casa para o caseiro.

De  acordo  com  dados  das  avaliações  externas  anteriores  em 

comparação com a atual, a unidade apresentou no IDESP  uma queda 

considerável, esse índice utiliza dois critérios: o desempenho dos alunos 

no  Sistema  de  Avaliação  do  Rendimento  Escolar  do  Estado  de  São 

Paulo (SARESP) e o fluxo dos alunos durante o ano letivo avaliado. Por 

dois  anos  seguidos  a  unidade  escolar  atingiu  120%  da  meta 

estabelecida, porém em 2011 esse percentual caiu para 20%, fato que 

apresenta-se como um desafio a ser superado à todos os profissionais 

da educação ali envolvidos, segundo dados indicados no site do IDESP.
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 Escolhi  essa  unidade  para  realizar  o  estágio  porque  trabalho 

como  professora  na  mesma,  fato  que  contribuiu  muito  para  o 

desenvolvimento  das atividades,  já  que por  ter  contato  direto  com a 

escola já tinha conhecimento dos possíveis impasses e facilidades que 

poderia encontrar.

A coordenadora adorou o ideia de realizar a atividade que propus, 

visto que o tema Tecnologia, por incrível que pareça e por mais presente 

que  esteja  atualmente  na  sociedade  contemporânea,  ainda  é  uma 

questão complexa nas escolas Estaduais de São Paulo.

Caracterização do ambiente de ensino

A sala de informática tem 15 computadores, cadeiras giratórias 

para em média 20 alunos e outras plásticas para o restante da turma, 

com  duas  mesas  grandes  ao  centro.  Os  computadores  possuem 

Internet, mas a quantidade de máquinas são insuficientes para o uso de 

todos  ao  mesmo  instante,  então  a  turma  trabalha  em  pares.  É  um 

espaço bem iluminado e arejado.

Posição do estagiário

Pelo fato da maioria dos alunos da escola já me conhecerem, tive 

facilidade  com  a   questão  do  vínculo  com  a  turma  e  a  professora 

regente. Após o momento do estágio durante o intervalo, conseguimos 

trocar algumas informações sobre a aula e ideias para aprimoramento 

da prática e até mesmo acerca dos empecilhos encontrados.

PARTE II

Aula

Datas previstas: 28/09 a 04/10
Período : manhã
Turma: 5º ano
Gênero virtual escolhido: e-mail 



Justificativa:  Os alunos em geral  necessitam encontrar  um 

sentido social que os incentive a escrever, em especial os do 5º ano 

aos quais as atividades escolares parecem não ser mais novidade 

para eles e que os questionamentos e opiniões ficam mais apurados. 

Há de respondermos a questão: Escrever  para quê? Para quem? 

Qual impacto minha escrita pode causar socialmente?

Se  a  resposta  a  dar-lhes  for:  Escreva  porque  tem  que 

escrever, regrediremos ao momento da Educação em que os alunos 

faziam porque tinham que fazer não importava se havia sentido ou se 

o aprendizado seria utilizado por eles ou não.

O gênero textual CARTA que hoje apesar de ainda estar em 

circulação, já esta sendo substituído pelo e-mail, que é o gênero em 

seu caráter virtual , segundo Eduardo Karasinsk (2009) :

Para  quem não sabe,  email  significa  electronic  mail  — ou 
seja,  correio eletrônico.  Normalmente os endereços vêm com uma 
"@" (arroba) logo depois do nome do usuário. Em inglês, essa arroba 
é  lida  como "at",  que  significa  o  termo  "em".  Isso  significa  que  o 
usuário está "em" um determinado domínio.

Atualmente com as redes sociais em alta, o e-mail não é muito 

utilizado pela garotada, mas é um excelente gênero para o trabalho 

com a escrita, que pode ser utilizado, no caso da aula aqui proposta, 

como um intermediário facilitador do trabalho com foco na formação 

de opinião. E aprender a dominar os meios tecnológicos é inclusão 

social. Para Débora Spitzcovsky (2008)

Nem todos os membros da sociedade possuem habilidade e 
recursos  financeiros  para  acompanhar  os  avanços  tecnológicos,  o 
que  dificulta  ainda  mais  a  prática  do  bem  comum.  “A tecnologia 
deveria  estar  a  serviço  de  todos,  inclusive  dos  mais  pobres,  dos 
analfabetos e dos mais idosos. Se deixarmos alguém de fora desse 
progresso, não é progresso.

Alguns  alunos  sabem  se  comunicar  pelo  Facebook,  Orkut, 

mas não tem propriedade para enviar um e-mail e outros nem tem ao 

menos contato com o computador.



Objetivo Geral: 

• Enviar  um  e-mail  à  revista  Superinteressante, 

comentando, opinando sobre o texto lido e/ou sugerindo 

um  enfoque  para  uma  próxima  Edição  com  o  tema 

Psicopatia;

• Anexar arquivo em e-mail.

Objetivos específicos: 

• Apresentar por meio de slides, a evolução histórica e 

tecnológica ao qual o gênero CARTA passou até os dias 

atuais com o e-mail e as redes sociais;

• Estimular o desenvolvimento do senso crítico;

• Ensinar a acessar a caixa de e-mail elaborar, digitar e 

enviar um e-mail para uma editora, nesse caso para o 

endereço eletrônico de uma revista;

Cronograma: 

Aula  1:  comunicação  oral  –  leitura  compartilhada  do 

texto  “Pequenos  Psicopatas”  da  revista 

Superinteressante (edição de Maio de 2012) e roda da 

conversa  sobre  o  assunto  com  listagem  dos 

conhecimentos prévios dos alunos acerca do conceito 

de psicopatia; 

Aula 2: Fazer em papel o rascunho de uma carta com 

elogios,  críticas  ou  sugestões  para  a  revista 

Superinteressante essa atividade será realizada com os 

alunos em duplas produtivas; 



Aula 3:   Apresentar o vídeo “A Evolução dos Meios de 

Comunicação”  que  mostra  a  evolução  histórica  e 

tecnológica  do  gênero  carta  até  os  dias  atuais, 

comunicação  oral  discussão  acerca  do  conteúdo  dos 

slides e breve conversa para saber quem já obtém e-

mail;

Aula 4:  Acessar (em dupla) o e-mail para digitação da 

carta e envio.

 
Material pedagógico: Revista Superinteressante e cópias do 

texto que será lido, Computador e data show para apresentação do 

vídeo,  folhas  de  fichário  para  elaborar  o  rascunho  da  carta, 

computador com internet.

Avaliação:

Efeitos na aprendizagem dos alunos:  Os alunos irão  me 

enviar um e-mail escrevendo o que aprenderam com a sequência de 

atividades, qual utilidade o aprendizado teve para a vida deles e o 

que mais gostaram nas aulas, justificando a opinião.

Atuação do estagiário e efeito sobre os outros: solicitação 

de  um  e-mail à  professora  regente  da  sala  com  as  suas 

considerações sobre o trabalho desenvolvido.
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