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Plano de aula

Parte I – Informações gerais

1. Caracterização da comunidade 

A presente proposta de plano de aula tem como ambiente focal um comercio na 

periferia da cidade de Jacareí, São Paulo, no bairro chamado Cidade Nova Jacareí. Esse 

bairro fica a vinte minutos do centro da cidade e ao lado da rodovia Presidente Dutra. 

2. Caracterização do comercio

O comercio  possui  um salão  onde  ficam as  mercadorias,  dois  banheiros  (o 

feminino também serve aos deficientes) e uma pequena sala utilizada como escritório. O 

horário de funcionamento é das oito da manhã as nove e trinta da noite e possui apenas 

dois  funcionários  que também são os  proprietários.  Pode-se dizer  que  o modelo  de 

estabelecimento aqui descrito é de um minimercado. 

3. Caracterização do espaço de trabalho

O local  escolhido  para  a  aplicação  do  plano  de  aula  será  o  “escritório”  do 

comercio, onde se encontram os equipamentos de nota fiscal e um computador. Devido 

às  exigências  da  prefeitura  da  cidade,  o  comercio  foi  obrigado  a  instalar  tais 

equipamentos para controle de compra e venda. No entanto, apenas um dos funcionários 

faz esse serviço e ainda com algumas dificuldades de ordem técnica. 

4. Posição do estagiário 

A funcionária que receberá o acompanhamento e a aula referente à alfabetização 

digital é minha mãe. Ela possui segundo grau completo e curso de magistério, porém 

não domina o uso de computador. 

Parte II – a aula

Dias: 24/09 e 30/09. Período de duração: 6 horas



1. Gênero virtual escolhido

A opção feita  teve  como fundamento  uma visão mais  ampla  do que seria  o 

letramento,  isto  é,  tomando  como  pressuposto  o  que  Magda  Soares  diz  em  Novas 

práticas  de leitura e  escrita:  Letramento  na cibercultura  temos,  “letramento são as 

práticas sociais de leitura e escrita e os eventos em que essas práticas são postas em 

ação, bem como as conseqüências delas sobre a sociedade” (SOARES, 2002 p. 144). 

Deste modo, pensando na necessidade local do comercio e, sobretudo da funcionária, 

estabeleci três gêneros a serem trabalhados: o Hotmail, a busca de Sites e o Blogspot.

2. Objetivos gerais da aula

O uso do computador gera formas diferentes de lidar com a leitura e a escrita, 

por isso a aula terá primeiramente uma introdução dos gêneros (definições e usos). Num 

segundo momento será possível identificar as dificuldades reais da funcionária, o que 

irá possibilitar uma mudança de abordagem de acordo com as suas necessidades.

3. Objetivos específicos da aula

Apresentar os usos do Hotmail (enviar, abrir, marcar Email’s importantes, etc.), 

buscar Sites de interesse (utilizar Sites de busca e criar uma relação de favoritos) e criar 

um  Blogspot com  ferramentas  de  divulgação  de  acordo  com  os  interesses  da 

funcionária.

4. Material pedagógico

Computador e material impresso.

5. Descrição detalhada da aula

A aula será dada em dois dias, no primeiro apresentarei a proposta discutindo 

com a funcionária quais são suas principais dificuldades e necessidades dando início à 

aula logo em seguida. No segundo dia continuaremos com a aula e ao final faremos uma 

recapitulação de todo o processo. Para auxiliar a aplicação da aula será preparado um 

material impresso com os gêneros virtuais escolhidos bem como suas definições e usos. 

Esse material impresso será utilizado como “apostila” simplificada. 



6. Avaliação da aula

a) Efeitos da aprendizagem dos alunos: ao final da proposta uma análise ponto a 

ponto será feita tendo como base a “apostila” simplificada.

b) Atuação do estagiário: uma reflexão sobre os procedimentos estabelecidos e 

sua aplicação será o  método de avaliação do estagiário depois de terminado o processo. 

Os objetivos foram alcançados? Como se deu o processo? O que não deu certo? São 

perguntas imprescindíveis para o trabalho educativo.

c) Efeitos sobre os outros: possíveis repercussões no ambiente.
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