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Parte 1 

Introdução: 

Alfabetização e letramento são dois conceitos diferentes entre si. Como bem 

definiu Tfouni (1988), essa diferença consiste no fato do primeiro ter caráter individual 

e geralmente ser associado ao processo de escolarização, enquanto o segundo possui um 

caráter social. Como o objetivo do meu plano de aula não está em alfabetizar, ou seja, 

em ensinar a leitura, escrita e as chamadas práticas de linguagem para um indivíduo(s) 

por meio da instrução formal, o baseei no conceito de letramento que, segundo Soares 

(2002, p. 145), é “o estado ou condição de indivíduos ou grupos sociais de sociedades 

letradas que exercem efetivamente as práticas sociais de leitura e de escrita, participam 

competentemente de eventos de letramento.” O meu objetivo neste plano de aula é 

desenvolver ações educativas para o uso de práticas sociais de leitura e escrita na cultura 

da tela.  

O público-alvo do meu plano de aula é apenas uma pessoa, pertencente a minha 

família e que já me ensinou muito. Essa será uma oportunidade de retribuir à minha mãe 

tantos ensinamentos. Seu nome é Eliane Cristina Bertho Dias, 49 anos. Ela nasceu, 

cresceu e ainda mora em uma pequena cidade do interior, chamada São José do Rio 

Pardo.  Os seus estudos ocorreram sempre em escola pública, apenas a faculdade ela 

cursou em uma particular. Formou-se em odontologia na Pontifícia Universidade 

Católica (PUC) de Campinas e, logo em seguida, retornou para São José, onde trabalha 

como dentista na saúde pública municipal. Possui três filhos, duas meninas e um 

menino. A mais velha tem 24 anos, o do meio tem 22 e a mais nova, que sou eu, tem 20 

anos.  

O principal motivo que me levou a elaborar esse plano com a minha mãe foi o 

fato de que farei um intercâmbio no próximo ano, com duração de um ano nos Estados 

Unidos. Desde já vejo que minha mãe está preocupada e sofrendo com a grande 

distância que se instalará entre nós, por isso o aprendizado do uso da internet irá nos 

permitir diminuir essa distância ao possibilitar contato instantâneo por meio de e-mail e 

conversas gratuitas pelo Skype, onde é possível até mesmo ver a pessoa 

simultaneamente pela webcam. Assim, criarei, juntamente com ela, uma conta de e-mail 



para ela e uma conta de Skype e a ensinarei a usá-los, para que no próximo ano 

consigamos manter o contato mesmo tão longe.  

Outro motivo que me levou a elaborar esse plano foi o fato dela sempre passar 

para as suas amigas o e-mail do meu pai, que ele usa para trabalho. Assim suas amigas 

sempre ficam mandando piadas, correntes e outras coisas para o e-mail do meu pai, que 

ao receber tais mensagens, chama minha mãe e mostra para ela criando assim uma 

situação meio incômoda. Eu considero que e-mail é algo pessoal, que cada um deve ter 

o seu. Ainda mais pelo fato do meu pai usá-lo para trabalho. Acho que minha mãe deve 

ter um e-mail próprio para que ela tenha privacidade de receber os arquivos das suas 

amigas sem que meu pai, necessariamente, veja antes.  

E por fim, como eu e a minha irmã saímos de casa para poder cursar a 

Universidade em São Paulo e meu irmão a Universidade Estadual de Campinas, já 

temos enfrentado uma pequena distância que tentamos superar conversando diariamente 

pelo telefone celular. Com o aprendizado desses novos letramentos, poderemos passar a 

conversar quase que gratuitamente pela Internet e assim diminuir os gastos financeiros.  

Parte 2: 

Dias: cinco dias [dois finais de semana (presenciais) e um dia durante a semana (a 

distância)]. 

Primeiro final de semana: 08/09/2012 e 09/09/2012 

Segundo final de semana: 15/09/2012 e 16/09/2012 

Última aula: 17/09/2012 

I. Conteúdo a ser ensinado: os gêneros textuais virtuais escolhidos foram o 

email e o Skype. 

II. Objetivos gerais da aula: possibilitar o aprendizado de novos letramentos, 

possibilitar a interação online via email ou Skype e, assim, diminuir a 

distância entre os envolvidos no trabalho. 

III. Objetivos específicos da aula: criar uma conta de email e de Skype para 

minha mãe, ensiná-la a escrever e enviar um email, ensiná-la a acessar o 

Skype e conversar por vídeo.  

IV. Material pedagógico: computador, com acesso à internet e webcam. 



V. Descrição detalhada das aulas:  

1. Primeira e segunda aula: criar uma conta de email (Hotmail) e 

aprender a escrever e enviar um email. 

1º) Entrar na página www.hotmail.com . 

 

 

2º) Ajudar na criação da conta de email.  

- Clicar no link “inscreva-se já”; 

- Preencher os dados pessoais e criar a conta.  

http://www.hotmail.com/


 

 

3º) Ensinar a acessar a conta (login e senha). 

4º) Ensinar a acessar a caixa de entrada. 

5º) Ensinar a escrever um email e enviá-lo (preencher os campos: destinatário, 

assunto e o corpo da mensagem). 

 

 

6º) Ensinar a abrir um email e respondê-lo.  



 

2. Terceira e quarta aula: criar uma conta no Skype e ensinar a conversar 

por vídeo.  

1º) Instalar o programa Skype por meio do site www.baixaki.com.br.  

 

 

2º) Ajudar na criação de um conta Skype. 

 

 

3º) Ensinar a acessar a conta Skype (nome Skype e senha). 

http://www.baixaki.com.br/


 

 

4º) Ensinar a adicionar contatos. 

5º) Ensinar a enviar mensagem instantânea para um contato, 

6º) Ensinar a convidar um contato para conversa com vídeo. 

Imprimirei esses dois “passo a passo” para que ela possa consultar sempre que 

necessário.  

3. Quinta aula: avaliação 

Será pedido que a aluna envie um email com um relato dessa aprendizagem e se isso 

trouxe contribuições para a sua vida. Responderei o email e esperarei um retorno da 

aluna. Também pedirei que ela me convide para uma conversa com vídeo.  

 

VI. Avaliação da aula: 

O aprendizado da aluna será avaliado na última aula, que será à distância. Pedirei 

que ela me envie um email, que eu responderei e esperarei uma resposta dela também, e 

uma conversa por vídeo por Skype, sendo que ela deverá me “chamar” no Skype. 

Autoavaliação: me avaliarei conforme o resultado da avaliação do aprendizado da 

aluna. Ou seja, se ela conseguir realizar as atividades propostas para a última aula 

poderei avaliar que consegui atingir os objetivos deste plano.  

Quais foram as reações: também será avaliado na última aula, por meio do email 

que pedirei que minha mãe me envie. Neste e-mail pedirei que ela relate o que achou 



das aulas e quais contribuições o aprendizado desse novo letramento trouxe para a sua 

vida.  
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