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PÚBLICO ALVO: 

 

 

 Nos dias atuais, faz-se necessário o contato com novas formas de conhecimentos e 

diante desta necessidade e baseando-se no que a autora “Kleiman (1995, p.19) defini como 

letramento: «Podemos definir hoje o letramento como um conjunto de práticas sociais que 

usam a escrita, enquanto contexto simbólico e enquanto tecnologia, em contextos específicos, 

para objetivos específicos»”, e sendo a internet a especificidade tecnológica, pois a Internet 

facilita nossas vidas agilizando tarefas do nosso cotidiano, como por exemplo, o envio de uma 

simples mensagem. 

 Nosso público alvo são dois adultos da considerada “melhor idade”, com 

aproximadamente 60 a 65 anos, de ambos os sexos, sendo que, devido dificuldade financeiras 

de suas famílias foram trabalhar  e apenas tiveram oportunidade de cursar o ensino 

fundamental ciclo I, estes nos informaram que têm uma filha solteira e um filho casado e que 

esses possuem computadores, e que, se soubessem manusear a internet seria de grande 

utilidade para se comunicarem com eles. Por este motivo a nosso convite aceitaram terem 

aulas interativas virtuais. 

 

 

LOCAL 

 

   As aulas serão ministradas em um “escritório de advocacia”, situado na Rua Manoel 

de Abreu, 60 – Vila Arbame – Ferraz de Vasconcelos-SP, sendo que os advogados do 

escritório autorizaram a realização dessa interação, a pedido de sua recepcionista, a aluna 

Maria do Socorro, que trabalha para os mesmos no período matutino. O escritório será 

adequado de maneira que possa torná-lo em um ambiente propício ao aprendizado e 

conveniente para atendê-los. 

 

OBJETIVO GERAL: 

 

   Ensinar a criação e utilização de webmail.  

 



OBJETIVO ESPECÍFICO:  

  Instruir e interagir com os alunos sobre a utilização e criação de e-mail. 

 

TEMPO: 

 

    O tempo de duração desta sequência didática é de, aproximadamente, dez horas de 

aula, podendo estender-se mais, dependendo da dificuldade no aprendizado dos alunos. 

CONTEÚDO: 

 

  Criar um e-mail, assim como ensinar questões especificas de diversos tipos de sua 

utilização. 

 

METODOLOGIA: 

 

   Pretendemos com este plano de aula instruir duas pessoas adultas no processo de 

aprendizagem virtual. Os nossos alunos são: Benedito J. Maria e Brasília Aparecida A. Maria, 

pois os mesmos confessaram ter certa dificuldade em utilizarem os meios virtuais.   

    Queremos ensinar mais especificamente a fazer um e-mail, explicando sua utilização 

e questão específica como mandar mensagens, verificar caixa de entrada e saída.  

Conteúdo das aulas: 

Especificando: 

O que é o e-mail? 

Segundo a “Wikipédia” enciclopédia virtual, o e-mail é um correio eletrônico é um 

método que permite compor, enviar e receber mensagens através de sistemas de comunicação 

que utilizam a Internet bem como uma conta em um servidor de serviço de mensagens 

exemplo (ig, terra, uol). Para utilizar o seu correio, é necessário cadastra-se e o mesmo estará 

protegido por um nome de usuário chamado login e uma senha. 
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SENHA 

A senha é utilizada para acessar e impedir que outras pessoas possam entrar e passar a 

ter acesso à sua caixa postal, podendo ler os seus e-mails e enviar mensagens indevidas em 

seu nome. 

Hoje, para invadir uma caixa postal, os raques utilizam programas que tentam 

descobrir senhas, consultando automaticamente dicionários com dezenas de milhares de 

palavras, como inversão na ordem das letras e trocas de caracteres por números.  

 

Como são as senhas e usuário de segurança: 

O seu usuário é representado com o símbolo @ encontrado no teclado do computador, 

algo parecido com seu nome@nome do seu provedor.com. br. 

            Ex.: arvorevivo@ig.com.br. 

As senhas de segurança devem ser preferencialmente fáceis para lembrar, e devem ser 

difíceis de descobrir. Veja os exemplos a seguir e faça a sua senha: 

Usar tanto letras maiúsculas quanto minúsculas:  

Ex.: LUcis  

Misturar números e letras:  

Ex.: red5465 

Misturar letras e sinais de pontuação:  

Ex.: casa 

  



ACESSO AO WEBMAIL: 

O webmail pode ser utilizado em qualquer lugar do mundo e se consegue acesso ao e-

mail bastando utilizar um computador, acessar um provedor e conectar-se à Internet, não 

sendo necessário configurar um programa específico para usá-lo.  Um meio que não necessita 

de um programa de correio instalado. Portanto, a partir de qualquer lugar do mundo se 

consegue acesso ao e-mail, bastando usar um computador conectado à Internet. 

           Entretanto, as mensagens só podem ser lidas e respondidas on-line. Ou seja, é 

necessário estar conectado à Internet para receber, ler, escrever e enviar os e-mails. Assim, é 

preciso um grande tempo de conexão à Internet, o que, em caso de uso de telefone, pode 

incorrer em grandes gastos financeiros para o usuário. 
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 COMO ENVIAR MENSAGENS: 

 

Vamos conhecer o endereço eletrônico da sua caixa postal, sendo que qualquer pessoa 

poderá enviar uma mensagem (e-mail) para você.  

Todas as mensagens enviadas ficam armazenadas no servidor de e-mail do seu 

provedor, até que as veja ao acessar a Internet, recebendo-as em seu computador e salvando-

as ou deletando-as. 

Cada mensagem pode conter arquivos anexados, sendo que esses arquivos podem ter 

qualquer formato, podendo, portanto, ser de qualquer tipo: texto, imagens, sons, vídeos ou 

programas. Quando o destinatário ler a mensagem, poderá copiar para o seu computador os 



arquivos que lhe foram enviados. O e-mail possibilita comunicação rápida e troca de arquivos. 

Assim, qualquer tipo de informação pode ser enviada/recebida. 
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COMO ENVIAR EMAIL CORRETAMENTE: 

 

            Os endereços de e-mail devem ser escritos corretamente para que a mensagem chegue 

ao destino pretendido, e o Outlook Express é rico em opções para o endereçamento de 

mensagens com precisão. Você digita apenas algumas letras do nome da pessoa nas linhas 

Para ou CC (cópia carbono), e o Outlook Express fornece automaticamente o endereço 

completo existente no catálogo de endereços. 

            Você deve escrever a mensagem para o destinatário, podendo anexar um arquivo que 

esta salvo no seu computador, da seguinte forma: ir a anexar arquivo na barra de ferramentas, 

localizar o arquivo nos documentos e anexar. Dessa forma, vai ser enviado em anexo. 

 Para enviar mensagem, deve se conferir o destinatário e clicar em enviar. Assim, sua 

mensagem foi enviada para o destinatário. 

 

BARRA DE FERRAMENTAS 
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Na barra de ferramentas do e-mail, encontramos instrumentos importantes para serem 

utilizados, como a caixa de entrada de e-mail recebido, a qual armazena rascunho do e-mail 

que nos foram enviados. Dessa forma não perdemos informações do e-mail recebido. 

 

 

LIXEIRA  

 

 Na lixeira voce poder excluir toda mensagem da sua caixa de entrada e saída que você 

não for utilizar. Dessa forma sua caixa de mesagem não ficará cheia. 

 

 AVALIAÇÃO:  

Pretendemos avaliar nossos alunos a partir de avaliação diagnostica  integrada com a 

aula através de perguntas e questionamentos e interação na aprendizagem da utilização da 

Internet  com objetivo  de analisar a evolução do educando no processo de elaborar e enviar e-

mails. 

Com relação ao impacto causado em torno das atividades laboral do escritório de 

advocacia não tem causado transtorno algum, uma vez que, as aulas estão sendo realizadas 

aos sábados. Sendo que neste dia o escritório não realiza atendimento, e seus advogados nos 

cederam com o intuito de colaborar com nossas aulas, e óbvio que após as mesmas 

procuramos deixar tudo em ordem conforme o encontramos. 
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