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Parte I - Elementos para a elaboração do plano de aula (sequência didática) 

 

1) Caracterização da aluna 

 Marlene dos Santos Macedo tem quarenta e nove anos e trabalha como 

empregada doméstica. Nasceu em Nova Sores, na Bahia, e veio para São Paulo há sete 

anos para cuidar de um filho que mora aqui e que, na época havia se acidentado. 

Acabou ficando e arrumando emprego. É casada e tem dois filhos dessa união e dois 

filhos de outro casamento. Em 1986 seu primeiro marido morreu assassinado, quando o 

filho mais velho tinha três anos de idade e o mais novo ia fazer dois. Mora no 

Morumbi/Paraisópolis com a filha e o atual marido. 

 Estudou até a 4ª série do Ensino Fundamental porque no sítio em que ela morava 

na Bahia só havia escola até essa série e não havia transporte para que desse 

continuidade a seus estudos na cidade. Neste ano, 2012, iniciou o Ensino Supletivo, 

porém teve que recomeçar do zero porque não possuia um certificado que comprovasse 

seus estudos na Bahia. No primeiro semestre, fez a 1ª e 2ª séries do Ensino Fundamental 

e está agora na 3ª e 4ª séries - pesar da nova nomenclatura, o ensino supletivo ainda 

adota a classificação por séries - .  

 Começou a fazer aula de computação no Posto de Orientação Familiar (PROF) 

da Paraisópolis, que oferece diversos outros cursos, porém parou uma vez que só havia 

um computador para cada cinco alunos. Aprendeu a digitar um pouco, mas tem 

dificuldade em fazê-lo em sua casa por causa dos números e letras do teclado dela 

estarem apagados. Quando aprender a usar o computador pretende comprar um 

notebook. 

 

2) Caracterização da casa da aluna 

 Marlene mora em uma casa na comunidade de Paraisópolis, próxima à avenida 

Giovanni Gronchi com mais duas pessoas. A casa possui dois quartos, uma cozinha, um 

banheiro, um corredor e uma área na frente – como uma varanda - . Na casa há um 

computador e uma televisão. Ela diz que é um lugar tranquilo para se morar. Já morou 

antes em outra rua também em Paraisópolis, porém mais perigosa, pois havia usuários 

de crack morando na rua.  

 



3) Caracterização do local onde ocorrerão as aulas: 

 A aula ocorrerá na residência em que estagiária mora, que é também o local de 

trabalho de Marlene. É localizada em um condomínio de prédios, também no bairro do 

Morumbi, próximo à Avenida Giovanni Gronchi. O apartamento não é muito grande, 

com três quartos, sala, cozinha e três banheiros, além de um escritório acoplado à sala. 

As primeiras aulas serão ministradas nesse escritório, onde há um computador desktop, 

uma cadeira giratória e um banco na frente do piano (que poderá ser usado pela 

estagiária). As aulas seguintes serão dadas no quarto da estagiária, onde há uma 

escrivaninha com uma cadeira giratória, em que pode ser trazida uma outra cadeira. É 

um quarto um pouco apertado, mas o suficiente para a realização da aula. Nesse quarto 

não há um desktop, apenas um notebook.  

 

4) Posição do estagiário 

 A estagiária é filha da patroa da aluna, que já trabalha nessa casa há 

aproximadamente 5 anos, o que também gerou uma relação afetiva. 

 

 Parte II – A aula 

 Dias: 26/09/2012, 28/09/2012, 02/10/2012, 03/10/2012, 05/10/2012, 

09/10/2012, 10/10/2012, 12/10/2012 

 Períodos: aulas de uma hora cada dia 

1) Conteúdo a ser ensinado: 

 Texto digital: acesso à Internet, busca, exploração de sites, hipertexto. 

 Os motivos da escolha do tema foram os recorrentes pedidos de ajuda para que 

eu realizasse buscas para a aluna, ao passo que comecei a refletir sobre a possibilidade 

de ela conquistar autonomia para não precisar depender de outras pessoas ao realizar 

pesquisas que ela precisa fazer frequentemente. Marlene viaja quase todo final de ano 

para a Bahia, para visitar sua mãe que mora lá e portanto essa dificuldade aparece 

frequentemente. 

 Ao lhe conferir autonomia nesse processo ocorre um evento de letramento, que 

é, segundo Magda Soares (2002), a condição de um indivíduo - no caso Marlene - que 

exerce uma prática social de leitura - a prática da capacidade de fazer uma busca pela 

rede social - em uma sociedade letrada, que utiliza as ferramentas da Internet para sua 

comunicação, trabalho e outras relações. Dessa forma, ainda refletindo sobre o texto de 

Soares (2002), a aluna exerce relações com esse mundo letrado na forma de uma 



competência que ela irá atingir e que a permite estar inserida na sociedade letrada – que, 

no caso, refere-se ao letramento digital.  

 Por sua vez o letramento digital se refere a uma maneira diferente de relação 

com o texto, uma vez que se tratando da leitura na tela, esta ocorre por meio de 

hipertextos. Esses são textos que não apresentam uma relação material de começo e fim, 

eles são móveis e seu início e fim são definidos pelo sujeito letrado, que inicia o texto 

ao clicar em um hiperlink e termina ao fechar a janela do que estava lendo, uma vez que 

as redes virtuais possibilitam infinitas relações entre a página de um site de outra. Essa 

nova interação com o conhecimento produz também, de acordo com Soares (2002), 

novos processos cognitivos, o que faz do letramento virtual um conhecimento de não 

apenas inserção em uma sociedade letrada, como também de crescimento pessoal e 

intelectual para quem o possui. E esse processo se dá para cada tipo de tecnologia 

escrita diferente, ou seja, há a possibilidade de se construir diferentes letramentos 

dependendo dos diferentes espaços de escrita e mecanismos de reprodução dessa.  

2) Objetivos gerais da aula: 

 Introdução à pesquisa de comparação de preços de passagens aéreas e compra. 

3) Objetivos específicos da aula: 

 Ensinar a aluna a ligar o computador, utilizar o mouse para acessar a Internet, 

utilizar o teclado para entrar no site escolhido, aprender a realizar uma busca e aprender 

a realizar uma compra pela Internet. 

4) Material pedagógico: 

 Computador, caderno e caneta para anotações sobre os procedimentos a serem 

realizados, acesso à Internet. 

5) Descrição da aula: 

 Inicialmente, pretende-se apresentar a proposta para as aulas, seus objetivos 

além de colher informações dela mais especificamente sobre que tipo de habilidades ela 

já tem desenvolvidas, que programas de computador conhece, etc. 

 Após essa conversa inicial, o próximo passo será ensinar a aluna a ligar o 

computador, a mexer no mouse e a utilizar o teclado para digitar e escrever. Para isso 

será utilizado o programa Word. Para a prática da digitação, têm-se como proposta a 

aluna escrever sobre a própria vida dela, assunto sobre o qual tem profundo 

conhecimento, mas apenas tendo sido explorado na fala, o que muda ao se tratar de 

texto escrito. Porém o objetivo maior nessa fase é a prática da digitação. 

 Em seguida contextualizar seu conhecimento sobre a Internet e explicar a noção 



de site, de hipertextos e de busca na Internet. Então, ensiná-la a ligar o modem, clicar 

no link para se conectar na rede e para acessar sites. Ensiná-la sobre os endereços na 

Internet, que funcionam como endereços residenciais e fazê-la acessar o Google. No 

site do Google demonstrar então de que forma se pode fazer uma pesquisa e mostrar a 

diversidade de sites relacionados que aparecem para então ensiná-la a clicar em cada um 

deles e, quando não lhe interessar, a fechá-los.  

 No caso, como a aluna busca informações sobre passagens aéreas, buscar junto 

com ela sites relacionados ao tema que a possam auxiliar e então ensiná-la a fazer a 

busca dentro do site de compras, colocando a data pretendida da viagem, horários, etc. 

 6) Avaliação 

 a) Efeitos nas aprendizagens da aluna 

 A partir de uma conversa, pedir que avalie as aulas, se foram produtivas ou não, 

se ela conseguiu aprender a utilizar as ferramentas demonstradas, se ela se sente capaz 

de utilizá-las sem ajuda, se conquistou autonomia para fazê-lo. 

 b) Atuação da estagiária 

 Pretendo fazer uma autoavaliação, além de solicitar da aluna uma avaliação oral 

sobre a minha atuação específica, se eu poderia ter feito algo diferente, se houve 

momentos em que ela não conseguiu acompanhar meu ritmo, se as aulas se deram de 

maneira proveitosa, etc. 

c) Efeitos sobre os outros 

 Vou ficar atenta para os comentários das pessoas que moram aqui em casa e que 

eventualmente acompanhem o processo. 
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