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Parte 1. Elementos para elaboração do plano de aula: 

I. Caracterização da unidade escolar (casa de Rosa Maria Alves Mota) 

A casa fica localizada no bairro Jardim das Vertentes, um bairro de classe média, em expansão, 

arborizado e com muitas nascentes de agua. Existe um córrego duas ruas abaixo da casa, é lindo, e 

seria muito mais se não tivesse sido contaminado pelo homem. 

Esta família tem origem nordestina, sua matriarca chegou a São Paulo em 1985, e então firmou 

residência nas proximidades do Butantã, nunca deixando o local. 

O engajamento na questão social já não tem a mesma força de alguns anos atrás, quando a matriarca 

da família cabeceava um grupo de 4 ou 5 mulheres que preparavam alimentos e os levavam para os 

sem teto. Havia todo um aparato industrial para o preparo da comida, que era servida todos os 

sábados à noite. 

II. Caracterização da residência. 

Sobrado semigerminado, com portões e grades brancas e pintura da cor lilás. Há muitas plantas no 

local, desde sua entrada até o ultimo quintal, que é suspenso e contém os varais onde as roupas 

secam, lá sim é repleto de plantas. 

A casa possui duas garagens, uma interna e outra externa, este modelo já não mais construído no 

bairro, não há nenhum explicação, mas simplesmente não são. 

A casa possui 4 quartos, um deles é utilizado como consultório da matriarca, duas salas, a sala de 

jantar tem uma mesa com oito lugares, que utilizada como anteparo para tudo que os moradores 

carregam e é utilizada, com sua real finalidade,  somente em datas comemorativas como Natal, 

Páscoa e Aniversários. A sala de Estar e a cozinha são pontos de encontro da família, é onde se 



reúnem e discutem, falam do dia e integrarem entre si. 

Existem cinco moradores no local, dois homes e três mulheres. Eram  seis, mas o primogênito da 

família casou-se e foi morar com sua esposa. Agora as duas meninas dividem o quarto, o menino 

tem seu próprio espaço e o casal divide o master bedroom. 

IV. Posição do Estagiário.  

A minha posição é de filha, a pessoa que irei ensinar a criar e utilizar um blog é minha mãe. Este 

plano surgiu pois minha mãe é acunputurista e reikiana, o blog servirá como forma de divulgação 

do seu trabalho. 

 

Parte 2: A aula 

Um blog é um espaço na internet que possui uma estrutura que permite, de uma forma simples e 

direta, o registo cronológico, frequente e imediato das suas opiniões, emoções, imagens, factos, ou 

qualquer outro tipo de conteúdo à sua escolha. 

Este espaço pode servir vários objetivos , pode ser usado como um diário pessoal online, para 

promover a comunicação entre pessoas com interesses comuns; registar o desenvolvimento de 

determinado processo , o percurso de um projeto, uma gravidez ou uma dieta, por exemplo. 

 

Conteúdo a ser ensinado:  Como criar e utilizar um blog, que é um site que permite interação entre 

o seu administrador e os visitantes por meio de posts, comentários e publicações. É muito utilizado 

também como diário virtual. Pode ter mais que um administrador, ou seja mais de uma pessoa pode 

publicar no blog. Geralmente combinam  texto, imagem e link, mas isso depende de qual a intenção 

e/ou necessidade do administrador em suas publicações.                                                                                                                                                                                                            

1. Objetivos gerais da aula: O principal objetivo desta aula é permitir que minha mãe possa ter 

autonomia em suas publicações na internet, utilizando seu blog. 

2. Objetivos específicos da aula: A aluna deverá poder utilizar o blog para compartilhar fotos, 

vídeos, imagens e publicações cientificas ou não, com  seus leitores.  

3. Material didático: O material didático será composta de livro, com passo-a-passo e vídeo 

também com passo-a-passo 



4. Descrição detalhada da aula: No primeiro momento a aluna terá contato com o site para 

então poder utiliza-lo para criar o seu próprio blog, com o material previamente 

disponibilizado. Então utilizará o vídeo passo-a-passo, para inserir o conteúdo no blog. A 

conexão é banda larga com wi-fi  com dez megas de velocidade e o cumputador a ser usado 

deverá ser o notebook pessoal a aluna, oque dá mobilidade para que ela possa escolher o 

local onde fará a aula. 

As aulas ocorrerão nos dias 18, 19, 20 e 21 de Outubro, na sequencia relacionada acima. 

5. Avaliação da aula. 

a. Efeitos na aprendizagem da aluna: A avaliação da aluna será o acompanhamento de 

susas publicações em seu blog. 

b.  Atuação do estagiário: Atuarei próximo a aluna para acompanhar o desenvolvimento, 

monitorando - a e instruindo – a, para que tenha um bom aproveitamento. 

c. Efeito sobre os outros: Levantarei as questões, que os demais moradores da casa que 

puderam acompanhar o desenvolvimento das aulas, em busca de aprimorar e melhorar 

as intruções à serem dadas nesta aula. 
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