
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

Faculdade de Educação 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayara Freitas Tricárico  

 

 

 

 

 

 

Plano de aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2012 

 

 



Mayara Freitas Tricárico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano de aula apresentado para a 

Disciplina Metodologia do ensino de 

português: alfabetização, orientado pela  

Profa. Dra. Nilce da Silva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2012 

 

 

 



Introdução 

A alfabetização e o letramento são dois processos que ocorrem na vida daqueles 

em que estão inseridos na sociedade letrada, porém no caso da alfabetização, não é 

obrigatório. Alfabetizar é o processo que leva à aquisição do alfabeto. Ensina a língua 

escrita e as habilidades de ler e escrever. Já o processo de letramento, é um processo que 

ocorre ao longo da vida, desde quando nascemos. Vivemos em um mundo onde estamos 

acostumados a ver letras em todos os lugares: placas, letreiros, revistas, jornais, 

televisão, e mais uma infinidade de momentos que fazem parte do nosso dia- a- dia. A 

tela do computador torna possível um novo processo de letramento. Segundo Soares 

(2002, p.152) “... a tela como espaço de escrita e leitura traz não apenas novas formas 

de acesso à informação, mas também novos processos cognitivos, novas formas de 

conhecimento, novas maneiras de ler e de escrever, enfim, um novo letramento”.  

A minha aula será dedicada a apenas uma pessoa, a minha avó, chamada Marina 

Freitas. Essa senhora simpática, nasceu em 1951, em uma época em que não existiam 

computadores, celulares, Internet e toda essa tecnologia na área da comunicação. Na sua 

época, as pessoas se comunicavam por cartas, telefones (que não ficavam em suas casas, 

já que era muito caro ter uma linha e a minha avó não era rica) e claro, pessoalmente. 

Não vou dizer que esse último método não continua sendo o mais eficaz e o meu 

preferido, mas atualmente, acho necessário se adaptar a cultura em que vivemos. Por 

isso, decidi escolher a dona Marina para aprender como a comunicação funciona no 

século XXI. Ela frequentou a escola até o ensino fundamental e foi mãe muito jovem, 

com apenas 15 anos deu a luz à minha mãe. Depois, teve mais quatro filhos. Não teve 

tempo de terminar o colégio, ou se dedicar a uma faculdade. E como na época em que 

ela era adolescente não existia toda essa tecnologia, ela acabou não tendo quase nenhum 

contato com computadores e Internet. 

O meu objetivo com este estágio é atualizar os conhecimentos da minha avó na 

cultura em que estamos inseridos e fazer com que ela perca o medo de utilizar o 

computador. Quando contei a ela que lhe daria aulas sobre como utilizar a Internet, ela 

falou “Mas eu não sei mexer naquilo, tenho medo”. Então quero que ela perca esse 

medo do desconhecido e veja como a tecnologia pode ser uma ferramenta de grande 

ajuda no nosso dia-a-dia.   Acho que será de grande utilidade para ela aprender a usar o 

Email, ter o seu próprio perfil no Facebook e como diversão poder acessar suas receitas 

preferidas em sites de culinária.  Acho necessário o email e o Facebook para que seja 

possível se corresponder com pessoas que nem sempre podem estar por perto 



fisicamente. Os sites de culinária, porque ela sempre me pede para imprimir suas 

receitas favoritas, ou receitas que apareceram em programas de TV, e espero que ao 

final de tudo, ela se habitue e perca o medo do computador.  

 

 

O plano 

Realização das aulas: quatro dias.  

Primeira aula: 3 de setembro de 2012 

Segunda aula: 10 de setembro de 2012 

Terceira aula: 17 de setembro de 2012 

Quarta aula: 29 de setembro de 2012 

 

I.Conteúdo a ser ensinado 

 Os gêneros textuais escolhidos foram o email, Facebook e o site de culinária da 

Ana Maria Braga.  

 

II. Objetivos gerais da aula 

 Aprender a se comunicar utilizando um meio de comunicação, que até causava 

medo e era desconhecido pela aluna. E aprender a acessar suas receitas preferidas. 

 

III. Objetivos específicos da aula 

 Criar uma conta de email, criar um perfil no Facebook e acessar receitas no site 

indicado. 

 

IV. Material Pedagógico 

 Computador com acesso à Internet e com o programa Microsoft Word instalado. 

 

V. Descrição detalhada da aula 

1. Primeira aula: conhecer o computador.  

Nessa aula a aluna, conhecerá os princípios básicos do computador. Será 

ensinado como ligar o equipamento e acessar o ícone do navegador de 

Internet, Google Chrome.  

 



2. Segunda aula: criar um email (Hotmail) e criar um perfil no site de 

relacionamentos Facebook.  

 Essa segunda aula será dividida em duas partes. Na primeira parte, será 

solicitado que a aluna acesse o site www.hotmail.com e comece a criar o seu 

email. Os passos serão os seguintes:  

- Entrar na página www.hotmail.com; 

- Clicar no link “inscreva-se já”; 

- Preencher os dados pessoais e criar a conta. 

 Após a criação da conta, ensinar a fazer o login, acessar a caixa de 

entrada e ensinar a escrever um email para a minha mãe, ensinando a 

preencher os campos de destinatário e de texto.  

O segundo momento da aula será a criação do perfil no Facebook. Os 

passos serão os seguintes:  

-Entrar na página www.facebook.com; 

-Preencher os dados pessoais na página inicial; 

-Preencher as informações pessoais para o perfil; 

- Fazer o upload da foto pessoal; 

Após a criação do perfil, ensinar a procurar amigos e membros da 

família, ensinar a mandar mensagens pessoais, a curtir status e a postar no 

perfil dos amigos. 

 

3. Terceira aula: entrar no site de receitas da Ana Maria Braga e copiar as 

receitas para um documento no Word. 

Na terceira aula será ensinado a acessar o site da Ana Maria Braga, para 

que a aluna possa salvar as suas receitas preferidas e possa acessá-las 

quando quiser. Os passos serão os seguintes:  

-Entrar na página http://anamariabraga.globo.com/home/receitas/receitas-

dodia.php; 

-Procurar uma receita no campo de busca; 

-Selecionar uma receita; 

-Copiar a receita; 

-Abrir o programa Microsoft Word; 

-Colar a receita; 

-Salvar o arquivo. 



 

4. Quarta aula: avaliação que se constituirá em enviar um email para a 

professora com o anexo de uma receita.  

Na última aula a aluna terá que enviar um email para a professora da 

disciplina e para mim com o anexo de sua receita preferida. Os passos 

serão os seguintes:  

- Entrar no site www.hotmail.com; 

-Fazer o login; 

-Entrar no campo ‘novo’; 

-Preencher o destinatário com o email da professora e o meu; 

-Preencher o assunto; 

-Preencher o campo de texto; 

-Anexar o arquivo; 

-Enviar. 

 

VI. Avaliação da aula 

 O nível de aprendizado da aluna será avaliado durante as aulas, 

observando se ela consegue fazer o que lhe é solicitado, após as orientações. Na 

última aula o envio do email, com o anexo para a professora e para mim, será a 

sua avaliação final. 

 Para a minha própria avaliação, pedirei que a aluna me diga o que achou 

das aulas e se conseguiu entender o que lhe foi proposto. Também vou pedir que 

me diga o que achou da experiência.  

 Ao longo dos meses, poderei perceber se a nova forma de comunicação 

contribuiu para a interação com os outros membros da minha família, que já 

estão familiarizados com o uso do Facebook e email. 
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