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

 

1 – Caracterização do alunado   

  Rita de Cassia Reis, 56, minha mãe. Professora de história na rede pública de 

ensino, mãe de dois filhos já adultos (de 21 e 27 anos), natural de Osasco - SP onde 

reside até hoje.  

A aluna já faz uso de internet, tem email, acessa redes sociais como Facebook 

e Twitter mas desconhece o objeto de ensino, os blogs. 

 

2 – Caracterização física  

As aulas serão ministradas em nossa casa, um apartamento num bairro de 

classe média em Osasco. Pretendo utilizar a sala de jantar por ter o espaço da mesa 

para colocarmos o notebook e por ficarmos longe da distração da televisão. 

O ambiente virtual utilizado será o Blogger, que é um serviço gratuito do 

Google que oferece ferramentas para a criação, edição e gerenciamento de blogs 

gratuitamente. 

 

3 – Posição do estagiário  

Meu vínculo com minha aluna é o maior possível: minha aluna é minha mãe. 

Por tratar-se da minha mãe, acredito que terei total liberdade para ensinar, orientar, 

corrigir, cobrar e o que mais for necessário. Como moramos na mesma casa, acredito 

que tanto eu quanto ela teremos colocações, dúvidas e idéias decorrentes da aula em 



momentos diferentes dos combinados para a aula então acabaremos por falar sobre o 

assunto nas nossas conversas cotidianas. Acredito que essa característica fará com que 

ela se aproxime ainda mais do conteúdo ensinado (criação e administração de um blog 

pessoal). 

 

 

Parte II – A aula      

Dias: Aulas dia 23/09/2012 (domingo) sem um número exato de horas estipulado. 

Avaliação dia 29/09/2012 quando, após a avaliação possivelmente faremos uma revisão 

de conteúdo. 

 

1 – Gênero virtual escolhido:  

O gênero virtual escolhido foi o Blog pessoal. Blogs são sites cujo formato 

permite atualizações rápidas e descomplicadas de conteúdo, os chamados posts. Os 

blogs caracterizam-se pelo uso fácil e dinâmico, facilitado ainda mais pelos serviços 

gratuitos de criação e administração que fazem com que o usuário não precise 

necessariamente conhecer linguagens de programação ou mesmo pagar para que 

alguém ou alguma empresa construa e hospede seu site/blog.  

É por essa simplicidade que os blogs pessoais tornaram-se bastante populares e 

pessoas de todas as partes do mundo usam blogs para publicar suas opiniões, 

pensamentos, reflexões, poemas ou qualquer outro tipo de conteúdo. 

 

2 – Objetivos gerais da aula:  

Introduzir e aproximar a aluna do universo dos blogs pessoais. Ensiná-la a 

criar, editar e gerenciar o próprio blog. 

 

3 - Objetivos específicos da aula:  

Fazer com que a aluna entenda melhor como funcionam os blogs pessoais para 

que tenha melhores condições de administrar seu próprio blog. Criar um blog junto 

com a aluna e ensiná-la a publicar diversas formas de conteúdo: texto, hiperlink, 

imagem e vídeo. Ensiná-la a responder comentários, monitorar acessos e interagir com 

os futuros leitores. Deixá-la à vontade com o blog e segura o suficiente para 

administrá-lo sozinha. 



4 – Material Pedagógico:  

Usaremos o notebook da minha aluna para a criação efetiva do blog e para 

visitarmos outros blogs do mesmo tipo para que ela observe o funcionamento geral, o 

layout e o tipo de postagem realizada. 

Se necessário, usaremos o Google para buscar informações ou sanar dúvidas 

que porventura ocorram durante a aula e que eu não saiba responder. 

 

5 – Descrição detalhada da aula:  

Dividirei a aula em cinco estapas progressivas conforme abaixo: 

 

Primeira etapa: Explicação expositiva sobre o que é e como funciona um 

blog pessoal. Para elucidar e exemplificar a explicação, visitaremos diferentes tipos de 

blogs como os humorísticos, os de notícias, os de artistas, os de discussão de assuntos 

específicos e, por último e mais importante, os blogs pessoais. Como tenho um blog 

pessoal e costumo ler alguns blogs pessoais de colegas, indicarei alguns blogs 

específicos para servirem como exemplo.  

 

Segunda etapa: Criação efetiva do blog através do Blogger. A ferramenta 

escolhida é bem simples e, na maioria das vezes auto explicativa, portanto, embora 

seja a parte mais complicada da aula, acredito que não teremos dificuldades nem 

levaremos muito tempo. 

Creio que a parte mais demorada desse processo será a escolha do tipo e fonte, 

da cor das caixas de texto, da disposição dos ítens na tela, ou seja: a criação do layout. 

A vantagem é que esse processo é realizado apenas uma vez, no momento da criação 

do blog, e tudo o que for ali definido fica determinado para todas as futuras 

publicações de conteúdo. 

 

Terceira etapa: Publicação de um conteúdo como teste. Considero essa 

parte como a mais importante da aula pois é justamente isso, a publicação de novos 

conteúdos, o que a aluna mais fará sozinha. É a publicação de novos textos, imagens e 

vídeos o que fará efetivamente o blog e o que trará acessos a ele. 

Pedirei para que ela publique algum pequeno texto que já esteja pronto e anexe 

uma imagem e um vídeo para que, em apenas uma publicação, ela consiga saber como 

publicar diferentes formas de conteúdo. 



 

Quarta etapa: Visualizar e responder comentários. Eu entrarei no blog 

recém criado da aluna e farei um comentário teste na publicação teste realizada por 

ela. Em seguida ensinarei como visualizar esse comentário e como respondê-lo para 

que ela possa fazer o mesmo com futuros comentários. 

 

Quinta etapa: Revisão de tudo o que foi feito até ali e solução de eventuais 

dúvidas. Nessa última etapa, vou repassar de modo sucinto tudo o que foi feito até o 

momento para reforçar o conteúdo e para sanar dúvidas que ainda existam. 

Ao término da atividade, vou sugerir que a aluna acesse o blog durante a 

semana, faça novas publicações e registre as eventuais dúvidas para que possamos 

conversar a respeito na semana seguinte e, se for o caso, refazer alguns procedimentos.  

 

6 – Avaliação da aula: 

a) Efeitos da aprendizagem dos alunos   

Uma semana após a criação do blog, teremos (a aluna e eu) uma conversa 

aberta para que ela me conte se acessou e quantas vezes acessou o blog desde sua 

criação, o que achou, como se sentiu e que tipo de dúvidas surgiram. 

Nesse momento acessarei o blog para ver se o conteúdo postado durante a 

semana está de acordo com o esperado. Acredito que esse acesso somado à conversa 

será o melhor modo de avaliar a aprendizagem do conteúdo pela aluna. 

 

b) Atuação do estagiário  

No momento da avaliação da aluna, terei uma posição mais concreta sobre o 

sucesso ou fracasso da minha atuação. Nesse momento, além da minha própria 

percepção sobre a minha atuação em aula e da autoreflexão que terei realizado ao 

longo da semana, pedirei para que a aluna me dê um feedback sobre minha atuação.  

 

c) Efeitos sobre outros  

O primeiro efeito/repercussão dessa experiência será no nosso relacionamento 

como mãe e filha. Tenho meu próprio blog, gosto do assunto e fiz amigos através de 

blogs, por isso o interesse da minha mãe em entender melhor como isso tudo 

funciona. Aprendendo sobre e tendo um blog, minha mãe e eu poderemos trocar 



experiências, escrever em conjunto, indicar novos blogs uma a outra, o que 

certamente nos aproximará ainda mais. Acredito também que para ela própria será 

interessante entender e saber fazer aquilo que sua filha gosta e faz. Acredito que isso 

a fará sentir-se melhor enquanto mãe. 

Outro efeito dessas aulas será o efeito futuro do blog. A nova vivência 

e as possíveis interações que o blog poderá proporcionar à aluna ainda são 

imensuráveis, tudo vai depender de como ela vai utilizar o blog ao longo do tempo e 

do público que ela vai atingir. 
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