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Parte I – Sequência didática:

O presente estágio fora realizado de maneira informal, ministrada no lar e não 

em uma instituição de ensino formal, em uma residência na cidade de São Paulo, em 

Santo  Amaro,  região  Sul.  A região  onde  localiza-se  essa  residência  é  uma  região 

majoritariamente residencial e a rua da casa que fora realizado o estágio possui em sua 

maioria, idosos ou adultos de meia idade.  A aluna, uma senhora, de 62 anos de idade, 

aposentada e com ensino superior completo, formada em Letras pela Universidade de 

São Paulo.  Dona  de  casa,  com cinco  filhos,  ousa  a  iniciar-se  nessa  experiência  de 

conhecer o mundo digital.

A experiência  se  inicia  a  partir  da  curiosidade  da  aprendiz,  em manusear  a 

internet  de  forma  a  descobrir  os  recursos  de  comunicação  e  entretenimento 

proporcionados.  Esse  interesse é  visível  pelo  distanciamento,  desconhecimento  e  ao 

pouco contato que a aluna possui do computador.

A característica  marcante  dessa  experiência  é  a  iniciação  da  aluna  no  meio 

virtual,  ou  seja,  o  estágio  pretende  elucidar  os  conhecimentos  iniciais  sobre  o 

computador e suas respectivas ferramentas. 

Apesar de a informática ainda não ser de uso generalizado, muitas 

famílias  e  escolas  possuem essas  novas  máquinas  de  leitura  e 

escrita.  Evidentemente,  a  participação  nas  praticas  junto  ao 

computador cria um novo tipo de leitura e uma nova escrita, que 

se  distanciam  em  alguns  aspectos  das  mesmas  atividades 

realizadas em suportes de papel. (TEBEROSKI, COLOMBER, p. 

31. 2003)

Parte II – A aula: 

Elaboração: de 03/09/2012 a 08/09/2012 com duração de aproximadamente duas horas 

diárias.

I. Conteúdo a ser ensinado: durante a experiência do estágio o gênero escolhido para a 

aplicação do ensino foi o computador, gênero virtual. Nesse gênero o uso dos sites foi 

fundamental para a construção do conhecimento e aquisição das habilidades esperadas. 

Os conteúdos utilizados de mais destaque foram a Internet,  Google,  Hotmail,  site de 



música e Microsoft Word.

II.  Objetivos gerais da aula: Possibilitar  novos letramentos,  com o contato com a 

Internet, portanto primeiramente o objetivo é o de esclarecer as noções gerais das teclas 

do computador, suas funções, manuseio do mouse e posteriormente progredir no ensino 

proporcionando uma base, para que a aluna consiga criar um e-mail e saiba manejá-lo, 

mandar e receber e-mails, além de outros sites como o de músicas e buscas gerais no 

Google.

III. Objetivos específicos da aula: A partir da compreensão do manuseio do teclado e 

do mouse, facilitar o engajamento com a internet especificamente, uma vez que o deseja 

da aluna é o de aprender a usar o e-mail, podendo se comunicar através dele, além de 

entretenimentos como sites de música e a busca no catálogo geral disponibilizado pelo 

site do Google. O objetivo maior é a aquisição da prática e conhecimento desses itens 

básicos para uma posterior descoberta autônoma dos diversos ramos proporcionados 

pelo acesso à internet e a inserção no letramento virtual.

IV.  Material  pedagógico:  Basicamente,  resume-se  ao  uso  de  um  computador 

(notebook),com acesso à internet. 

V.   Descrição detalhada da aula:

a. Realizei uma breve descrição sobre as funções do teclado, como por exemplo 

o uso de palavras maiúsculas, uso dos acentos, espaçamento, para isso foram 

realizados  testes  no  programa  Microsoft  Word  Starter.



Acima está o modelo do Word usado por nós. A partir da imagem observa-se a 

gama  de  informações  disponíveis  para  o  uso.  Na  prática,  optamos  por  usar 

apenas o básico, escrever um texto e aplicar a formatação da letra, tamanho, cor, 

fonte e salvar o arquivo.

b. Primeiro contato com a internet, exigiu o ensino do uso da caixa da internet e 

a formatação padrão dos sites, (necessidade do uso do www na frente do site 

desejado.).

c. Próximo passo foi a criação de um e-mail no  site do  Hotmail. Seguindo os 

passos do cadastro, a aluna realizou com sucesso a criação do e-mail. 

d. Com o e-mail pronto, a aluna pôde compreender melhor o seu uso na prática 

ao enviar e-mails e receber. Simulamos envios e respostas pelo uso do e-mail da 

aluna e do e-mail da estagiária.

e.  Finalização  com  a  indicação  de  sites de  música,  e  o  seu  acesso 

(http://uwall.tv/) assim como as buscas no catálogo  Google que resultaram na 

descoberta de sites de receitas principalmente que serão úteis, como afirma a 

aluna, para o seu dia – a – dia.

VI.  Avaliação da aula:  

http://uwall.tv/


A avaliação dessa experiência será feita mediante as observações durante todo o 

percurso  de  ensino.  A prova  do  aprendizado  será  a  concretização  do  manuseio  do 

teclado e mouse, além do uso do e-mail e dos outros sites. Após as aulas almeja-se 

visualizar um avanço, ainda que este seja mínimo. Não será necessário o uso de testes 

para  avaliar  o  aprendizado,  pois  a  avaliação  será  medida  através  do  desempenho 

observável durante as aulas.
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(Paola Ratola de Azevedo e a aluna, Priscila Azevedo)
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