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Parte I - Elementos para elaboração do plano de aula. 

CARACTERIZAÇÃO DA COMUNIDADE 

O bairro. 

A cidade é Porto Alegre, situada ao sul dos pais, capital do estado do Rio Grande 

do Sul, o bairro chama-se Guarujá, um bairro bucólico localizado no sul da cidade, 

beirando o Rio Guaíba, com construções residenciais de no máximo dois andares, ruas de 

paralelepípedos, pouco movimentadas, mas muito arborizadas, floridas, um bairro que 

fica entre o antigo e o moderno, pois á medida que os terrenos baldios recebem 

construções elas tomam o formato de casas mais modernas o que acaba fazendo um belo 

contraste com as residências do século passado que por ali estavam as vendinhas que vem 

dando lugar a pequenos supermercados, no mais existem umas poucas igrejas, lojas de 

material de construção etc. 

A onde mora 

 

As pessoas do bairro se conhecem e são cordiais umas com as outras como se 

ainda estivessem em outro século, mantem os jardins bem cuidados dando um aspecto 

nobre as moradias mais simples. 

O alvo deste estágio localiza-se em uma edícula em cima da garagem de uma 

residência padrão do bairro, é uma casa de esquina, portanto o acesso é pela rua lateral da 

casa, subindo uma escada em caracol, a edícula foi toda reformada pelo alvo do estágio 

(que é muito exigente).  

 

Como é a clientela 

 

A cliente caracteriza-se por uma senhora de 81 anos, que ainda exerce a profissão 

de contabilista, atualizada com muitas novidades de informática, impostos, trâmite legal, 

e também aficionado por patchwork, pessoa intelectualmente e economicamente ativa. 

Origem da pessoa 

 

  A aluna é minha mãe, é originária de Concórdia, Santa Catarina, descendente de 

italianos, aprendeu datilografia aos quinze anos e começou á trabalhar no cartório da 

pequena cidade, onde foi irremediavelmente fisgada pelo serviço, poderia ser descrita 

como workaholic. 

  

http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&biw=1024&bih=475&noj=1&sa=X&ei=K0hWUIulBYT89gT38oD4Ag&ved=0CCAQvwUoAQ&q=workaholic&spell=1


Característica da pessoa a ensinar 

 

A pessoa em questão evoluiu em muitos aspectos ao longo de sua vida, largou a 

maquina de escrever e adotou o computador por motivos profissionais, no entanto não 

tem Facebook ou Orkut, suspeita-se que seja por pura aversão ao lazer. 

CARACTERIZAÇÃO DA CASA 
 

A casa é pequena, mas muito bem planejada, super prática , como a pessoa que ali 

habita, tem ar condicionado em todos os cômodos da casa, pois o verão no sul é 

extremamente quente, possui sala, cozinha, banheiro, um quarto, um pequeno escritório, 

uma horta de vasos e uma linda floreira instalada pelo genro. 

Na casa principal mora a filha desta senhora com sua família composta pelo 

marido e três filhos, dois rapazes e uma moça, todos estudando e trabalhando sem tempo 

para insistir no treinamento da linguagem cibernética desta senhora. 

Como eram os pais da pessoa a ensinar 

 

Os pais eram filhos de imigrantes nascidos no Brasil, a mãe tinha até o quarto ano 

do ensino fundamental trabalhava como agente dos correios e telégrafos, o pai era juiz de 

paz, não tenho informação sobre o nível de escolarização dele. 

 CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL 
 

Eu estarei em minha casa em São Paulo, bairro do Ipiranga, usando um notebook e 

o telefone, provavelmente na sala com filhos e marido assistindo televisão, sentada em 

minha poltrona preferida, a qual todos querem usar em minha ausência, com muito 

barulho como de abito aos fins de semana quando a família se reúne minha opção de ficar 

no grupo ao invés de me recolher ao quarto deve-se a possibilidade de faltar-me 

vocabulário para explicar todo o paço á paço da aula. 

A aluna estará em seu escritório que consiste em uma mesa duas estantes cheias de 

arquivos com a contabilidade dos clientes da mesma, o computador, a impressora e.. o ar 

condicionado. 

O ambiente virtual se concretizará com a conexão via Facebook da aluna e da 

professora. 

POSIÇÃO DO ESTAGIÁRIO 
 

Existe um vinculo familiar muito estreito entre ambas apesar da distancia, porém a 

aluna é muito mimada e teimosa pode causar certa dificuldade no processo de ensino. 

 



Parte II - Elementos para elaboração do plano de aula. 

 

Data da aplicação:  Dias 22/9 e 23/9 no período da tarde. 

Conteúdo:  

Como se conectar ao Facebook, sistema de comunicação social feito através da 

internet. 

Objetivos gerais: 

Proporcionar ao aluno uma ferramenta de contato com o mundo virtual e 

principalmente manter contato com a família que mora longe, viabilizar o acesso as 

noticias mais recentes dos netos que não curtem ficar ao telefone contando o que fizeram 

na semana. 

Objetivos específicos: 

 

Ensinar o passo á passo da aula e garantir um resultado positivo para o projeto. A 

comunicação através do Facebook é ágil, moderna, de fácil manuseio oferecendo uma 

nova forma de distração para a pessoa á ser ensinada. 

Material usado: 

Computador, internet, telefone, paciência. 

CADASTRO NO  FACEBOOK. 

 

Digitar na barra de comandos (primeira seta superior)  do Browse  ( é o programa de 

computador responsável para montar as telas que foram desenvolvidas para a internet)   o link:  

http://www.facebook.com/   ou clicar neste link  que o browse instalado em seu 

computador  (Internet Explorer, ou Google Crome, Mozila, etc.) irá abrir na pagina abaixo. 

 

Nesta tela, que passaremos a chamar como “página”, 

existe um local para cadastramento de novo usuário (ver seta 

Fig. 1) Nela existem algumas caixinhas de texto para serem 

escritas (ou digitadas) as informações de cadastro de um novo 

usuário do Facebook. 

 

Fig. 1 – Tela  inicial de cadastro           

‘Comece digitando o seu NOME na primeira caixinha, ou seja, Jacyra, a segunda 

caixinha digite o Sobre Nome, e na terceira caixinha informe o e-mail que você utiliza, 

este e-mail será por onde o Administrador do  Facebook, se comunicará com você.  

No caso jacyra.vianna@yahoo.com.br e na quarta caixinha repita este e-mail, que 

é para confirmar se está correto. 

 

http://www.facebook.com/
mailto:jacyra.vianna@yahoo.com.br


Digite uma senha de sua escolha para acessar o Facebook. Já no campo EU SOU  

há uma setinha, a qual se você clicar nela aparecerá uma lista de opção que você pode 

selecionar com um clique do mouse. 

O mesmo deve ser feito com os campos de Aniversário, clique na setinha e 

selecione o numero indicado para DIA, MÊS e ANO. Após preencher estes campos clique 

no botão  (que chamamos de botão pelo formato) “Cadastre-se”. 

Agora você foi jogada para outra página, a qual dará continuidade ao 

cadastramento, esta outra página é para lhe ajudar a buscar os amigos que você tenha 

cadastrados no seu e-mail ou de outros  provedores de e-mail (são as empresas que 

disponibilizam seu cadastramento de e-mail, Yahoo, Hotmail, Gmail, etc).  

Na etapa 2 (dois) do cadastramento você começara a digitar suas informações de 

seu perfil, são básicas, posteriormente você poderá enriquecer estas informações a medida 

que vai se familiarizando com o Facebook.   

Você pode pular também, e preencher mais tarde, ou pode começar a informar 

seus dados como na tela abaixo. E a cada informação fornecida você vai clicando no 

botão “Salvar e Continuar” 

 

Na terceira Etapa, vai ter a sua foto. Se tiver um webcam em seu micro instalado, 

poderá clicar em  “Tire uma foto” . 

 

 

 

 

 

Fig. 05 – Tire uma foto      Fig. 06 – Configuração câmera 

Ao clicar em Tire uma foto, o Facebook, irá fazer uma solicitação via programas 

em seu computador para acionar seu webcam, mas neste processo seu sistema poderá lhe 

solicitar uma autorização para efetuar este procedimento figuras 5 e 6.  

 

No caso você clica com o mouse em “Permitir”, então sua câmera estará pronta 

pra tirar uma foto sua e mandar para o facebook e ser sua foto de Rosto para quando 

outros amigos te virem, te reconhecerão... Mas esteja bem bonita... 

Clique no figura de uma máquina fotográfica que fica abaixo, quando estiver bem 

bonita. E aí após o programa tirar a foto ele  habilitará um botão “Salvar imagem”. Clique 

 
 



e  pronto, quando ficar boa é só apertar o botão, se não vai tirando outras clicando em 

“Cancelar”. 

Outra opção é pegar uma foto que esteja guarda em seu computador, então clique 

em “Carregue uma Foto” figura 7. Então aparecerá outra janelinha para buscar a 

imagem no seu computador. 

 

 

 

 

 

 

Fig 7 – Carregue sua foto de perfil.    Fig. 8 – Arvore de arquivos Explorer 

Clicando em procurar, a página do Facebook, ira abrir um Explorer em seu 

computador  fig. 8, e aí você seleciona o arquivo da foto desejada. 

 

 
Fig 9 – Foto Etapa 3    Fig. 10 – Finalização do cadastro 

 

Note que ao lado de seu nome na barra azul já vai ficar aparecendo a sua foto. 

A próxima tela é para ir utilizando o Facebook, se não colocou perfil, colocou 

foto, ou selecionou amigos, você pode fazer agora também.  E sempre que desejar. 

Lembra quando falei do e-mail, bom agora se olhar no alto da tela vai ter uma 

mensagem dizendo para você ir a seu e-mail, onde haverá uma mensagem para confirmar 

e ativar seu Facebook. No e-mail haverá um link onde você clicará nele para ativar. 

 E agora é só se divertir. 
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