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Parte I Elementos para a elaboração do plano de aula

1. Caracterização da pessoa que será ensinada e do local onde esta pessoa vive

A pessoa que terá a vivência de aprender a mexer no Facebook, será a mãe da 

estagiária. Esta pessoa mora no município de Itapevi, SP, em apartamento de Campânia 

Metropolitana de Habitação de São Paulo (COHAB), atualmente tem 52 anos e cursa 

Serviço  social  na  Universidade  Nove  de  Julho  na  Barra  Funda.  É  natural  de 

Pernambuco, casada, possui três filhas, todas em idade adulta. Enquanto jovem cursou 

até o equivalente ao Ensino Médio, sempre quis dar continuidade aos seus estudos, mas 

migrou para São Paulo, já casada teve de cuidar da casa, e tornou-se dona de casa, com 

as filhas adultas e avó de dois netos resolveu voltar a estudar. Aprendeu a utilizar o 

computador  com  o  auxílio  da  estagiária,  há  cerca  de  dois  anos,  mas  ainda  não 

compreende bem certos conteúdos como a ferramenta Facebook. Por conta da faculdade 

tem necessidade  de  se  relacionar  com os  colegas  por  meio  da  Internet,  já  sabe  se 

comunicar através do e-mail  do Yahoo, e por isso, a escolha de ensinar a utilizar o 

Facebook,  no  qual  pode  além  de  se  relacionar  com  os  colegas  da  faculdade  se 

aproximar dos parentes que vivem em Pernambuco, restaurando um elo familiar.

 Itapevi é um município da grande São Paulo, composto por pessoas da classe 

trabalhadora.  O  município  tem  uma  população  em  torno  de  200.000  habitantes, 

concentrados,  em  sua  maioria  na  área  urbana.  A  cidade  abriga  os  conjuntos 

habitacionais  Companhia  Metropolitana  de  Habitação  de  São  Paulo (COHAB)  e 

Companhia  de  Desenvolvimento  Habitacional  e  Urbano (CDHU).  Em  relação  aos 

transportes  possui  a  linha  de  trem da  Companhia  Paulista  de  Trens  Metropolitanos 

(CPTM), que dá acesso ao município de São Paulo, SP, estação Barra Funda, no qual há 

a possibilidade de fazer baldeação no metrô paulista. Possui ainda linhas de ônibus da 

Benfica  e  do  sistema  de  Bilhete  de  Ônibus  Metropolitano  (BOM),  que  permite  a 

integração entre ônibus intermunicipais. Passam por Itapevi as rodovias Castelo Branco 

e Raposo Tavares. 



2. Caracterização do espaço onde mora

A COHAB é  um complexo de  prédios  de  cinco  andares  nos  quais  possuem 

condomínios fechados, com organização interna. Os apartamentos constituem de dois 

quartos, sala, cozinha e banheiro.

3. Caracterização da sala

A sala, local onde acontecerá o aprendizado, é um local pequeno que é composto 

por uma mesa de jantar com quatro cadeiras, um sofá, uma estante que comporta livros 

e televisão, uma mesa para computador e uma mesa de centro.

4. Posição da estagiária

A estagiária é filha da pessoa que aprenderá a se comunicar via Facebook.

Parte II A aula

Dias seis, 13, 20 e 27 de outubro

Períodos concentrados na parte da tarde

1. Conteúdo a ser ensinado

Será ensinado a se comunicar através do gênero virtual Facebook. O Facebook é 

um site, no qual, pessoas de diferentes nacionalidades podem se cadastrar como usuário, 

criar um perfil pessoal e adicionar outros usuários como amigos, a partir daí a pessoa 

pode  se  comunicar,  trocar  fotos,  conversar  simultaneamente  através  de  bate  papo, 

compartilhar dados, curtir e comentar os dados compartilhados pela rede de amigos. 

Segundo Soares
Em síntese, a tela, como novo espaço de escrita, traz significativas mudanças 
nas formas de interação entre escritor e leitor,  entre escritor e texto, entre 
leitor  e  texto  e  até  mesmo,  mais  amplamente,  entre  o  ser  humano  e  o 
conhecimento (2002, p. 9).

A importância de proporcionar a todos a oportunidade de se comunicar em novas 

formas está na interação que quem aprende pode adquirir com as outras pessoas, mas 

pode  ainda  criar  novas  interações  entre  si  e  o  conhecimento,  por  isso,  se  torna 

imprescindível ensinar alguém que teve pouco contato com as ferramentas virtuais a se 

comunicar através dela, entre estas ferramentas está o Facebook.

2. Objetivo geral da aula

O objetivo geral da aula é ensinar o aluno a compreender como se comunicar 

através do gênero virtual Facebook. 



3. Objetivos específicos

A pessoa em questão já possui uma conta no Facebook, mas tem dificuldades de 

publicar conteúdos em sua página individual,  assim como comentar e curtir  os seus 

conteúdos e os dos amigos. Os objetivos específicos são ensinar a  postar conteúdos, 

escrever comentários em seus posts e de seus amigos, curtir os mesmos e compartilhar 

dados.

4. Material pedagógico

Computador ligado na Internet.

5. Descrição da aula

No  Facebook, pessoas se conectam as outras através de compartilhamento de 

dados, comentários e interação on-line no bate papo. As aulas consistiram em ensinar 

estes diferentes conteúdos para a aluna. Ao abrir o Facebook com conta e senha, aparece 

esta tela:

  

Na página inicial há todos os posts que seus amigos compartilharam. É possível 

encontrar um campo com os dizeres status e adicionar foto/vídeo. Logo abaixo há uma 

caixa com a frase “o que você está  pensando”.  Ao clicar nesta caixa,  a  aluna pode 

escrever o que desejar, comentando as informações que almeja postar.

 

Ao clicar em página inicial no campo direito à cima aparecem os últimos posts 

de seus amigos. Clicando no post, para vê-lo maior, aparece esta tela:



 

Abaixo de  cada  publicação,  a  aluna  pode clicar  em curtir,  para  mostrar  que 

aprovou a publicação. Pode clicar em comentar,  para dizer algo a respeito, ou pode 

clicar em compartilhar  para que o  post fique em sua página inicial  e todos os seus 

amigos possam ver.

6. Avaliação da aula

a. Efeitos na aprendizagem do aluno.

Haverá uma conversa aberta entre a estagiária com a aluna para saber quais são 

suas dúvidas e em que pontos houve a aprendizagem.

b. Atuação do estagiário

A avaliação será feita a partir das conversas e das dúvidas que forem surgindo.

c. Efeito sobre os outros de como medir as repercussões da minha prática

Conversando com os familiares se saberá em que medida a prática foi positiva 

tanto para a aluna, como para os demais familiares.
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