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1. Caracterização 

Com o diploma de Ensino Médio completo, a aluna Sara Maria trabalhou, durante 14 

anos,  com digitação  de  arquivos.  A profissão  exigia  habilidade,  rapidez,  boa  memória  e 

conhecimentos básicos de computadores, gramática e escrita. Quando começou a trabalhar, os 

conhecimentos  de  informática  se  restringiam a  manusear  programas  do  pacote Microsoft  

Office, mais especificamente, o Microsoft Word e o Excel. Em 1995, com o nascimento de sua 

segunda filha, deixou a função de digitadora para dedicar-se ao cuidado do lar. 

No ano de 1994, a  Empresa Brasileira de Telecomunicações (Embratel) iniciou seu 

serviço de acesso à Internet em caráter experimental. Em maio de 1995, a Embratel passou a 

oferecer o serviço para um grupo maior de usuários, através do  Global Internet Exchange.  

Ainda  em 1995,  o  Ministro  das  Comunicações,  Sérgio  Motta,  anunciou  a  Internet como 

serviço de valor adicionado, sem qualquer tipo de monopólio. Portanto, os ministérios das 

Comunicações e Tecnologia anunciaram, através da Norma nº004/1995 , o provedor de acesso 

privado à  Internet,  liberarando sua comercialização no Brasil.  Com o aperfeiçoamento  da 

tecnologia, propagação e facilidade na aquisição e uso da  Internet, em 1999, o número de 

usuários  era  superior  a  2  milhões,  chegando  a  30  milhões  de  usuários  atualmente. 

(CARVALHO, 2006).

Neste contexto histórico, a aluna Sara, apesar do fácil acesso à  Internet,  devido às 

exigencias profissionais de seu conjuge que, adquiriu o serviço de acesso Internet desde (ano), 

manteve-se distante e a par do uso da Internet. Nos últimos anos, com a idade de 52 anos e, 

com  o  crescimento  da  acessibilidade  que  a  Internet oferece,  a  aluna  se  interessou  em 

aprimorar  seus conhecimentos  para facilitar  sua rotina diária  e  compartilhar  suas ideias  e 

criações. 



2

2. Caracterização do espaço educativo

As aulas serão de caráter particular,  lecionadas na casa da aluna.  Em dezembro de 

2011, a aluna mudou de residência, e mora, atualmente,  no bairro do Mandaqui, Zona Norte 

da  cidade  de  São  Paulo.  Sua  atual  residência  fica  em  um condominio  pequeno  onde  o 

ambiente é seguro e familiar. A aluna mora com seu esposo e duas filhas e passa maior parte 

do dia sozinha. Em casa, ela conta com um computador, um notebook e um netbook que estão 

disponíveis durante a tarde para seu uso, dando preferência ao computador devido a facilidade 

de manuseio.   

 

3. Posição do estagiário

A  flexibilidade  na  proposta  para  a  elaboração  das  aulas,  possibilitou  o  ensino 

particular  de  alunos  que não dominam o conteúdo,  ou qualquer  tipo  de acesso  e  uso  da 

Internet.  A  aluna  Sara,  manifestou  grande  interesse  no  aprendizado  e,  apontou  a 

impossibilidade  de  frequentar  algum  curso  técnico  que  ampliasse  seus  conhecimentos  e 

possibilitassem  o  uso  livre  e  independente  de  ferramentas  da  Internet.  O  contato  foi 

estabelecido rapidamente. Por ser filha da aluna não houve complicações no planejamento dos 

dias e horários de aula. 

4. Aula

Datas e horários

25 de setembro de 2012 das 19h às 21h 30 min 0s.

27 de setembro de 2012 das 19h às 21h 30min 0s.

           02 de outubro de 2012 das 19h às 21h 30min 0s.

04 de outubro de 2012 das 19h às 21h 30min 0s.

         

Objetivo geral

Possibilitar o aprendizado de novos letramentos (SOARES, 2002), através do contato 

e compartilhamento dos arquivos e documentos pessoais.
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Objetivo específico

Salvar arquivos no pen drive e no drive virtual (google docs).

Compartilhar ideias em um blog, comentar e participar de blogs favoritos.

Divulgar o blog e compartilhar arquivos no Facebook .

Material pedagógico

Computador (incluindo todos os complementos como teclado, mouse, caixa de som, 

etc), pen drive, e o acesso à Internet, utilizando ferramentas como drive virtual (google docs), 

blog e Facebook. 

Descrição 

A aluna Sara já completou o colegial e domina, da maneira que lhe foi apresentado, o 

sistema de leitura e escrita, porém, o conceito de letramento abrange mais do que regras e 

normas  básicas,  mas  também  “(...)são  práticas  sociais  de  leitura  e  escrita,  para  além da 

aquisição do sistema da escrita, ou seja, para além da alfabetização.” (SOARES, 2002, p.145). 

Sabendo que o letramento são práticas sociais que envolvem ler e escrever, pode-se dizer que, 

além daquilo  que  adquiriu  e  construiu  na  escola,  a  aluna  poderá  desenvolver,  através  de 

diferentes ferramentas, sua cultura escrita.

Todas as práticas sociais, incluindo as ciberculturais, como a Internet, serviço que é, 

atualmente,  disseminado  e  acessível  a  grande  parte  da  população,  podem  possibilitar  o 

aprendizado  e desenvolvimento  nas  relações  sociais  e  condicionar  processos  congitivos  e 

discursivos. (SOARES, 2002). 

O computador  e  a  tela  surgem como um novo espaço de  escrita,  onde é  possível 

compartilhar  e  construir  novas  relações  entre  escritor,  leitor  e  texto,  ou qualquer  arquivo 

compartilhado.  A tela,  junto  com a  ferramenta  da  Internet,  traz  a  facilidade  de  troca  de 

informações, onde outros usuários, que também são leitores e escritores, podem acrescentar, 

opinar e definir seus próprios caminhos de leitura e escrita. 

As três  ferramentes  escolhidas  para a  aplicação  destas  aulas,  o  pen drive,  o  drive 

virtual e o blog,  funcionam como diários, onde a aluna poderá escrever, produzir, armazenar 

e compartilhar suas produções. Pretende-se trabalhar a riqueza de cada material, explorando 

suas individualidades. O  pen drive é um diário pessoal, onde a aluna poderá guardar seus 
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arquivos,  evitando  o  acesso  de  outros  usuários.  Já  o  drive virtual,  além  dos  arquivos 

confidenciais, proporciona a construção de arquivos de forma colaborativa. ( MARTINS S., 

2011).  E  o  blog,  por  sua  vez,  funciona  como  um  diário  virtual,  onde  a  aluna  poderá 

compartilhar  diversas informações e/ou arquivos e, contar com a contribuição dos leitores 

através de comentários. 

As  aulas  serão  ministradas  no  computador  particular  da  aluna.  Em  um  primeiro 

momento,  o  objetivo  é  avaliar  quais  habilidades  e  conhecimentos  a  aluna  tem sobre  os 

materiais  de  ensino  e,  a  partir  do  que  foi  discutido,  introduzir  uma  explicação  sobre  a 

funcionalidade  e  a  aplicabilidade  dos  materiais,  suas  funções,  facilidades  e  complicações. 

Passando por todas as ferramentas, o pen drive, o drive virtual e o blog, pretendo explanar as 

caracteristicas individuais e comuns, a importância e as vantagens do uso de cada um. Com 

um apanhado geral das caracteristicas, poderemos iniciar o uso das ferramentas. Trabalhando 

em conjunto com a aluna, escolheremos alguns arquivos que são importantes e representativos 

para a aluna, arquivos de diversas origens, fotos, documentos word, power point, etc. Estes 

serão os arquivos armazenados e compartilhados. A aluna aprenderá a guardar seus arquivos 

no pen drive, trabalhando todos os passos para que o processo seja de fato concluido com 

sucesso, como onde colocar o pen drive, onde estarão os arquivos, quais as pastas que deverá 

procurar no Windows Explorer, como criar pastas e organizar os arquivos, como retirar o pen 

drive de maneira segura e por fim, como formatá-lo.

A partir do armazenamento do arquivo em uma ferramenta pessoal, começaremos a 

trabalhar com o drive virtual, o google docs. A aluna, que já possui conta aberta no gmail, terá 

a oportunidade de criar, salvar e compartilhar arquivos que podem ser construidos de forma 

coletiva.  Ela  escolherá  um  arquivo  que  será  compartilhado  com  a  professora  e  juntas, 

trabalharão simulneamente na produção do arquivo, em diferentes computadores. 

Após  o  ensino  do  processo  de  armazenamento  e  compartilhamento  de  dados  e 

arquivos. A aluna criará um blog, sob a orientação da professora, com o tema que desejar, 

visando  compartilhar  seus  arquivos,  porém,  com  usuários  que  podem  opinar  mas  não 

modificar suas publicações. Trabalharemos o passo a passo na criação e manutenção de um 

blog e, a partir daí, começaremos sua divulgação no facebook. Para divulgar, trabalharemos 

também com updownload de arquivos, movimentação, comentários e sugestões dos usuários e 

que a própria aluna pode fazer.
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Avaliação

A avaliação da aluna será através da observação e acompanhamento de publicações no 

blog pessoal que ela criará e, a avaliação do desempenho do professor terá como base um 

depoimento  do  aluno  no  blog sobre  como  foi  sua  experiência  nas  aulas.  Também serão 

aplicados questionários com os familiares da aluna, visando avaliar o impacto e as mudanças 

causadas pelo aprendizado da aluna nos hábitos e rotinas da família.
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