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1 CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA 
 

Este trabalho de estágio está sendo desenvolvido na Escola Municipal de 

Ensino Fundamental (E.M.E.F) Armando Cridey Righetti,  localizada na região leste do 

município de São Paulo, no bairro do Itaim Paulista, a escola se situa num lugar de extrema 

movimentação, em frente a estação de trem da CPTM - Itaim Paulista. Seu endereço é: Rua 

Cordão de São Francisco, 797 CEP: 08190-000, Vila Aymoré, telefones: 2581-0366/ 2586-

5538, e-mail: emefacrighetti@prefeitura.sp.gov.br.  

Escolhi está escola porque minha família mora nesta região e constatei que 

nenhum estudante de faculdades públicas faz estágio lá. Uma das hipóteses é de que, são 

poucos, os estudantes universitários que moram no Itaim Paulista. No qual estes poucos 

estudantes acabam fugindo de fazer estagio perto de casa por vários motivos, um deles é 

que as escolas próximas a faculdade tem estruturas melhores para atender os estagiários, 

outra é que o local de trabalho geralmente é na região central ou sudoeste, não favorecendo 

realizar estágio no Itam, situação esta que já constatei com colegas da faculdade que 

moram no Itaim Paulista.  

 

1.1 CONTEXTO LOCAL 

 

No mês de maio de 2012, o Itaim Paulista comemorou o 32º anos de sua 

emancipação administrativa, ou seja, se tornou um Distrito Administrativo independente de 

São Miguel Paulista
1
. A ocupação urbana do Itaim Paulista começou por volta da década 

de cinquenta. Foram responsáveis pela ocupação os empresários (especuladores 

imobiliários) que lotearam as terras do Itaim Paulista, vendendo terrenos sem qualquer 

infraestrutura. Faltava tudo: água, luz, asfalto, escola, etc., problemas estes enfrentados até 

hoje. Os trabalhadores tiveram que construir suas próprias casas e lutar por melhorias nas 
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Associações de moradores e comunidades de base. Outro responsável pela ocupação do 

Itaim Paulista foi o Estado por meio dos nossos representantes políticos. O governo foi 

responsável por permitir que os loteamentos fossem ocupados sem nenhum planejamento, 

enriquecendo os empresários e deixando a população trabalhadora em condições péssimas 

de vida.  

A população, os empresários e o Estado foram todos, de alguma forma, 

responsáveis pela “cara”, pelo espaço urbano que o Itaim Paulista tem hoje. Mas foi a 

população quem sentiu e ainda sente na pele as dificuldades de viver na periferia urbana, 

longe dos centros comerciais e de emprego, enfrentando transportes precários. 

O número de habitantes do Itaim Paulista
2
 cresceu mais rápido do que o 

número de escolas, de creches, de postos de saúde, etc. Hoje são cerca de 400.000 

habitantes numa área de aproximadamente 20 Km², sua taxa anual de crescimento é de: 

2,06%, Com uma população de crianças e adolescentes de 136.586.  Tendo no total de 

apenas 132 escolas públicas e privadas, que podem contemplar desde o ensino infantil ao 

ensino de jovens e adultos. São 63 escolas que oferecem o ensino infantil, 51 oferecem 

ensino fundamental, 22 oferecem ensino médio e 20 escolas oferecem o EJA. Com relação 

à renda familiar temos os seguintes números: 32% da população possui renda familiar de 

até 2 salários mínimos, 25% tem entre dois a três salários mínimos, caracterizando a baixa 

renda da população local. 

A região é considerada fator seis - o mais alto- de vulnerabilidade na cidade de 

São Paulo, a escola convive diariamente com altos índices de exclusão social: crianças em 

situação de risco, ausência de serviços públicos de saúde, segurança, cultura, saneamento 

básico e urbanização. 

 

1.2 ASPECTOS FISÍCOS DA ESCOLA E SUAS ADEQUAÇÕES: ESTRUTURA 

ARQUITETÔNICA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPECIAIS 

 

A escola é de alvenaria com dois pavimentos, possui quatorze salas de aula 

tamanho padrão 50 m² e uma sala de projeto com 36,63m², uma sala de Sala de Apoio Tal 

tal (SAP) com 50m². No primeiro andar encontra-se a secretaria, uma pequena sala de 

diretor, uma pequena sala de coordenação pedagógica, dois banheiros e um almoxarifado, 
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uma sala de informática 36m², um pequeno depósito de material de Educação Física com 

vestiário, uma sala de banda, uma cozinha grande e um depósito, uma sala dos professores, 

uma cozinha pequena para os docentes e uma quadra esportiva. 

A escola tem uma sala de informática com vinte computadores, a sala foi 

recentemente reformada e está em boas condições de uso, mas ao pesquisar percebi que 

não se utiliza a sala de informática com atividades ligadas conteúdos das disciplinas, não 

explicitamente, dependendo do tema estudado a professora pede para que os alunos façam 

uma pesquisa na internet, mas não há um planejamento, geralmente as aulas de informática 

são focadas em produção de textos e pesquisa na Internet e utilização de aplicativos do 

computador. 

 

1.3  O CORPO DOCENTE E DISCENTE DA ESCOLA 

 

Segundo Projeto Político Pedagógico da escola, o corpo docente da escola é 

composto por 95e professores, distribuídos nos três períodos de funcionamento que são das 

07:00h às 12:00h, das 13:30h às 18:30h e das 19:30 às 23:00h, que atendem cerca de 

cinquenta e cinco turmas da 1° a 9° série e EJA na escola toda. O corpo docente da escola 

se demonstra ser muito fechado, nas visitas que fiz na escola procurei manter contato e me 

relacionar com os professores, mas eles são muito sucintos, não permitem uma abordagem 

mais pessoal, têm receio das pessoas “estranhas” na escola, a diretora falou muito desta 

atitude deles com relação às propostas de projetos com outras instituições, analisado mais a 

fundo parece que isto ocorre devido às tantas tentativas de abrir o espaço escolar a outras 

pessoas ou instituição e que não tiveram o resultado esperado por eles. Não dá para 

determinar com certeza se isso é um resultado negativo do processo de abertura escolar ou 

se é uma parte do processo, o que se percebe é que as tentativas de abertura não param 

enquanto esta composição de direção e coordenação escolar estiver nesta escola.  

De acordo com Projeto Político Pedagógico, o corpo discente tem cerca de 

1.450 alunos. Fica difícil defini-lo em tão pouco tempo de convivência e, de forma tão 

geral, com as experiências até agora posso concluir que é um grupo totalmente 

heterogêneo, nas que dentro de tantas diferentes a algo que os unem, a própria escola, o 

grupo escolar do Righetti, todos estes alunos vivem na mesma região periférica, o que não 

ocorre nas zonas centrais ou de maior desenvolvimento, este alunos também convivem 

diariamente com a pobreza.  
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A cerca de um quilômetro da escola há um acampamento cigano muito grande, 

que fica várzea do rio Tietê e que morram em barracas de plástico, com condições bem 

precárias. Algumas das crianças deste acampamento frequentam a escola, e uma coisa que 

a escola luta é para que cresça o número de crianças ciganas sejam escolarizadas. Além de 

terem as mesmas referências residenciais tem a escola como instrumento que os unem, 

fazem parte do mesmo espaço, convivem com os mesmos professores funcionários e 

colegas, mesmo que de vista, estas relações criadas fazem este grupo tão único.  

 

2. PLANO DE AULA. 

 

Datas previstas: 02 e 04 de outubro 2012   Período: vespertino   Turma: 3ª ano do ciclo 1 

Gênero virtual escolhido: texto digital (acesso à Internet/ envio de e-mails, conhecendo o 

mais a fundo a plataforma do Gmail). 

 

2.1 JUSTIFICATIVA  

 

Acredito que a ferramenta de e-mail do Google, o Gmail, é extremamente 

usual, completa, fácil, e difundida pelo mundo virtual. Na turma do 3° ano do ciclo 1 a 

professora da sala de informática ensina a utilizar e-mails, porém cada aluno usa uma 

plataforma diferente, sendo assim as ferramentas de configuração e auxílio, são diferentes 

e prejudicam na hora de fazer uma mudança, ou quando um aluno quer fazer uma 

modificação igual a do colega, mas o e-mail que ele usa não permite. Deste modo, usar o 

Gmail possibilita inúmeras possibilidades diferentes, e aumenta o conhecimento virtual dos 

alunos. 

 

2.2 OBJETIVOS GERAIS 

 

Com as diversas possibilidades de letramentos, verificamos que a mídia virtual 

como instrumento e espaço de escrita, pode ser utilizada frequentemente na educação 

escolar. Além da possibilidade de ampliar as formas de aprendizagem da escrita, auxilia o 

aluno se apropriar do mundo digital, fazendo com o mundo virtual fique mais próximo da 

sua realidade, principalmente para alunos que não tem acesso, em casa, a estas mídias 

virtuais.   
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Conforme afirma Soares (2002), as práticas de leitura  e  escrita  

em  novos  suportes  de  comunicação  inauguram um novo tipo de 
letramento, ou seja, o letramento digital como certo estado ou condição 

dos que se apropriam da nova tecnologia digital e  exercem práticas de 

leitura e de escrita na tela. Ainda segundo Soares  (2002), não é apenas a 
tela do computador que gera um novo tipo  de letramento, mas todos os 

mecanismos de produção, reprodução e  difusão da escrita e da leitura no 

mundo digital (SOARES, 2002, apud SILVA, 2011, p.140). 

 

2.3 OBJETIVOS ESPECĺIFICOS  

 

Com a utilização da plataforma virtual de e-mail do Google, podemos 

enriquecer o conhecimento de ferramentas informática dos alunos, proporcionando contato 

e aprendizado de uma das ferramentas mais importante e necessária do mundo virtual, o e-

mail, não sendo apenas um aplicativo útil para o individuo, mas importantíssimo para 

interação e comunicação social e formal pela internet. Além do aprendizado de novas 

palavras e termos indispensáveis para conhecimento e uso, que são apresentadas durante o 

letramento virtual, como por exemplo: anexo. 

 

2.4 CRONOGRAMA 

 

Aula 1  

 

 Criar login e senha – 15 minutos;  

 Ver o layout do gmail – 5 minutos; 

 Enviar uma mensagem (para um dos colegas da sala), entender o que significa os 

campos "DE:","PARA:", "CC:", "CCO:", "ANEXAR:", "barra de ferramentas" – 20 

minutos; 

 Responder o e-mail do colega. Como Responder – 5 minutos; 

 Encaminhar o e-mail do colega para mim. Como encaminhar – 5 minutos; 

 

Aula 2  

 

 Completar perfil – 10 minutos; 

 Ajustar Configurações – 15 minutos; 

 Criar assinatura – 5 minutos; 
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 Labs, configurações aprimoradas de auxílios para o e-mail – 10 minutos; 

 Temas – 10 minutos; 

 

2.5  MATERIAL PEDAGOGICO 

 Computadores da sala de informática 

 Rede de internet 

 Data show  

 

2.6 AVALIAÇÃO 

 

A avaliação será composta inicialmente pela analise do meu desempenho, 

segundo a observação da professora de informática e da professora titular da classe. Para 

constatar onde eu posso melhorar, e as práticas que posso modificar. Pretendo avaliar os 

alunos pela forma que eles se apropriaram da ferramenta virtual, identificando durante as 

atividades o que eles não sabiam e o que aprenderam. Além de verificar no final da 

atividade se de fato eles conseguiram fazer as propostas, como por exemplo, configurar a 

conta, enviar e-mail, e ao final ler os e-mails encaminhados para mim. Apresentando para a 

professora titular os aprendizados e as dificuldades que notei nos alunos, para que ela 

possa, com o tempo, trabalhar com estes parâmetros apresentados por mim. 

 

3. REFERENCIAS TEÓRICOS  

 

O plano de estágio foi baseado nos conceitos apresentados principalmente pela 

Magda Soares (2002), que aborda o letramento na cibercultura de forma sucinta e de fácil 

compreensão. Que pode ser exemplificado pelo excerto abaixo: 

Estamos vivendo, hoje, a introdução, na sociedade, de novas e 
incipientes modalidades de práticas sociais de leitura e de escrita, 

propiciadas pelas recentes tecnologias de comunicação eletrônica – o 

computador, a rede (a web), a Internet. É, assim, um momento 
privilegiado para, na ocasião mesma em que essas novas práticas de 

leitura e de escrita estão sendo introduzidas, captar o  estado ou condição 

que estão instituindo: um momento privilegiado para identificar se as 

práticas de leitura e de escrita digitais, o letramento na cibercultura, 
conduzem a um estado ou condição diferente daquele a que conduzem as 

práticas de leitura e de escrita quirográficas e tipográficas, o letramento 

na cultura do papel (SOARES, 2002, p. 146). 
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