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Parte I - Elementos para a elaboração do plano de aula (sequência didática).

1 – Caracterização da comunidade escolar

A comunidade escolhida para o estágio conta com apenas uma aluna. Trata-se de 

Elizabeth,  minha mãe,  que tem 58 anos e trabalha como secretária  e administradora 

financeira em uma clínica de psicologia  e psiquiatria.

Elizabeth é mãe de três filhos – Daniel (37 anos) , Danilo (34) e Vanessa (27) - e 

foi casada por 28 anos com nosso pai. Passou a maior parte desse período como dona de 

casa,  trabalhando  eventualmente.  Depois  que  os  três  filhos  saíram  de  casa,  há 

aproximadamente cinco anos, tomou coragem e divorciou-se de um casamento que já se 

desgastava há tempos.

Com  o  divórcio  e,  consequentemente,  a  necessidade  de  independência 

financeira,  precisou  entrar  no  mercado  de  trabalho.  Por  indicações  de  conhecidos, 

chegou  à  clínica  citada  acima  e  foi  contratada  para  atuar  como  secretária  e 

recepcionista.

Com o tempo, seu cargo, sua responsabilidade e seu salário foram mudando, e, 

hoje,  há outra funcionária  na clínica que cuida da recepção,  enquanto Elizabeth  faz 

contato  com  convênios  médicos  e  parcerias  da  clínica,  cuida  dos  recebimentos  e 

pagamentos e da organização do espaço, além de se responsável pela agenda de alguns 

profissionais da clínica.



Elizabeth,  que antes do divórcio não chegava perto do computador  nem para 

jogar paciência, hoje – por conta do trabalho e das mudanças na vida - tem e-mail, conta 

no facebook e faz buscas no google para encontrar fotos e notícias de um de seus filhos,  

que é ator. 

Aprender a lidar com o computador foi e continua sendo um dos desafios que 

encontrou nesse novo momento de sua vida.  Apesar dos grandes avanços, ainda precisa 

de auxílio para lidar com algumas questões de relacionadas à informática e que são 

necessárias ao seu cotidiano no trabalho. Por isso, foi escolhida como aluna para este 

plano de aula. 

Elizabeth  mora,  com  sua  cadelinha  Chica,   em  um  apartamento  de  um 

apartamento  na  região  da  Consolação  em  São  Paulo,  e  seu  trabalho  fica  na  Vila 

Clementino. Trabalha de segunda à sexta, das oito às dezesseis horas. Costuma ir de 

carro para o trabalho, salvo às segundas-feiras, dia de rodízio, quando pega o metrô na 

estação Consolação até a estação Santa Cruz.  

 

2 – Caracterização do espaço

As aulas acontecerão no apartamento de Elizabeth, que fica em um prédio na rua 

Bela Cintra, em São Paulo. O prédio costumava ser um flat e, antes da mudança de 

Elizabeth,  há  cerca  de  dois  anos,  passou  a  ser  administrado  como  um condomínio 

residencial.

O prédio tem sete  anos de construção,  19 andares,  com cerca de seis  a  oito 

apartamentos por andar. São apartamentos de um dormitório, salvo as coberturas, com 

dois dormitórios. Todas as unidades tem uma vaga na garagem. 

Na área social do prédio, há piscina, churrasqueira, academia, salão de festas, 

sala  de  reuniões  e  sala  de acesso à  Internet.  Na garagem,  há  também o serviço  de 

lavanderia, cobrado extra no condomínio dos moradores. 

Essse ano, Elizabeth passou a fazer parte do conselho do condomínio. 



3 – Caracterização da sala de aula

A sala de aula, como o informado, é o apartamento da aluna. Localizado no 13º 

andar do prédio. O apartamento tem 25 metros quadrados e um formato de studio, ou 

seja,  as  únicas  paredes  divisórias  são  as  do  banheiro.  Esse  por  sua  vez,  também é 

dividido, por uma porta, entra-se na área reservada ao box do chuveiro, por outra, em 

frente, entra-se na parte reservada ao vaso sanitário. As duas portas são separadas pelo 

lavabo, com pia e espelho, esse diretamente ligado ao quarto, sem divisiórias. 

Assim, ao entrar no apartamento, vê-se, do lado direito, um epaço reservado para 

a cozinha, com armários, pia, geladeira, uma mesa se três lugares para refeições e um 

aparador para louças, copos e enfeites.

Do lado esquerdo, está o armário de roupas e um sofá de dois lugares. Mais 

adiante, ocupando a maior parte do apartamento, o espaço reservado ao quarto, com a 

cama de casa, criado mudo e estante com televisão, aparelho de som, notebook, scanner 

e impressora.

A iluminação e ventilação fica por conta de uma janela que ocupa, de lado a 

lado,  a  parede  oposta  a  porta  do  apartamento,  iluminando-o  em sua  totalidade.  No 

verão, a ventilação ganha apoio do ar-condicionado, instalado por Elizabeth, assim que 

percebeu que o barulho da vida noturna – há, pelo menos, três bares e uma boate perto 

de seu prédio -  de sua região a obrigava a fechar as janelas nas noites dos finais de 

semana.  

Para as aulas,  nos instalaremos na mesa perto da geladeira, onde há cadeiras 

para nós duas, apoio e tomada para o computador. A Internet faz parte do pacote de tv a 

cabo e telefone do apartamento.

4 – Posição do estagiário 

Conforme o já dito,  sou a  filha caçula  de Elizabeth e,  nos dias combinados, 

sabendo de sua dificuldade com certas  questões de informática,  irei  a sua casa para 

ajudá-la e ensiná-la a utilizar ferramentas pontuais da Internet. 



Parte II – A aula

Dias: 17 e 24 de setembro 

Períodos: das 20 hs às 23 hs

1 – Gênero virtual escolhido

 O conteúdo a  ser  ensinado será  a  ferrementa  de anexar  documentos  e  para 

enviá-los  por  e-mail,  passando  pela  própria  digitalização  do  documento,  quando 

necessário, via scanner. 

Desta forma, o gênero vitual escolhido será o e-mail, descrito por Corrêa como 

termo que   “se  refere  à  correspondência  eletrônica,  ou  correio  eletrônico”  (p.  928). 

Tendo a tela do computador como espaço de escrita e leitura, o que se busca, com o 

ensino desse conteúdo relacionado diretamente ao gênero e-mail, é:

(...)  não  apenas  novas  formas  de  acesso  à  informação,  mas 

também novos processos cognitivos, novas formas de conhecimento, 

novas maneiras de ler e de escrever, enfim, um novo letramento, isto 

é, um novo estado ou condição para aqueles que exercem práticas de 

escrita e de leitura na tela (SOARES, 2002, p.152).

2 – Objetivos gerais da aula

 Trata-se de mediar  a relação da aluna com o gênero digital  do e-mail,  com 

objetivo de que ela se aproprie de um mecanismo desse gênero, o anexo, utilizando-o, 

ao final das aulas, de maneira autônoma.

Assim, intenciona-se que, aluno, por meio do uso autônomo desse mecanismo, 

amplie suas habilidades no letramento digital, ou seja, suas possibilidades de interação 

com o mundo,  por meio do computador e da Internet. 



3 - Objetivos específicos da aula

O objetivo gerla da aula se decompõe nos seguintes objetivos específicos:

- digitalizar documentos e imagens;

- localizar os documentos digitalizados no computador;

- visualizar os documentos digitalizados no computador;

- anexar documentos e imagens – digitalizados ou não pela aluna - no corpo de 

uma mensagem e-mail;

- enviar o documento anexado;

- abrir e salvar anexos recebidos por e-mail;

- localizar e abrir, posteriormente, documentos recebidos por e-mail pela aluna.

4 – Material pedagógico 

Os materiais necessários para aula serão:

- Computador com acesso à Internet;

- Scanner;

- Caderno de anotações para a aluna.

5 – Descrição detalhada da aula

A aula será pautada na simulação de uma situação real do cotidiando da aluna 

que necessite dos conteúdos vistos em aula.

Partiremos da digitalização de um documento (uma guia médica ,por exemplo) 

para ser enviado, por e-mail, para um cliente (um dos convênios médicos atendidos pela 

clínica onde a aluna trabalha), para acerto de contas entre clínica e convênio.

O e-mail será enviado a partir da conta de e-mail da aluna, para a conta de e-mail 

da estagiária,  para podermos avaliar  o objetivo final  do processo: o recebimento do 

anexo pelo possível cliente. 

Num segundo momento, faremos o caminho ao contrário. A estagiária enviará 

um e-mail com anexo para a aluna, para que essa possa aprender a baixar, salvar, abrir e 

localizar o anexo, simulando também uma situação real, como se o cliente,  após ter 

recebido o anexo inicial,  enviasse, com resposta, uma cópia do recibo de pagamento 

efetuado pelo convênio na conta da clínica.

Por  tratar-se  de  uma sequência  de  aulas  práticas,  em que aluna  e  estagiária, 

juntas, lidarão diretamente com o computador e com o scanner, ficará a critério da aluna 



registrar, da forma mais conveniente, o que lhe foi registrado em aula, como notas em 

um caderno ou a elaboração de um documento de  Word com Printscreen das passo a 

passo do que será abordado. 

6 – Avaliação da aula

a) Efeitos da aprendizagem dos alunos 

A avaliação, em relação ao objetivo geral e aos objetivos específicos,  será feita durante 

as próprias aulas, na checagem de recebimentos de anexos no e-mail da estagiária e no 

arquivamento e acesso, por parte da aluno, dos anexos enviados pela estagária à aluna. 

Na semana entre as duas aulas, ambas se corresponderão por e-mail, trocando 

anexos, para que, na segunda aula possam checar se a troca de anexo se deu com êxito e 

retomarem os pontos sobre os quais a aluna possa ter dúvidas. 

b) Atuação do estagiário 

Autoavaliação, a partir das situações de aula, sobre a própria atuação, e a escolha 

da didática e dos materiais utilizados, baseando-se também na relação da aluna com os 

objetivos trabalhados. 

c) Efeitos sobre outros 

Por conversas com a aluna posteriores às aulas, perbeber a aplicação das aulas 

em seu cotidiano no trabalho, se de fato as aulas lhe foram úteis e se consegue aplicá-las 

em seu cotidiano.
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