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Resumo:  
Projeto: Alfabetização e Inclusão Digital Atualmente, vivenciamos uma época digital, onde a 

maior parte de toda a informação que nos é fornecida é acessada através de meios digitais. 

Porém, para termos acesso a tais conhecimentos desejados, temos que ter o mínimo de 

domínio das ferramentas e mecanismos de acesso. Em contrapartida, existem milhares de 

pessoas que estão excluídas desse vasto campo, não tendo acesso aos meios digitais. 

Logo, o projeto de Inclusão e Alfabetização Digital, tem como um dos seus principais 

objetivos o de promover um curso básico de informática para crianças de baixa renda, entre 

nove e dez anos, residentes no Litoral Norte do Estado do Rio Grande do Sul, sendo 

economicamente e socialmente privados da utilização desses acessos. Além disso, visa 

também possibilitar que essas crianças reforcem os conteúdos trabalhados em sala de aula, 

através do uso correto, tanto de computadores, que vem a ser o nosso foco, como de outros 

meios digitais, como câmeras fotográficas e projetores interativos, desmitificando tais 

tecnologias. As atividades são realizadas dentro das dependências do campus Osório, 

tendo um laboratório de informática dedicado ao projeto. Todas as aulas são programadas 

de acordo com os conteúdos curriculares das séries frequentadas pelos participantes e para 

isso, estamos utilizando a grade curricular destas séries, com planos de aula em acordo ao 

conteúdo programáticos dos estudantes. Com isso, buscamos melhorar a qualidade de 

aprendizagem desses estudantes, que será verificada ao longo do projeto, onde serão 

usadas ferramentas de apoio, como por exemplo, duas avaliações realizadas: uma no início 

e outra no térmico do projeto. Concluindo, o projeto de extensão Alfabetização e Inclusão 

Digital, visa levar o acesso à tecnologia e à informática para comunidades mais carentes da 

região do litoral norte gaúcho, promovendo os conhecimentos específicos das séries 

frequentadas pelos participantes através de ferramentas tecnológicas.  


