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Resumo: Com o contínuo desenvolvimento 

tecnológico vivenciado no mundo atual, o conhecimento 

da informática tornou-se obrigatório na vida pessoal e 

profissional. Nosso projeto tem como objetivo levar tal 

conhecimento para jovens carentes atendidos por uma 

entidade do terceiro setor, visando introduzi-los ao 

mundo da informática e ampliar seu universo cultural. 

Para isto utilizamos recursos metodológicos que 

associam a informática aos conteúdos básicos de língua 

portuguesa e matemática, propiciando um reforço aos 

alunos, que apresentam grande defasagem nesta área. 

1. Introdução 
O conhecimento em informática é essencial para a 

formação pessoal e profissional no mundo 

contemporâneo, uma vez que ela é uma ferramenta 

básica para adquirir conhecimento. Entretanto, não são 

todos os pré-adolescentes que têm acesso a 

computadores em casa ou na escola, principalmente os 

oriundos de escolas públicas. 

Apesar de metade dos domicílios do Brasil possuir 

computador e 90% desses terem acesso à Internet [1], 

eles enxergam a Internet apenas como um espaço de 

integração e diversão [1], e a utilizam apenas para 

acessar redes sociais e jogos, mesmo sendo um local 

onde é possível adquirir conhecimento. O uso de 

programas básicos como o Microsoft Word é muito 

restrito e suas funções são desconhecidas pelos alunos. 

Entretanto, as dificuldades não estão somente no campo 

da informática, mas é também no aprendizado de 

matérias básicas como português e matemática.  

2. Metodologia 
As aulas com duração de uma hora foram 

ministradas semanalmente na “Associação Menino 

Deus”, durante o primeiro semestre de 2015. Foram 

realizadas reuniões quinzenais com a professora 

orientadora e com os outros participantes do projeto para 

expor as atividades que estavam sendo realizadas, 

discutir as experiências vivenciadas em sala de aula e 

realizar uma avaliação do aprendizado dos alunos. 
Previamente, foi realizada uma análise dos alunos 

visando identificar suas dificuldades para que pudessem 

ser trabalhadas em conjunto com o conteúdo das aulas 

de informática. Para isto, foi elaborada uma apostila 

com tópicos de matemática, português e atualidades. 

Semanalmente, eram realizadas atividades para avaliar 

o progresso dos alunos, além dos jogos de digitação, 

feitos utilizando a plataforma online Sense-Lang[2]. 

Ainda com o objetivo de estimulá-los a melhorar sua 

digitação, foi montado um “Ranking de Digitação”, 

premiando os alunos que obtiveram melhor 

desempenho. 
 

3. Resultados 
Foi possível notar não só um progresso intelectual, 

mas também uma transformação das atitudes dos alunos, 

como a mudança de postura frente às dificuldades 

encontradas na realização das atividades propostas, as 

quais englobavam conteúdos de matemática e 

português. O desempenho dos alunos a cada “Ranking 

de Digitação” cresceu consideravelmente, como 

ilustrado pela Figura 1. Além dos resultados 

educacionais, pode-se destacar o vínculo estabelecido 

com os alunos, uma vez que o mesmo contribuiu 

positivamente para o aprendizado e para interesse dos 

mesmos nas aulas.  

  

 

4. Conclusões 
Todos os alunos estudam em escolas públicas e 

apresentam grande defasagem na aprendizagem das 

matérias essenciais, como português e matemática. Por 

esta razão as aulas de informática integram tais 

conteúdos, visando contribuir para melhorar a formação 

básica dos alunos. No decorrer das aulas, foi possível 

notar um avanço no desempenho dos alunos e o aumento 

do interesse, bem como o estabelecimento de um 

vínculo com os jovens, o que contribuiu para a formação 

pessoal tanto dos alunos quanto do professor. 
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Figura 1- Desempenho dos Cinco Melhores Alunos 

nos Rankings de Digitação 
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