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Resumo:  O projeto “Os jovens no mundo da 
informática” desenvolvido na instituição Mary – 
Associação menino de Deus tem por objetivo oferecer 
aulas de informática e português aos alunos de 9 a 12 
anos como reforço às aulas que estes têm em escolas 
públicas. Essas crianças são financeiramente carentes e 
permanecem na instituição nos períodos em que não 
estão na escola. Ao longo do projeto pôde-se evidenciar 
a diminuição contínua de dúvidas e aumento do 
interesse pelas atividades propostas por parte dos 
alunos. 
 

1. Introdução 
De acordo com levantamento divulgado pela 

UNESCO [1], o Brasil possui a oitava maior população 
de adultos analfabetos. São cerca de 14 milhões de 
pessoas que não foram motivadas e/ou não tiveram a 
oportunidade de aprender o simples português do dia-
adia. 

Por diversos fatores, entre eles a falta de incentivo e 
ensino de qualidade, as crianças economicamente 
carentes que freqüentam escolas públicas não têm a 
oportunidade de obter um conhecimento satisfatório, 
para que possam progredir como bons profissionais. 

O projeto “Os jovens no mundo da informática” 
surgiu para que uma dessas lacunas no aprendizado 
desses alunos fosse suprida. Desse modo, o projeto tem 
por objetivo introduzir aulas de informática e português 
aos alunos de 9 a 12 anos da instituição Mary – 
Associação menino de Deus. Nos períodos em que não 
estão na escola, os alunos permanecem na instituição, 
onde participam de algumas oficinas, entre elas a de 
informática e português.  

A outra missão do projeto é fazer com que brote, 
através do incentivo e ensino de qualidade, uma 
semente da vontade e da esperança em cada uma dessas 
crianças, para que saibam que existe um mundo 
profissional que podem alcançar, e que os professores 
do projeto são uma pequena parte desse caminho 
profissional a ser trilhado. 
 

2. Metodologia 
As aulas de informática e português ocorrem às 

quartas-feiras, com duração de uma hora. 
Cada grupo é composto por dez alunos da faixa 

etária de nove a doze anos. A duração das aulas é de 
dois meses. 

A cada aula o objetivo é ensinar um regra 
gramatical, resolver exercícios sobre o tema, e ensinar a 
utilizar uma ferramenta no computador, como Word e 
Paint. 

As aulas e materiais são preparados pelo aluno da 
FEI e impressos na instituição de ensino.  

Reuniões quinzenais são realizadas com a 
coordenadora Marli Pirozelli N. Silva para adequar os 
conteúdos, reorganizar o plano de ensino, e apresentar 
os resultados obtidos ao longo das aulas. 

A cada dois meses uma nova turma é introduzida no 
projeto, e o plano é reproduzir todo o conteúdo do grupo 
anterior para o atual. 

Contudo, cada turma apresenta características 
diferentes. Algumas têm mais desenvoltura, mais 
facilidade em absorver conteúdos. Outras, apresentam 
maior dificuldade no aprendizado. Nesses casos, faz-se 
necessário “descer um degrau” e ensinar algo mais 
básico e fundamental. Desse modo, o plano de ensino é 
readequado para cada grupo.  
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Figura I – Atividade de informática 

 
3. Conclusões 

Como cada aluno apresenta diferente nível de 
dificuldade, não há como mensurar o aprendizado de 
cada um.  

Entretanto, com o passar das aulas há uma evidência 
no aprendizado de todos os alunos: a redução de 
dúvidas sobre um assunto já abordado. Por exemplo, a 
cada aula diminuíam-se as perguntas sobre acentuação 
no Word, fato devido a todas as aulas os alunos terem 
que realizar uma atividade na ferramenta. 

Além disso, pôde-se observar claramente uma 
melhora no empenho para a realização das atividades 
propostas.  
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