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Resumo: Com o intuito de contribuir com o 

desenvolvimento humano, o projeto na Associação 

Assistencial Carlos Henrique Thomaz teve como 

objetivo a inclusão digital e a ampliação do universo 

cultural de crianças com dificuldades financeiras que 

frequentam a instituição no contra turno escolar. Com 

aulas semanais, as crianças conseguiram aprender 

noções elementares de informática associadas aos 

conteúdos básicos de língua portuguesa e matemática. 

 

1. Introdução 
Os jovens constituem o grupo mais vulnerável às 

situações de pobreza, injustiça e violência [2]. Em busca 

de soluções para problemas como atraso na educação e 

jovens na marginalidade, projetos como este são 

desenvolvidos para auxiliar a carência de ensino 

visando o crescimento pessoal e profissional da 

humanidade. O projeto surgiu a partir do contato com a 

AACHT. 

A instituição realiza atividades complementares fora 

do período da escola com crianças provenientes de uma 

comunidade da região e visa fortalecer os vínculos 

familiares, oferecer proteção e assistência, oferecendo 

alimentação, atividades culturais e educacionais. 
 

2. Metodologia 
Primeiramente houve visita à instituição e pesquisa 

de material mais adequado às crianças. O material 

englobou conhecimentos básicos em informática com 

foco em um aprendizado divertido e no reforço escolar 

com contribuição em português e matemática no 

cotidiano das escolas públicas. A estrutura do projeto 

desenvolveu-se para atrair a atenção dos alunos. O 

corpo de aula foi dividido em introdução, atividades 

educacionais e ensinamentos relacionados a informática. 

Não foi aplicado nenhum tipo de avaliação formal, em 

razão da rotatividade dos alunos, mas também 

considerando que qualquer tipo de avaliação poderia 

desestimular as crianças nesse primeiro contato. 

Por fim, em busca de melhorias na metodologia, 

foram realizadas reuniões entre a orientadora e os 

demais integrantes do projeto para discutir diferentes 

métodos aplicados e os seus respectivos resultados. 

 

3. Resultados 
Apesar das dificuldades encontradas na instituição, 

como por exemplo: número reduzido de computadores e 

rotatividade de alunos, houve grande interesse por parte 

das crianças que aguardavam ansiosamente a chegada 

da instrutora nos dias de aula determinados. 

Foram realizadas apenas avaliações mensais de 

rendimento dos alunos por meio de atividades aplicadas 

em sala, além da criação de rankings de digitação 

baseados na plataforma online Sense-Lang [1] que 

foram aceitos pelos jovens, principalmente pelas 

premiações que eram dadas aos melhores do dia. 

 

 

 
Figura 1 – Atividades de inclusão digital 

 

 Foi uma grande surpresa sentir o entusiasmo dos 

alunos tanto com relação à teoria quanto as aulas 

práticas. Eles possuíam grande interesse em utilizar as 

ferramentas disponíveis e aguardavam sempre por novas 

instruções com muito entusiasmo. 

 

 

4. Conclusões 
A continuidade deste trabalho junto à AACHT teve 

impacto extremamente positivo na inclusão digital das 

crianças ali assistidas, pois a grande maioria esperava as 

aulas por não ter acesso aos computadores em casa. 

Além de ter tido um impacto muito positivo em minha 

vida, por ter crescido como pessoa e ter realizado algo 

voluntário e tão bonito. 
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