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Resumo: O projeto apresentado consiste em aulas 

lecionadas a alunos de 7 a 13 anos em situação de 

vulnerabilidade social da “Associação Carlos Henrique 

Thomaz”. As aulas acontecem no horário oposto ao da 

escola e buscam apresentar aos jovens o universo da 

informática, além de reforçar pontos das disciplinas de 

matemática e português.  

 

1. Introdução 
O surgimento do projeto se deve à escassa educação 

de qualidade no Brasil. Conforme estudo realizado pela 

OECD[1], o país foi classificado como segundo pior 

colocado entre 36 países analisados na área de 

educação, comprovando o escasso ensinamento de 

qualidade e a necessidade de maior investimento nesta 

área. Como forma de auxílio, este projeto sugere a 

melhoria de nível intelectual na área de informática e 

em conceitos básicos de português e matemática através 

de curso aplicado aos alunos de 7 a 13 anos, uma vez 

por semana, com duração de 01h e com 5 alunos por 

classe. O curso é baseado no software Word que permite 

criar documentos no computador. Esta ferramenta é 

extremamente utilizada na confecção de trabalhos 

escolares, relatórios profissionais e criação de textos em 

geral. Desta maneira, sua utilização demonstra ser útil e 

necessária independentemente da faixa etária e item 

obrigatório em qualquer currículo do século XXI.   

 

2. Metodologia 
A metodologia de ensino do curso busca 

desenvolver o raciocínio lógico dos alunos através de 

atividades diversificadas, com temas atuais e 

dinamicidade. O método premia o sistema de 

entendimento do todo em detrimento da memorização 

pontual, a partir da utilização de correlações para 

introdução de diferentes conhecimentos. A estrutura de 

aula foi dividida em introdução e discussão de temas 

envolvendo português e/ou matemática, atividades e 

ensinamentos relacionados ao computador e por fim 

atividades interativas de tema direcionado ou livre. 

Foi definido que não haveria aplicação de prova e a 

avaliação seria feita por meio de atividades aplicadas 

semanalmente, além da criação de rankings de digitação 

baseados na plataforma online Sense-Lang[2] que foram 

bem aceitos pelos alunos, principalmente pelas 

premiações dadas aos melhores do dia. 

Em busca de melhoria na metodologia, reuniões 

foram realizadas entre a orientadora do projeto e os 

demais alunos para discutir ideias e seus resultados. 

 

 

 

 

3. Resultados 
Os alunos de todas as turmas absorveram boa parte 

do conteúdo transmitido e a relação professor-aluno foi 

simbiótica quanto ao conhecimento. Apresentar aos 

alunos o lado formal do computador e conquistar a 

atenção deles foi o maior êxito do projeto, ultrapassando 

a barreira dos jogos online e redes sociais.  

 

 
    Figura 1 – Evolução dos alunos a cada ranking. 

 

 

4. Conclusões 
O curso demonstrou-se útil para os alunos. Com 

idade média de 10 anos, as crianças levaram consigo 

uma consistente base de informática mesmo 

apresentando extrema dificuldade ao longo do 

aprendizado. A instituição prestou ajuda sempre que foi 

solicitada e todos os integrantes da associação 

apresentaram enorme afeto com os alunos. 

Considerando os fatos, parabeniza-se a iniciativa da 

instituição e recomenda-se que o curso e seu conteúdo 

apresentados sejam mantidos. 
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