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Nome do Projeto 
 
“Integração Digital” 
 

Objetivo 
 
Integrar jovens e adultos no mundo digital, reconhecendo os principais recursos físicos 
(hardwares) e lógicos (software) do computador, tornando possível a interação com 
outras redes sociais. 
 

Justificativa 
 
Vendo que o mundo hoje está modernizado e a tecnologia presente em tudo o que 
fazemos, muitos jovens e adultos encontram dificuldades de se incluírem neste mundo 
digital, principalmente por falta de oportunidade para participarem de cursos e/ou 
projetos que o capacitem para utilizar de forma consciente e adequada o computador. 
Além disso, com o surgimento de novos equipamentos tecnológicos e as constantes 
mudanças de comunicação (como o celular, netboks, iphone, etc.) e novas redes de 
comunicação social (twitter, facebook, Orkut, entre outros) surgiu a necessidade de 
abrangência da aprendizagem. 
 

Objetivos específicos 
 

• Reconhecer os recursos físicos do computador e seu correto manuseio 

• Operar o computador, explorando seus recursos. 

• Utilizar o computador de forma autônoma, manuseando de forma consciente o 
software e o hardware, por meio de atividades e diálogos construtivos. 

• Utilizar de forma dinâmica e adequada os programas de escritório open Office 
e Microsoft Office. 

• Desenvolver habilidades e competências necessárias para o uso consciente da 
web. 

• Facilitar o acesso as redes sociais com segurança. 
 

Metodologia 
 
As aulas serão práticas, partindo do principio que o aluno aprende por meio da 
utilização do computador. 
 
Serão utilizados softwares livres e pagos e também uso da internet, explorando seus 
recursos com o uso correto do computador. 
 
Haverá atividades permanentes e dinâmicas em todas as aulas criando um ambiente 
acolhedor e rico em aprendizado. 
 
Atividades permanentes: 
 

• Roda de conversa: sugestões, críticas, observações a serem feitas por aluno e 
educador. 

• Exposição do conteúdo: momento para o educador explicar a atividade a ser 
realizada 
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• Exercícios de conhecimento: atividades a serem realizadas individualmente ou 
em duplas. 

 
Dinâmicas: 
 

• Roda de reflexão: Refletir em como podemos melhorar nosso modo de viver 
em sociedade. 

• Atividades em grupos para um melhor entrosamento do grupo. 

• Discussões sobre temas escolhidos para um debate em grupo. 
 
Duração: 6 meses 
 
Publico alvo: Jovens com a idade acima de 15 anos e adultos da comunidade. 
 
Pré-requisito: ter concluído no mínimo a 5º serie do ensino fundamental. 
 
Módulos de Aulas: 
 

� As partes que compõem o computador: mouse, teclado, caixas de som, 
monitor, gabinete. 

� O uso do mouse e do teclado. 
� Introdução a Sistemas Operacionais. 
� Introdução ao pacote Office 
� Uso da internet – acesso a rede mundial de computadores. 
� Como forma de incentivar a cultura, haverá 2 passeios culturais pela cidade. 
� Os alunos assistirão há 2 filmes para discussão do poder da internet e da 

tecnologia. 
� Filmes: A rede social, Vale do Silício 

 
Avaliação 
 
O processo de avaliação será feito em três etapas: 
 
1º Pre-avaliação – uma avaliação para saber em que grau de aprendizagem o alunos 
se encontra. 
 
2º Avaliação Diagnóstica – verificar o conhecimento individual e grupal ao termino de 
cada disciplina. 
 
3º Avaliação Formativa – acompanhar o desenvolvimento dos alunos durante as 
etapas. 
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Cronograma 
 
 
Módulos Conteúdos 

Reconhecer os recursos físicos e lógicos  
do computador. 

Conhecer e operar os hardwares (mouse, 

teclado, gabinete, monitor) 

de forma correta. 

Introdução a Sistemas Operacionais e 
seus recursos 

Operação do sistema:  

Liga e desligar computador. 

Explorar a área de trabalho e seus recursos; 

Calculadora. 

Gerenciamento de arquivos Armazenar arquivos 

Movimentar arquivos 

Navegação na web Aprender a realizar pesquisas (noticias 

eventos, conteúdos, etc.)  

 

Gerenciamento de email Criar email 

Enviar email 

Anexo 

Contados 

Tallking 

Ferramentas colaborativas Criar e compartilhar arquivos 

 
 

Material 
 

• Computador 

• Internet 

• Folha tipo A4 

• Projetor 

• Webcam 


