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Diante da execução do projeto no mês 01 foram adquiridos equipamentos, os

quais foram colocados na sala de informática inovando e garantindo espaço de

proteção e prevenção aos diversos riscos sociais. Além disso, no meses 01,02,03, 04,

05 e 06 realizou-se a remuneração de profissional da área, com intuito de promover a

participação, prevenção e desenvolvimento do aprendizado, por meio de metodologia

diferenciada.

Atingiu-se o objetivo geral: proporcionando às 250 crianças, adolescentes, jovens

e seus familiares atendimento de forma qualificada e inovadora, favorecendo o

desenvolvimento integral, bem como a prevenção aos diversos riscos sociais.

Considerando que este potencializou as atividades que são desenvolvidas:

conscientização ambiental, corporal e para a vida; musicalização; noções básicas da

língua inglesa e espanhola; apoio à escolarização; iniciação profissional; Palestras e

ações; atendimento social; transporte e alimentação.



Foram realização atividades de informática, através de utilização de programas básicos: Word, Excel, Power 

point, pesquisa na Internet e jogos educativos:

 Introdução de noções de informática, por meio do “Paint”, de forma lúdica e prazerosa, possibilitando que esta

tecnologia estimule suas mentes e potencialize seu desenvolvimento intelectual, paralelamente ao seu

desenvolvimento psicossocial, uma vez que sua coordenação motora está se estabelecendo

concomitantemente a seus gostos e relações sociais.

 Proporcionado informações para aprender a ligá-lo de forma adequada. Na oportunidade, utilizaram o Word

para trabalhar a digitação em pequenos textos e o paint, para desenhos relacionados a um tema escolhido

pela educadora. Ao final puderam também saber como desligar corretamente a máquina de maneira

adequada;

 Estimular o uso das mais variadas ferramentas: Excel, Word, paint, onde os beneficiários usaram o laboratório

de informática para digitalização de uma resenha feita por eles e intitulada “Minhas Responsabilidades”.

Também foram feitas pesquisas sobre poemas e autores gaúchos, a fim de dar início ao projeto feito com as

turmas, Sarau;



Desenvolvimento da atenção, a percepção e a motricidade, requisitos importantes para o seu

desenvolvimento intelectual, e a coordenação motora, a fim de que o beneficiário possa adquirir

controle manual no uso do equipamento.

Exploração do Word para trabalhar a digitação em pequenos textos e o paint, para desenhos

relacionados a um tema escolhido pela educadora.

Jogos educativos, prezando valores e atitudes.

Conhecimento de alguns sites e página úteis para o dia a dia: google tradutor, youtube,

dicionários on-line- https://www.dicio.com.br/.

Pesquisa sobre o assunto sustentabilidade propondo momentos de conhecimentos e reflexões.

Pratica da digitalização no Word, foram feitos também desenhos sobre a campanha” Faça Bonito”,

no paint.

https://www.dicio.com.br/

