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Início O Portal Contatos Anuncie

18/04/2014

Feira: Polo Digital dá chance de
empregabilidade e inclusão
 

A Fundação Cultural Egberto Costa, em
parceria com o Instituto Paramitas – IP
implantou programa de Pólos de Cultura
Digital, nos distritos da Matinha, Jaíba e
Jaguara. O objetivo do projeto é levar a
comunidade inclusão digital, internet
orientada, games educativos e cursos de
informática e qualificação profissional,
aumentando as condições de
empregabilidade, promovendo melhoria da

qualidade de vida do público envolvido. Implantado no ano passado, o
projeto já expediu 1.221 certificados, fez 3.307 atendimentos e 260 horas
de formação com os facilitadores.
O Paramitas realiza projetos pedagogicamente junto aos pólos,
trabalhando com a formação de facilitadores, que são jovens da
comunidade que ganham bolsas de estágio. Em Feira de Santana, trabalha
com a Secretaria de Educação, com o programa Redescobrir  e projetos
voltados para o uso de tecnologias na sala de aula, com foco em
português, matemática.  
O IP conta com apoiadores em todo o país e um grupo de colaboradores
que compartilham os mesmos ideais. Para a realização dos projetos, tem
como parceiros as Secretarias de Educação dos Estados de São Paulo,
Sergipe, Amazonas, Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul e Ministério
da Educação, com o programa EJA Digital, avaliado e aprovado no Guia de
Tecnologias do MEC. Também trabalha em parceria com organizações não-
governamentais e instituições internacionais,  como Plan Internacional,
IICRD e Child Protection Partnership/CPP, ambas do Canadá,  Safernet
Brasil e Coletivo Peso.
Nilton Rodrigues, coordenador regional no Nordeste do Paramitas, disse
que está viabilizando junto com o presidente da Fundação Egberto Costa,
Antônio Carlos Coelho, proposta para atender a uma demanda maior da
Secretaria de Desenvolvimento Social, colocando pólos de cultura digital
nos Centros de Referência de Assistência Social – CRAS e Centro de
Referência Especializada de Assistência  Social –  CEAS. “A quantidade de
pessoas que são atendidas nos pólos depende de cada distrito. Os
horários de funcionamento são diferentes. Alguns funcionam nos três
turnos, conforme a quantidade de máquinas disponíveis para os cursos”,
informou.
De acordo com o coordenador, o órgão tem parceria com a Microsoft e a
Intel. “O Instituto Paramitas  foi fundado em 2009 por um grupo de
educadores que há 15 anos já desenvolvia diversas ações relacionadas à
qualidade educativa e projetos comunitários. O IP desenvolve ações
socioeducativas inovadoras, visando a aprendizagem, autonomia e
transformação social, por meio das tecnologias, além de atuar no
desenvolvimento da educação básica e educação de jovens e adultos, na
formação de educadores, currículo e qualidade educativa, na emancipação
digital, qualificação profissional de jovens e adultos, e no desenvolvimento
cultural e comunitário”, observou.
“É preciso valorizar o processo de aprendizagem compartilhada, favorecer a
equiparação de oportunidades, nas quais as pessoas participam
ativamente, desenvolvendo suas potencialidades, compartilhando e
disseminando  novos conhecimentos por uma sociedade mais justa e
igualitária”, avalia Nilton Rodrigues. Ele disse ainda que dentre os valores
do Instituto, destacam-se a ética e transparência, sabedoria,
generosidade, excelência, dignidade e sustentabilidade.
Salienta que, para dar sustentabilidade às ações desenvolvidas e
distribuídas gratuitamente por meio web e físico, “contamos ainda com os
parceiros financiadores como a Secretaria Municipal de Feira de Santana e
Madre de Deus, no Estado da Bahia, e Santo André em São Paulo,
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Madre de Deus, no Estado da Bahia, e Santo André em São Paulo,
Fundação Telefônica, Instituto Eldorado, Microsoft Educação, Dell
Computadores, Intel Educar e Aprender, NET Educação, Abril Educação, TV
Cultura, Associação das Escolas Maristas,  Colégio Visconde de Porto
Seguro, Província Franciscana de La  Santissima Virgen Del Rio de La Plata
–Orden de Frailes Menores da Argentina”.
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Leia Também:

[22/04/2014] - Voto de Ministra decidirá que rumo irá tomar governo e oposição 
[22/04/2014] - Rivais empatam em cenário só com eleitores que os conhecem 
[22/04/2014] - Grupo de samba de Brasília, ADORA-RODA lança CD em Salvador 
[22/04/2014] - Gentio do Ouro: Ataque a banco preocupa a população 
[22/04/2014] - Festival Nacional 5 Minutos reconfigura mapa cultural da Bahia 
[22/04/2014] - Brasília tornou-se um polo de desenvolvimento e cultura 
[22/04/2014] - 90,9% dos casos na BA de escravidão em 10 ano, foi no Extremo-Oeste 
[22/04/2014] - Notícias no Foguete: Brasil, País dos absurdos 

[22/04/2014] - Chorrochó: Solidariedade ajuda a construir casa na zona rural 
[22/04/2014] - São João na Bahia deve movimentar mais de R$ 120 milhões
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