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A EDUCAÇÃO DIGITAL
na Cidade Princesa

Suzani Caribé - Coordenadora local

O programa Educação Digital em Feira de Santana foi construído a partir da necessidade de oferecer acesso e o engajamento na sociedade do conhecimento aos alunos
atendidos nos Centros Digitais.
Por esta razão, o projeto teve início com a participação daqueles que acreditamos
serem os protagonistas desta iniciativa: educadores e alunos. Assim, contando com o
apoio da Fundação Municipal Egberto Tavares Costa, foi concebido o Programa Educação Digital, uma iniciativa de currículo, formação continuada e acompanhamento
pedagógico para uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), de forma
integrada às necessidades dos alunos da comunidade.
As atividades dos alunos são realizadas em um ambiente virtual que permite a realização de atividades interativas, publicação e socialização de suas produções e interações
com outros participantes do programa.
Claudia Stippe / Mary Grace P. Andrioli
Teresa Cristina Jordão

(redação)
Gilmara almeida
(produtora cultural)

EDITORIAL
Essa parceria entre a Fundação

duradoura do conhecimento
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aluno um novo olhar para as

Egberto Costa e o Instituto

com a vontade de aprender. A

larga experiência em tecnologia

tecnologias. Optamos por uma

Paramitas, demonstra a
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da educação trouxe na bagagem

parceria com base na seriedade

grandiosidade do trabalho que

possível fazer, e investiu na

a capacidade pedagógica e

e competência buscando ensinar

está sendo desenvolvido em Feira inclusão de milhares de pessoas pôs em prática. Os resultados

que a informática vai além de

de Santana. O desafio de arriscar que estavam a margem da vida

são dezenas de facilitadores,

ter acesso a internet, oferecendo

pela primeira vez o uso do

moderna e por isso mesmo

professores, coordenadores

aos cidadãos a senha de acesso

computador, é algo indescritível

perdendo grandes oportunidades capacitados para desenvolverem

a um mundo novo ao alcance de

e contagiante. Por isso, neste

de evoluir por falta de

atividades voltadas para o ensino

um click mágico.

momento, celebramos a união

conhecimento tecnológico. O

aprendizagem despertando no

PARABÉNS,

1400 alunos certificados.
Um ano de bons resultados.

AUGUSTO CESAR ORRICO
Presidente Fundação Egberto Tavares Costa

O uso das tecnologias na educação ajudam na formação de crianças, jovens, adultos e idosos.

EDITORIAL
Os Centros Digitais de Feira
de Santana estão a cada dia
adicionando as suas muitas
utilidades, diversas atividades
educacionais que enriquecem
ainda mais o currículo do
ensino público da Cidade. A
Fundação Egberto Costa entra
nessa parceria com a promoção
da inclusão digital através do
Programa Cidade Digital em sua
real funcionalidade; acabar com
analfabetismo digital. Com os
investimentos da Prefeitura de

Feira de Santana, foram criados
os Centros Digitais com acesso
a internet gratuita nos bairros e
distritos para atender milhares
de pessoas que ainda não
tinham contato com esse mundo
virtual. Para nossa satisfação
os benefícios vão além das
expectativas, quando trouxemos
para cá o Instituto Paramitas,
parceira também da Microsoft,
cria então uma lente de aumento
nos resultados obtidos nos
produtos que ela oferece,

como cursos profissionalizantes,
treinamento de pessoal entre
outros. Tudo isso coloca Feira de
Santana mais uma vez a frente
de milhares de cidades através
do programa Cidade Digital. O
trabalho da Fundação junto a
Paramitas é ampliar cada vez mais
o número de pessoas capacitadas
para ensinar, pois a demanda dos
que querem aprender não para
de crescer. As oportunidades de
trabalho aparecem, os momentos
de lazer, a busca pela informação

e pelos amigos novos e velhos
se multiplicam, e muitas outras
questões que fazem com que os
Centros Digitais assumam papel
importante na formação pessoal
e profissional dessas pessoas,
bastando apenas um click para
que as portas do conhecimento se
abram para todos. Parabéns aos
formandos dessa primeira turma
que servirão de espelho para que as
próximas acreditem em si mesmas
assim como a Fundação acreditou,
investiu e deu resultados excelentes.

A Grande ideia da Educação Digital é
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Educação Digital busca em primeiro

ações privilegiam o uso de diferentes
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partir de 2011 em Feira de santana, o

adequando a realidade dos alunos.

acompanhamento pedagógico para o

programa é aprimorado constantemente

EDUCAÇÃO DIGITAL
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programas que educam e socializam

Os Centros digitais oferecem diversos cursos de inclusão digital para melhor
empregabilidade das comunidades. Todos os cursos visam favorecer a autonomia e o
desenvolvimento de competências digitais, fundamentais para a aprendizagem ao longo
da vida e melhoria da qualificação profissional. O Instituto Paramitas desenvolveu cursos
próprios, por meio de metodologia interativa, baseada em roteiros de aprendizagem
multimídia e interações em ambiente online de aprendizagem.

Aluno monitor

EJA digital

Atendimento ao cliente

Primeiros cliques

ANDRESSA MARTINS SILVA
Assistente pedagógica
COMPROMISSO COM A EDUCAÇÃO
E COM O DESENVOLVIMENTO
PESSOAL E PROFISSIONAL DOS
COLABORADORES.
Conheci o Projeto do Instituto Paramitas em
2009, pois atuei como Professora de Informática
na Prefeitura Municipal de Santo André. Receber
o convite para integrar a equipe do Paramitas
em Feira de Santana foi motivo de grande alegria
para mim. Atualmente, trabalho como Assistente
Pedagógica, promovendo a Formação dos
Facilitadores e acompanhando todos os trabalhos
desenvolvidos nos Centros Digitais. Cada encontro

Educação nas nuvens
que realizamos, socializamos as atividades
realizadas pelos Facilitadores junto com seus
alunos incentivando as suas produções.
A partir desses encontros, compreendemos
que cada Centro Digital é único. As trocas de
experiências, o compartilhamento das atividades, contribuem não apenas para o meu
conhecimento profissional, mas também
pessoal.

Galáxia internet
Manutenção e montagem
de micros

CENTROS DIGITAIS:
Baraúnas / Rua nova /Matinha

O Centro Digital ajuda as pessoas que não
tem condições de pagar um curso de informática a ter acesso a esse conhecimento.
Aqui a gente dá formação de forma igual
para todos. Pessoas de todas as idades são
aceitas no centro, respeitando as particularidades de cada idade. O mais gratificante é
o empenho e o amor que os alunos trazem
para as aulas, transformando tudo em uma
grande troca de experiências”.

Margareth Ribeiro Pereira
Coordenadora administrativa
Centro Digital Baraúnas

Laíza Santos
“O curso ajuda o aluno a ingressar no
mercado de trabalho. Ajudar, principalmente os mais velhos, a utilizar
o computador é um trabalho de
enriquecimento pessoal”.

Com a palavra, os
Facilitadores

Ciro Nathan S. de Oliveira
“Passar o conhecimento ajudando
quem procura o Centro Digital é
muito gratificante. Acho que ajuda
no futuro dessas pessoas”.

João Mota Junqueira
“Trabalhar aqui é uma grande experiência. Me sinto um vencedor
quando vejo uma pessoa que nem
sabia o que era um mouse, trabalhar
no computador.”

Gilmario Nunes Aquino
“As aulas são 100% inteligentes,
visuais. Quando me pediram para
executar esse projeto, aceitei de primeira. Mais que uma conquista profissional, é uma conquista pessoal”.

Bruno Barbosa dos Santos
“Aprendi e aprendo muito com os
alunos, com a realidade da vida. As
pessoas têm vontade de aprender
e nem sempre podem suprir essa
necessidade ”.

“Trabalhar no
Centro digital
da Matinha
é motivo de
grande orgulho
pra mim”
Iraci Vitória Moreira - Facilitadora
“Trabalhar no Centro Digital da Matinha

é motivo de grande orgulho para mim.
Toda a comunidade que tem interesse em
participar dos cursos é matriculada e o
que eu fui percebendo com o passar dos
meses é que a gente não ensina os alunos.
Eles que nos ensinam a compreender o
próximo, suas limitações, além de ter fé e
coragem de vencer os desafios.

O Centro Digital é uma inovação para
a nossa comunidade. Esse sonho
demorou demais para se tornar
realidade e hoje só temos que
agradecer a todos que contribuem
para o sucesso do nosso trabalho.
Geralmente, os benefícios são
implantados apenas na zona urbana,
quando o Centro Digital chegou à zona
rural foi como enxergar uma luz no fim

do túnel. Está todo mundo maravilhado,
aproveitando o máximo possível todos os
cursos.
os alunos mais velhos possuem mais
dificuldade de aprendizado. Mas, eles
participam das aulas, interagem conosco.
Como a comunidade da Matinha possui
apenas um Centro Digital, eu já conhecia
alguns alunos, o que tornou o trabalho
mais agradável, tudo fluiu naturalmente.

O conteúdo do Eja Digital é muito
bem explicado e eu procuro passálo da melhor maneira para eles.
Incentivo quando vejo que alguém
está com mais dificuldade em alguma
atividade, procurando dar a maior
atenção possível ao aluno. Por isso,
eu digo com toda a verdade do meu
coração: A cada conquista, cada
realização deles, quem fica feliz sou
eu. Isso aqui é um sonho para mim”.

Quem ensina

também aprende
Centro digital do bairro Baraúnas

“Não sou mais criança,
não aprendo com a
facilidade deles. Por
isso, preciso de mais
atenção, carinho. E
aqui eu tive isso.”

A aposentada Mabel Souza Santos, 74 anos,
é uma daquelas pessoas que você pode ficar
horas conversando sem cansar. A doçura e
a vitalidade dessa senhora encanta a todos
que estão a sua volta. Dona Mabel, como
é chamada, procurou o Centro Digital do
bairro Baraúnas, para acrescentar mais uma
atividade aos seus dias.
“Quando cheguei aqui fui muito bem
recebida. A gente quando vai ficando mais
velho, é um pouco mal tratado em alguns
lugares. Chegar aqui e ser recebida de braços
abertos por todos, foi motivo de grande
alegria. Não falto uma aula, porque eu sei
que além de aprender informática, vou
compartilhar alegrias e experiências com
todos que fazem parte desse trabalho”.
Ela faz de tudo um pouco durante as aulas.
Navega na internet, envia mensagens e
e-mails, além de garimpar receitas para
mimar a família.

Emocionada, chama a facilitadora Laíza de
Pereira Santos e diz: “Minha filha, não tenho
como agradecer o carinho e o amor que você
me trata aqui. Sou muito bem tratada por
todos, mas sua maneira de me ajudar, com
tanto respeito, me torna eternamente grata a
você. Continue assim, que seu futuro será só
de alegria”. Laíza dá aulas para Dona Mabel
desde o início do curso e, surpresa
com o depoimento da senhora,
não conteve as lágrimas.
“Tratar as pessoas com carinho e atenção
sempre foi uma prioridade para mim. Dona
Mabel é uma aluna muito aplicada, que
no tempo dela, foi aprendendo o que eu
ensinava. Quando ela não entendia, eu
voltava a explicar quantas vezes fossem
necessárias, acredito que esse seja o motivo
do carinho dela por mim”.
Abraçada a Laíza, Dona Mabel deixa um
recado para quem não teve ainda coragem
de voltar a estudar: É importante que todos
procurem melhorias na sua vida. Eu não
desisti nem um momento. Nunca pensei
em deixar que a vergonha ou o cansaço
me impedissem de aprendi. Hoje sou uma
vitoriosa e fico feliz de compartilhar meus
conhecimentos com tantas pessoas.

Mabel Souza Santos,
74 anos, Centro Digital
Baraúnas
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Implantar um programa como o Educação Digital no
município de Feira de Santana, mostra o quanto a formação e
o acompanhamento de educadores para o uso das TIC com
os alunos, despertando o aprendizado mútuo e coletivo são
importantes.
A insegurança do começo, gradativamente, é substituída pelo
engajamento demonstrado pelos formadores a cada novo
encontro. Em contato com os alunos, isso se reflete no uso
da internet como prática social, permitindo a interatividade,
ampliando a comunicação e a troca de experiências. Dentro desse
contexto, o envolvimento dos professores é ponto relevante para
o sucesso do Educação Digital.

Alunos e professores dos Centros Digitais Baraúnas, Matinha e Rua Nova

www.institutoparamitas.org.br

www.institutoparamitas.org.br

OS CENTROS DIGITAIS EM
FEIRA DE SANTANA E A
PARCERIA COM O
INSTITUTO PARAMITAS

Lídia Maria Rocha

Coordenadora Pedagógica

A parceria Instituto Paramitas
com os Centros Digitais de
Feira de Santana favorece de
forma significativa o acesso e
a capacitação de estudantes
e professores, tornando-os
capazes de realizar atividades
pedagógicas para uso da Web,
fortalecendo a prática para
as exigências do mercado de
trabalho. Feira de Santana possui
22 Centros digitais e um Ônibus
Digital que oferece recursos
desde os primeiros contatos com
o computador, até a montagem
e manutenção de micros, para
crianças, jovens, adultos e idosos.
Todo o processo de aprendizado
é monitorado, com as ações
direcionadas a um único foco:
A Inclusão Digital. A Educação
Digital busca uma transformação

de vida para os cidadãos de
forma organizada e alinhada.
Os cursos oferecidos nos
Centros Digitais possuem
características específicas
com uma prática inovadora a
cada idade, o que possibilita
a conclusão de atividades
importantes como a criação
de vídeos, produção textual,
criação de jornal, currículo e
outras ações relacionadas à
área profissional.
O trabalho realizado pelo
Instituto Paramitas possui
credibilidade. Crescemos
enquanto focalizadores da
Era Digital articulada com
uma educação de qualidade.
É certo que precisamos
caminhar muito para ajustes
futuros, mas hoje entendemos
os Centros digitais como um
local onde as pessoas buscam
aprendizado e conhecimento.
Isso deixa claro o quando
precisamos mudar e acreditar
que a Inclusão Digital é
necessária para a sociedade
atual. Considero diante de
todo processo, resultados
significativos e marcas para
um futuro bem próximo, onde
a Inclusão Digital será uma
realidade para todos.

Atividades
realizadas
nos Centros
digitais

Os Centros digitais realizam reuniões técnicas,
administrativas e pedagógicas com a equipe, para
planejamento e alinhamento das ações, além de
acompanhamento por meio de visitas aos Centros
digitais e vídeo conferências. Os facilitadores são
formados duas vezes ao mês para planejamento e
socialização das atividades realizadas e a realização de projetos direcionados a realidade de cada
Centro digital da cidade.
Todos os alunos são acompanhados por meio de
relatórios disponibilizados pelos facilitadores e
suporte via e-mail. Os profissionais são valorizados
por meio de prêmios, de acordo com o êxito na
realização das atividades nos Centros digitais.

“Fotos, depoimentos e produções presentes nesta revista, nos mostram a percepção e o empenho de todos que
participam desse programa, que ajudam diariamente a
construir essa história.” (Lídia)

InclusãoDigital
Tecnologia da educação a serviço da Cidadania

Com a certificação da primeira

são específicos e certamente

turma dos Centros Digitais de Feira

ajudaram a essa turma a ganhar

de Santana, abrem-se inúmeras

seu certificado. Para os professores,

possibilidades para outras tantas

colaboradores e para o governo

pessoas que nunca tiveram contato

municipal fica a certeza de que

com o mundo da informática.

o primeiro e importante passo já

Por meio do Instituto Paramitas,

foi dado e a partir de agora mais e

os cursos ministrados diminuem

mais pessoas têm a oportunidade

essa distãncia entre as pessoas e o

de mudar o rumo de suas vidas

mundo moderno. Não importa a

buscando conhecimento. Inclusão

idade, todos precisamos aprender

digital para o Paramitas é isso,

sempre, e não há tempo que seja

transformar pessoas em pessoas

tarde, o tempo de começar ou

melhores e mais informadas, com

recomeçar é agora. Os cursos

satisfação e muito profissionalismo.
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