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EDUCAÇÃO

Prorrogadas inscrições para cursos no Polo de
Cultura Digital
02/04/2015 08h18

Os cursos são voltados a educadores, estudantes e profissionais interessados em aprender mais sobre
o uso de tecnologia na sala de aula.

Acorda Cidade

As inscrições para o Polo de Cultura Digital foram
prorrogadas até o dia 10 de abril. Serão oferecidas
inicialmente 60 vagas, distribuídas pelos diversos cursos e
nos três turnos.

Os cursos são voltados a educadores, estudantes e
profissionais interessados em aprender mais sobre o uso de
tecnologia na sala de aula. O curso para aluno monitor
abrange os conceitos mais atuais sobre tecnologia,
proporcionando além da formação a aplicação destes
conceitos no seu dia a dia.

O curso Windows na sala de aula é direcionado a
apresentação e aprimoramento do uso de ferramentas
gratuitas como apoio pedagógico e projetos
desenvolvimentos na escola. Já o curso Office 365 é
voltado para educação, com conjunto de aplicações online
para desenvolvimento, controle e organização de
conteúdos da Microsoft.

Inauguração

Dia 8 de abril, data de aniversário da Biblioteca Municipal
Arnold Silva, será inaugurado no local mais um Polo de
Cultura Digital administrado pela Fundação Egberto
Tavares Costa. A iniciativa é da Prefeitura Municipal em
parceria com a Microsoft.

Além dos cursos de Inclusão Digital (informática básica) e
Educação para o Trabalho (atendimento ao cliente, postura profissional, empreendedorismo), que já são ofertados
em todos os Polos, agora serão ofertados os cursos de educação tecnológica e formação de educadores, todos
gratuitos.

De acordo com informações do Instituto Paramitas, esse serviço também será acrescido aos Polos já existentes na
Sede de Feira de Santana, localizados nos bairros Mangabeira, Parque Ipê, Parque Sevilha, Rua Nova, Centro (Edifício
Mandacaru), Santa Mônica, como também nos distritos de Matinha, Jaguara, Jaiba e Maria Quitéria.

Ainda segundo informações do Instituto Paramitas, o Microsoft Virtual Academy é o centro de treinamento virtual da
Microsoft, direcionado a profissionais da área de TI, que desejam se especializar, e a qualquer pessoa que possui
aptidão ou interesse na área de Informática. Outras informações no Instituto Paramitas pelo telefone (75) 3221-
5788, ou na Biblioteca Municipal Arnold Silva. 
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