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1. Tópicos de Interesse relacionados

Experiência de Inclusão Digital nas escolas

Experiência no âmbito do programa Um Computador por Aluno

2. Descrição

Em Candiota, na região da Campanha do Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai 
uma das cidades pioneiras no Brasil,  o programa foi lançado no dia 27 de junho de 
2010, abrangendo 100% das escolas municipais de ensino fundamental, sendo a escola 
Santa Izabel, localizada na zona rural do município, composta em sua totalidade por 
assentamentos e a Escola Neli Betemps, localizada no Bairro João Emilio, caracterizado 
em sua grande parte por famílias de baixa renda. 

Atualmente o projeto atende 494 alunos do ensino fundamental, Educação de Jovens e 
Adultos  e  44  professores.  A implantação do projeto  educando,  far-se-á,  a  partir  da 
necessidade de continuidade do programa PROUCA, onde Candiota foi contemplada 
com  os  netbooks,  mas  a  responsabilidade  de  dar  prosseguimento  a  utilização  dos 
equipamentos em sala de aula é de nosso município. 

A estrutura  de rede  de  internet  no  município conta com a  interligação de  todos os 
prédios  públicos  via  rádio,  onde  as  escolas  são  contempladas  com internet  de  alta 
velocidade. Dentro das escolas, a internet é distribuídas até as salas de aula através da 
rede elétrica (Power Line Comunication PLC).

Com as formações presenciais já realizadas até o momento o que se pode notar, através 
das avaliações dos encontros, é que os professores estão motivos e já romperam grande 
parte da resistência em utilizar os equipamentos em sala de aula.

No ano de 2012, o Projeto recebeu o Premio Gestor Público na categoria Tecnologia da 
Informação, promovido pelo SINDIFISCO RS.

3. Objetivo

Levando-se em conta a importância da utilização de TICs (Tecnologias da Informação e 
Comunicação) em sala de aula, a resistência encontrada por parte dos educadores em 
utilizar  os  nets  em  sala  de  aula  (devido  a  falta  de  conhecimento  técnico),  a  alta 
receptividade dos alunos nas práticas desenvolvidas sala de aula com o computador, o 
governo municipal resolveu investir no Projeto Educando com o objetivo de efetuar um 



levantamento dos principais problemas encontrados a fim de serem sanados, além de 
planejar e executar as ações do programa em Candiota para os próximos quatro anos.

O projeto edUCAndo trata da gestão do Programa UCA no município de Candiota e 
consiste  na  manutenção  dos  equipamentos,  acompanhamento  técnico,  pedagógico  e 
também formação de professores.

No ano de 2013 estamos com um audacioso planejamento que prevê 40h de formação 
para  os professores  além da ampliação do Programa para  implantação na Educação 
Infantil.
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