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       O projeto “Mídias Eletrônicas” tem como intuito promover o processo de inclusão  

digital  e  social  de  Jovens  de  15  a  21  anos  regularmente  matriculados  em  escolas  

públicas  de  zonas  periféricas  dos  municípios  de  Santarém  e  Belterra,  professores  

da  rede pública  de  ensino  básico  dos  municípios  de  Santarém. O mesmo, cuja 

proposta baseia-se no princípio de que  uma  boa  formação  na  área  da  Tecnologia  de  

Informação  e Comunicação (TIC) envolve formar usuários críticos deste uso e capazes 

de incorporar o  uso  do  computador  em  suas  tarefas  cotidianas  e  produtivas,  

procurando  novas alternativas para a solução de problemas da sua realidade.    

       O Projeto de Extensão atingiu cerca de 600 pessoas e conta com uma equipe de  

trabalho de 21 pessoas da Universidade, com um total de 928 horas distribuídas entre:  

Treinamento de monitores, Clubes do Conhecimento e Cursos de Extensão. As 

atividades desenvolvidas  são  planejadas  pelos  discentes  de  licenciatura  e  áreas  

tecnológicas    da  UFOPA e professores no inicio do semestre e durante a execução de 

reuniões semanais.   

Foram criados oito clubes distribuídos nas escolas públicas: EEEFM Dom Tiago Ryan,  

EEEFM Aluísio Martins, EEEFM Ubaldo Corrêa, EMEF União Libertadora, EDEFM  

São Francisco, Casa Brasil, EEEFM Rio Tapajós e EEEFM Frei Ambrósio.  

       O Objetivo deste projeto é socializar as práticas desenvolvidas na  Escola,  

evidenciando a qualificação do processo pedagógico utilizando as ferramentas digitais,  

está  diretamente  relacionado  à  Inclusão  Digital.  Despertando para o papel da escola  

nesse  processo  inclusivo,  aprimorando  o  uso  das  tecnologias  a  fim  de  elaborar  

estratégias   pedagógicas  em que o aluno posa apropriar-se das ferramentas digitais e 

ter acesso à internet conhecendo as inúmeras possibilidades oferecidas. Durante o 

decorrer do projeto foram realizadas várias atividades, tais como: SRATCH, LEGO 

MINDSTORM, PROGRAMAÇÃO DE JOGOS Wii, LINGUAGEM C, XADREX 

BÁSICO, APP INVENTOR, GIMP, AUDACITY, KINO, CINELERRA e 

INTERATIVIDADE DIGITAL. 

 

  

 

Referências Bibliográficas:  

HADDAD, Fernando. Cultura Digital. Editora Cultura, Brasília. (2009).  

MALAGUTI, A.M. Cultura Digital. Editora Cultura, Brasília.(2009).  

http://pt.scribd.com/doc/23926515/Apostila-Audacity 

mailto:samira_mafra22@hotmail.com
mailto:maraluane_21@hotmail.com
mailto:enoque@gmail.com



