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Tópico de interesse: Experiência de Inclusão Digital nas Escolas 

O texto relata a experiência dos bolsistas do Projeto Mídias Eletrônicas: Ensino e 

Inclusão que é um Programa de Extensão da Universidade Federal do Oeste do Pará que 

integrou ações em  oito escolas públicas.  Os Clubes do Conhecimento foram a primeira 

parte de execução do Projeto, suas ações foram desenvolvidas durante cinco meses aos 

sábados com alunos do 1º e 2º ano do Ensino Médio totalizando 48 horas de atividades. 

O objetivo dos Clubes foi permitir ao aluno um entendimento amplo do computador de 

forma que estes pudessem usufruir melhor de seus recursos.  

 Foram desenvolvidas atividades para trabalhar conceitos de: números binários, 

representação de imagens, correção e detecção de erros, algoritmos de busca, animação 

gráfica 2D com Scratch, programação básica com Robótica – Lego Mindstorms, edição 

de imagens, edição de áudio e criação de aplicativos móveis. 

 Algumas escolas possuem laboratórios de informática, no entanto, estes são 

subutilizados, seja por falta de capacitação do professor responsável pelo ambiente 

computacional e/ou pelo fato do pouco ou nenhum interesse pela interface (usabilidade) 

do Linux Educacional. Mas segundo Valente (1999) não é exatamente o objeto, neste 

caso o sistema operacional Linux, que vai permitir o aluno entender ou não determinado 

assunto ou conceito, mas sim a maneira como o computador é utilizado e o modo de 

como o desafio é dado ao aluno. 

 Nesta perspectiva, os Clubes do Conhecimento deu subsidio aos alunos para 

utilização dos recursos tecnológicos disponíveis em suas escolas e em seu dia-a-dia. O 

entendimento do computador e seu funcionamento são imprescindíveis já que o aluno 

precisa deste para realizar pesquisas, fazer trabalhos e para tal não basta apenas ter 

acesso à maquina, é necessário saber usá-la.  
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