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Tecnologia
Dia a Dia

O que é?

Como é?

Apostila

Programa desenvolvido na Biblioteca de São Paulo (BSP) com
o objetivo de promover a inclusão digital de pessoas acima de 60
anos. A atividade proporciona aos participantes, conhecimentos
do mundo digital de forma leve, simples e didática. O programa
é dividido em dois segmentos: Curso de Informática e Oficina de
Smartphones e Redes Sociais.

Para o ingresso no programa, os interessados devem se inscrever na atividade de interesse no balcão de atendimento da Biblioteca, por telefone ou por e-mail.
Curso de Informática
Com carga horária de 34 horas, a atividade é oferecida duas vezes por semana, com a duração de duas horas por encontro. Para
um melhor aproveitamento e envolvimento na aula, cada turma
atende até 8 alunos. É ministrado por dois instrutores.
Oficina de Smartphones e Redes Sociais
Com carga horária de 16 horas, a atividade é oferecida duas vezes por semana, com a duração de duas horas por encontro. Cada
turma atende até 10 alunos. É ministrado por dois instrutores.

Divulgação

A divulgação é realizada nos seguintes formatos: guia de programação mensal impresso, site da biblioteca, redes sociais,
newsletters e banners no Parque da Juventude, onde a BSP está
localizada. Durante a semana a atividade também é divulgada
dentro da própria biblioteca, em displays informativos (acrílico A4)
e monitores de TV.
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Onde acontece?

Curso de Informática
As aulas acontecem no piso térreo, local onde a biblioteca disponibiliza computadores aos sócios.
Oficina de Smartphones e Redes Sociais
As aulas acontecem no auditório da biblioteca, podendo acontecer em outros espaços, privilegiando locais confortáveis para
atender os idosos, com cadeiras e poltronas, silêncio e wifi.

Como acontece?

Curso de Informática
Na primeira aula os monitores fazem uma conversa para alinhar as expectativas e os conhecimentos dos alunos. Os participantes recebem uma apostila com o conteúdo que será aplicado nas 34 horas de curso. Os temas passam por: conhecendo o
computador, digitação, internet, Facebook e introdução ao pacote
Office. Cada aluno utiliza um equipamento e todos os encontros
iniciam com a recapitulação do que foi aprendido na aula anterior.
Ao final do curso, os participantes que atingem o mínimo de
75% de frequência recebem um certificado de participação.
Para registro e relatório interno é necessário: passar lista de
presentes, fotografar todos os encontros e realizar a pesquisa
de avaliação no último encontro.
Oficina de Smartphones e Redes Sociais
É necessário que o aluno traga o seu smartphone para melhor
aproveitamento da oficina. Na primeira aula os instrutores fazem
uma conversa para alinhar as expectativas e os conhecimentos dos
alunos. A atividade tem o objetivo de aproximar o participante do
universo dos smartphones e como utilizar esses equipamentos para
acesso às redes sociais. Os temas abordados passam por: definição
sobre o que é smartphone, comandos, sistema operacional, conectividade, aplicativos, segurança e redes sociais. Todos os encontros
iniciam com a recapitulação do que foi aprendido na aula anterior.
Ao final da oficina, os participantes que atingem o mínimo de
75% de frequência recebem um certificado de participação.
Para registro interno é necessário: passar lista de presentes,
fotografar todos os encontros e realizar a pesquisa de avaliação
no último encontro. A avaliação interna é feita por meio de um
relato dos mediadores no final de cada turma.
Texto atualizado em dezembro de 2016.

