NOTÍCIA

Formatura da 1ª turma de Informática Solidária
Formada a primeira turma de Informática Solidária dos moradores do Bairro da Bela União.
Durante os meses de julho e agosto foram realizados encontros semanais com duração de 2h na escola
Municipal da Bela União para a concretização do sonho de alguns moradores – aprender sobre informática - ao
qual ficou denominado o curso de Informática Solidária. O projeto de Informática Solidária foi construído pelo
Grupo Colaborativo e apoiado pela Equipe do Programa SF na busca de parcerias. O objetivo principal do curso
foi de proporcionar conhecimentos básicos de informática inicialmente para o GC, permitindo a muitos
participantes o primeiro contato com o computador.
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Para a concretização desse sonho, os moradores contaram com a dedicação de 5 voluntárias: Vanessa
Andréia Schneider, Janaina Aline Poersch, Emanoele Graniel Urias, Jussara Vitorino da Silva e a Joana Spohr, que
repassaram um pouco dos seus conhecimentos.
Ao total, foram 20 horas de aulas no laboratório da escola, foram 15 formados com a faixa etária de 30
anos aos 70 anos. A certificação foi realizada pelo Curso Informática Básica do Programa de Inclusão Digital da
Setrem.

“Eu comecei o curso de informática para
me aperfeiçoar um pouco mais, tem
algumas coisas que eu já sabia, que
aprendi sozinho, mas aqui puder
aperfeiçoar os meus conhecimentos.
Também pude compartilhar com os meus
colegas, fortalecer a nossa união. Foi
muito gratificante para mim e para os
meus colegas”. Juliano de Lima – aluno do
Curso de Informática Solidária

Créditos:
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* Imagens das voluntárias envolvidas
O programa Semeando o Futuro tem como meta, aperfeiçoar a capacidade das comunidades e instituições locais para que juntos
tenham maior autonomia em busca de melhores condições socioeconômicas. Este programa de três anos veio em parceria entre a
Fundação John Deere e Global Communities.

Leia mais: http://www.globalcommunitiesbrasil.org
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