
Sobre o
Programa

Dinâmica e
Execução

Programa desenvolvido na Biblioteca de São Paulo e 
na Biblioteca Parque Villa-Lobos, que tem como objetivo 
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.

A atividade é dividida em dois segmentos:
Curso de Informática e Oficina de Smartphones.

Formato: presencial ou virtual.
Público alvo: pessoas acima de 60 anos. 
Mediadores: equipe da biblioteca.
Para o ingresso no programa, os interessados devem fazer a 
pré-inscrição no balcão de atendimento, por telefone, e-mail, 
ou pelo site da biblioteca.

CURSO DE INFORMÁTICA
Carga horária: A atividade é oferecida duas vezes por 
semana, com a duração de duas horas por encontro, 
totalizando 32 horas por curso.
Quantidade de participantes: 8 alunos.

OFICINA DE SMARTPHONES
Carga horária: A atividade é oferecida duas vezes por 
semana, com a duração de duas horas por encontro, 
totalizando 16 horas por oficina.
Quantidade de participantes: 10 alunos.

Tecnologia Dia a Dia
Identidade visual

Práticas

Apostila - Informática Apostila - Smartphone

https://spleituras.org.br/arquivos/repo-1000-tecnologia-dia-a-dia.zip
https://spleituras.org.br/arquivos/repo-1000-apostilainformaticabspbvl.pdf
https://spleituras.org.br/arquivos/repo-1000-apostila-smartphone-+60-bsp-e-bvl.pdf


Na primeira aula os monitores conversam com os alunos 
para alinhar as expectativas e seus conhecimentos. Os 
participantes recebem uma apostila com o conteúdo que 
será aplicado durante o curso.

Os temas passam por conhecer o computador, digitação, 
internet, redes sociais, introdução ao pacote Office e uma 
apresentação sobre a BibliON e fake news. Cada aluno utiliza 
um equipamento e todos os encontros iniciam com 
a recapitulação do que foi aprendido na aula anterior.

As aulas acontecem geralmente nas áreas onde a biblioteca 
disponibiliza computadores aos sócios.

É necessário que o aluno traga o seu smartphone para 
melhor aproveitamento da oficina. Na primeira aula os 
monitores conversam com os alunos para alinhar as 
expectativas e seus conhecimentos. 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 pela 
definição do que é um smartphone, seu sistema operacional, 
conectividade, aplicativos,  segurança,  acesso às redes 
sociais e uma apresentação da plataforma BibliON e fake 
news. Todos os encontros iniciam com a recapitulação do 
que foi aprendido na aula anterior.

Os alunos assinam uma lista para controle de presença. 
No final da atividade, os participantes que atingiram 75% 
da frequência recebem um certificado de participação.
As aulas acontecem, geralmente, no auditório ou salas 
fechadas, podendo acontecer em outros espaços, privilegiando 
locais confortáveis para atender os idosos, com cadeiras ou 
poltronas, recursos de áudio e vídeo, lousa, silêncio e Wifi.
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A divulgação é feita nos sites, redes sociais, avisos, e 
monitores de TV das bibliotecas.  Além disso, são realizados 
convites para públicos específicos.

Para acompanhamento da ação são realizadas pesquisas 
de satisfação, com avalição anual. Para registro e controle 
interno é necessário fotografar e contabilizar o público.
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