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Objetivo

Disponibilizar recursos de Tecnologia
da informação, capacitando os alunos
a partir do 6º ano do Ensino
Fundamental e comunidade em geral;

Aprimorar as competências técnicas,
visando prepará-los para o mercado de
trabalho.



Ações

Inauguração do Pólo I da Escola de
Informática em agosto de 2007, que visa
atender a população do bairro Nova
Cerquilho;

Doação de microcomputadores para a
Prefeitura de Cerquilho, a fim de
organizar uma sala para ministrar os
cursos de informática, compreendendo
um pacote de trinta e nove horas de
curso em vinte e seis aulas;



Com a adesão da empresa Cipatex ao
projeto, foi possível a ampliação para
o Pólo II, inaugurado em 03 de abril de
2008. As empresas disponibilizam os
recursos de informática, o ICAP os
softwares e a Prefeitura de Cerquilho
os demais recursos tais como divulgação
do projeto aos pais dos alunos nas
escolas, acompanhamento da evolução dos
alunos, manutenção e limpeza do local;

Em 2010, iniciaram-se as aulas para um
grupo Psicossocial (CAPS) e, através
da parceria com a Secretaria de
Educação de Cerquilho, aulas para
crianças de 3 a 5 anos de idade;



Para os alunos que desejavam atuar com
manutenção de micros, foi formada uma
turma do curso de Montagem e Manutenção
de Micros em fevereiro de 2011;

Em 2011, junto com a Assistência Social
de Cerquilho, foram iniciadas as aulas
para pessoas portadoras de deficiência
auditiva;



Em 2011, a PPE doou mais computadores,
o que permitiu ampliar a capacidade de
atendimento e iniciar o curso de artes
gráficas (Projeto E-volução);

No projeto E-volução, os alunos são
capacitados na área gráfica com domínio
em softwares deste segmento(Corel Draw,
Photoshop e Ilustrator).



Windows básico (06 horas - 04 aulas)
Word Básico (03 horas - 02 aulas)
Excel Básico (15 horas - 10 aulas)
Outlook (06 horas - 04 aulas)
Power Point (03 horas - 02 aulas)
Noções de internet(06 horas - 04 aulas)

Didática:



Montagem e manutenção de micros;

Projeto E-volução (Corel Draw,Photoshop
e Ilustrator).

Cursos de Aperfeiçoamento



Público Alvo

Alunos a partir da 6ª série do Ensino
Fundamental;

Comunidade em geral.



Desde a implantação do projeto em 2007,
cerca de 5 mil alunos se formaram até
2011.

Resultados



Grupo Cipatex;

Parcerias

Prefeitura Municipal de Cerquilho;

ICAP (Instituto da Criança e do
Adolescente).



Fotos
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Aulas



Coordenadores Damaris e Lucas


