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Formação

Aprender faz parte da vida, sendo um processo permanente de

desenvolvimento humano e profissional.
Enquanto pessoas, cada dia aprendemos, mediante as relações e
interações que realizamos em diversos ambientes nos quais convivemos.
Aprender é mais do que receber ou obter informações, conhecê-las e
compreendê-las. Aprender é tornar o que aprendemos parte de nosso ser.

1 Formação de tutores e professores
A formação docente é uma contínua caminhada dos profissionais da
educação, sendo indispensável para o aprimoramento de suas práticas.
A formação continuada de professores está prevista na LDB nº 9394/96
em seu artigo 62, § 2º e 3º, que incumbe as mantenedoras para proporcionar a
formação continuada de seus docentes, incluindo a capacitação dos
profissionais de magistério na utilização de diferentes recursos e tecnologias de
educação, inclusive, na modalidade a distância.
1.1 Curso Educação com Tecnologias
O curso Educação com Tecnologias que será desenvolvido em três módulos,
no período de 24 de novembro de 2014 a agosto de 2015, totalizando 80h de
efetivo trabalho em atividades presenciais e a distância.

Programa:
Módulo I – Educação no Século XXI: As 20 Chaves Educativas para 2020.
Objetivo: Refletir sobre a sociedade de Século XXI, as metodologias e
currículo no paradigma digital, os agentes educativos, a educação permanente
e as tendências do futuro.
Período: dezembro de 2014 até a primeira quinzena de março de 2015.
Módulo II – Fluência Tecnológica do Professor

Objetivo: Instrumentalizar o professor para utilização das tecnologias digitais
na prática pedagógica.
Período: Março a junho de 2015.
Módulo III – Ações e Diálogos para a Educação a Distância.
Objetivo: Analisar a prática dos diferentes atores da Educação a Distância com
base nas pesquisas acadêmicas contemporâneas.
Período: julho a agosto de 2015.
1.2 Mini cursos
Os minicursos terão duração de 08 a 12 horas e serão ofertados durante os
semestres, com inscrição específica para cada temática, organizados pelo
Núcleo de Tecnologia Educacional Santo Antônio da Patrulha.
Minicursos propostos para 1º semestre de 2015: Ferramentas do Google,
Apresentação em Prezi, Cmap Tools; Currículo Lattes; Aplicativos Móveis;
Audacity, Website ou Blog, Aplicativos Google, entre outros.
1.3 Semana Acadêmica
A Semana Acadêmica constitui-se em um momento de diálogo e reflexão entre
estudantes e pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento, realizado
anualmente, envolvendo as Universidades que oferecem cursos no Polo
Universitário Santo Antônio, acadêmicos e professores, tendo se transformado
em referência em formação, a cada nova edição. É um evento de
responsabilidade do Polo Universitário Santo Antônio, visando formação
continuada

dos

professores

públicos

e

formação

complementar

dos

acadêmicos do Polo Universitário Santo Antônio, possibilitando o cumprimento
da carga horária complementar aos nove cursos de graduação oferecidos pela
UFRGS, FURG, UFSM e UFPEL. É um evento aberto aos acadêmicos de
outras instituições e aos professores da rede pública.
Na Semana Acadêmica programada para 2015, planejamos inovar e
possibilitar a participação da comunidade em geral, em algumas atividades.
Esta oportunidade de inclusão da comunidade nas ações do Polo Universitário
Santo Antônio vem atender reivindicações da própria comunidade escolar e

comunidade em geral, que deseja fazer parte das ações acadêmicas,
promovendo a interação entre o meio acadêmico e a sociedade.
Para a Semana Acadêmica de 2015, que acontecerá de 24 a 28 de maio de
2015, planejamos uma programação que contempla um espetáculo de abertura
para dia 24 de maio de 2015 e uma palestra motivacional com Steven Dubner,
para o dia 28 de maio de 2015. Esta palestra tem impactado a comunidade
acadêmica e comunidade em geral, em vários estados do Brasil, trazendo
resultados positivos e renovando o projeto de vida de muitos jovens e adultos.
O palestrante coordena um projeto de inclusão social com deficientes físicos e
utiliza os honorários das palestras para manter o projeto.
O espetáculo de abertura será realizado pelo grupo de patinação “A Magia
sobre Rodas” que não cobra honorários, porém exige transporte para
equipamentos, transporte para 50 artistas, duas refeições para os 50 artistas e
os custos com manutenção do equipamento elétrico.
As demais atividades programadas, palestras e oficinas, serão contribuição das
Universidades parceiras e os custos com transportes será contribuição da
Secretaria Municipal de Educação.

Objetivos:
1-Oportunizar integração entre acadêmicos e comunidade em geral, através da
Realização da Semana Acadêmica, especialmente no espetáculo de abertura
“A Magia sobre Rodas” e na palestra motivacional, “Sem saber que era
impossível, foi lá e fez”
2-Oportunizar um momento qualificado de formação e realização da carga
horária complementar aos cursos de graduação oferecidos pela UFRGS,
FURG, UFSM e UFPEL no Polo Universitário Santo Antônio.
3-Oferecer aos professores da rede pública um momento qualificado de
formação continuada em parceria com as Universidades que ofertam os cursos
no Polo Universitário Santo Antônio.

Público alvo:
comunidade.

300 acadêmicos e professores e 1500 pessoas da

Cronograma: Realização da Semana Acadêmica de 24 a 28 de maio de
2015.
Programação completa em http://semanaacademica2015.weebly.com/

1.4- GEG Santo Antônio da Patrulha
Projeto realizado em parceria com a Google For Education, responsável pela
implantação do programa no Brasil.
A liderança do projeto é responsabilidade do Polo Universitário Santo Antônio e
Núcleo de Tecnologias Educacionais.
Quem somos?
Em Santo Antônio da Patrulha, RS, somos um grupo de educadores
comprometidos com uma educação que tenha como princípio a pesquisa e a
criação do estudante. Neste contexto, as tecnologias assumem um papel
fundamental para ampliar a informação e a socialização da construção do
estudante. Nosso grupo tem como objetivo utilizar os recursos Google para
educação e romper com as paredes das nossas salas de aulas, permitindo que
os estudantes circulem entre as paredes e as redes de forma colaborativa e
criativa.
Quando iniciamos as atividades?
O Grupo de Educadores Google em Santo Antônio da Patrulha foi criado em
fevereiro de 2015 com objetivo de aprender e compartilhar a utilização dos
aplicativos Google na educação.
Este grupo compõe o conjunto de educadores Google do Brasil.
Como participar?
O requisito necessário para fazer parte do nosso grupo é compartilhar de
nossos objetivos, do código de conduta e desejar estar envolvido neste
movimento

de

educadores,

coordenado

pelo

Google.

Para fazer parte do nosso grupo inscreva-se, preenchendo o formulário de
inscrição, na aba participantes.
Onde nos encontramos?
O local de encontro dos educadores Google de Santo Antônio da Patrulha é no
Polo Universitário Santo Antônio.
Como funcionamos?
A dinâmica de estudos do grupo está planejada com encontros mensais, que
podem ocorrem de forma presencial ou on line. Os encontros presenciais terão
o formato de oficinas, seminários, socialização de experiências e os encontros
on line podem ocorrer por hangout on air ou hangout gravados.
Cronograma dos encontros?
Disponível na página do GEG https://sites.google.com/site/gegsaprs/

2 Formação de Idosos
A informática redimensionando as relações
Em março de 2014 o Polo Universitário Santo Antônio foi provocado a realizar
uma ação que promovesse a inclusão digital às pessoas com mais de 60 anos
de idade (consideradas de idosos) de Santo Antônio da Patrulha e organizou
uma oficina de informática com 20 vagas. Inscreveram-se 86 idosos com mais
de 60 anos de idade. Este fato comprovou uma demanda alta de pessoas
excluídas do mundo digital que tinham necessidade de comunicação com
familiares, residentes em outros estados e países ou simplesmente gostariam
de aprender informática. Para corresponder à expectativa, trabalhamos com
duas turmas no primeiro semestre e três turmas no segundo semestre.
O grupo do 1º semestre criou vínculo com o Polo e entre os participantes
pedindo para continuar com novos cursos no 2º semestre. Isto aconteceu com

a organização de 3 grupos de informática. Novamente, os participantes
envolveram-se com todas as atividades e solicitaram a continuidade para 2015.
Finalizamos o trabalho de 2014, no dia 1º de dezembro, com um seminário
“Valorizando Vivências.... Construindo Novos caminhos”, o qual priorizou o
estudo do Estatuto do Idoso. Neste Seminário, foi construída uma carta, onde
os 90 idosos participantes apresentaram suas necessidades e manifestaram o
interesse em continuar recebendo atenção através do Polo Universitário Santo
Antônio.
Os professores que atuaram em 2014 são tutores do Polo que atenderam
solicitação de contribuir no projeto de forma voluntária. Recebemos ajuda de
cinco tutores e dois alunos durante todo o ano de 2014, os quais trabalharam
um turno extra voluntariamente.
Para 2015 desejamos efetivar o pagamento de um profissional que possa ser
responsável pelas 5 turmas de idosos em informática básica, sendo que as
pessoas que já construíram um domínio básico possam avançar seus
conhecimentos com alguns editores de apresentação, imagens, planilhas e
textos.
Nossa intenção é realizar um atendimento aos idosos com base no artigo 20,
21 e 25 da Lei nº 10.741/2003 - Estatuto do Idoso; provocar nos idosos uma
mudança de atitudes, incluindo-os na cultura digital; ncessidade, manifestada
pela comunidade, de estar incluída nas ações do Polo Universitário Santo
Antônio.

Objetivos:
1-Oportunizar a inclusão digital de 90 idosos para que estejam integrados a
vida em sociedade, para possibilitar a comunicação com familiares e
acessarem novos conhecimentos através da utilização da rede mundial de
comunicação;
2-Oportunizar formação dos idosos, através de palestras e mini cursos,
possibilitando uma compreensão do processo de envelhecimento saudável e
reflexão sobre temas de relevância social.
3-Construir uma revista On line com a produção textual dos idosos.
4-Possibilitar a inclusão digital dos idosos, integrando a vida em sociedade.

Público alvo: 90 idosos com mais de 60 anos de idade que participaram
do Seminário “Valorizando Vivências.... Construindo Novos caminhos”,
divididos em cinco grupos, por nível de conhecimento em informática.

Cronograma:
O curso de Informática Básica acontecerá um turno por semana nos meses de
março, abril, maio e junho, de segunda a sexta-feira.
No segundo semestre nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro,
de segunda a sexta-feira. As atividades de 2015 encerram em 30 de novembro
de 2015.

Ações Propostas:
2.1. Cursos de Informática, nível Básico
Este curso tem como objetivo a inclusão digital do idoso e visa o aprendizado
de editores de texto, utilização do e-mail e consulta na internet.
2.2. Curso de Informática, nível Intermediário (imagens, textos)
Este curso tem como objetivo dar continuidade aos saberes já construídos em
Informática, possibilitando a utilização do e-mail, consulta na internet, editores
de texto e de apresentação, editores de imagem, utilização do celular, redes
sociais e do software Corel Draw.

2.3. Curso de Informática, nível Avançado
Este curso tem como objetivo dar continuidade aos saberes já construídos em
Informática, possibilitando a utilização do e-mail, consulta na internet, editores
de texto e de apresentação, utilização do celular, redes sociais, ferramentas
Google, o skype e produção de revista on line.
2.4. Minicursos
Os minicursos terão duração de 04 horas e serão ofertados mensalmente, com
inscrição específica para cada temática, tendo como palestrantes os

professores do Campus FURG Santo Antônio da Patrulha e tutores do Polo
Universitário Santo Antônio.
Minicursos propostos para 1º semestre de 2015:
2.4.1. Psicologia
Este minicurso tem por objetivo refletir sobre o processo de desenvolvimento
humano e a qualidade de vida no processo de envelhecimento.
2.4.2. UNIAFRO
Este minicurso tem por objetivo refletir sobre as políticas de igualdade racial e
reconhecer a contribuição do negro na história do Brasil e do mundo.
2.4.3. Direitos Humanos
Este minicurso tem por objetivo refletir sobre as diferenças na expressão da
sexualidade humana.
2.4.4. Educação Ambiental
Este minicurso tem por objetivo refletir sobre as atitudes humanas que podem
contribuir na sustentabilidade do planeta. Reconhecer locais com potencial de
ecoturismo no município e realização de trilhas ecológica.
2.4.5. Leitura
Este minicurso tem por objetivo estimular a leitura como recurso de
aprendizado ao longo da vida e ocupação saudável do tempo.

2.5. Baú da leitura (livros para idosos)
O Baú da leitura constitui-se em um conjunto de livros para leitura e
socialização desta leitura com os demais idosos em momentos agendados no
Polo Universitário Santo Antônio.

2.6. Visitas em Casas Lar
As visitas nas Casas Lar constituem-se de momentos semanais de convívio
entre acadêmicos do Polo e idosos. A visita é orientada e planejada no Polo
Universitário Santo Antônio. A proposta, de cada visita, segue uma sequência
didática que envolve lazer, leitura e contar histórias.

Resultados:
Resultados já alcançados:
Em 2014 atendemos duas turmas de idosos no primeiro semestre e
três turmas no segundo semestre com trabalho voluntário.
A produção textual dos idosos, em 2014, foi publicada em livro “A
Informática Redimensionando as Relações”.
Realizamos o Seminário “Valorizando Vivências.... Construindo
Novos caminhos” com a participação de 90 idosos.
Os resultados esperados são:
1-Inclusão de idosos na cultura digital com domínio de editores básicos, acesso
à internet, utilização de e-mail e orientação para pesquisa e participação em
MOOCs com conhecimento específico e individualizado.
2-Construção de uma revista On line com a produção textual dos idosos.
3-Participação do grupo de idosos nas atividades do Polo.
4-Realização de palestras e Mini cursos com temas de relevância social e de
interesse dos idosos.
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Líder GEG Santo Antônio da Patrulha
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