
0223

223 - INFORMÁTICA PARA A TERCEIRA IDADE: AVANÇOS 
METODOLÓGICOS - Angel Fidel Vilche Pena (Faculdade de Ciências e Tecnologia, 
UNESP, Presidente Prudente), Rodrigo Candido Alves (Faculdade de Ciências e Tecnologia, 
UNESP, Presidente Prudente) - angel@fct.unesp.br

Introdução: Em 2002, este projeto teve início apenas como uma atividade individual de 
extensão. Com o auxilio voluntário de alunos da Licenciatura em Matemáticas e utilizando 
micro-computadores quase obsoletos, começamos os cursos para re-integrar o pessoal da 
Terceira Idade à sociedade através de uma alfabetização digital. Com as maquinas 
disponíveis, podíamos trabalhar Windows, Word e até, Internet. A maior dificuldade para a 
realização dos cursos foi a constatação de que muitos dos alunos tinham perdido uma parte de 
sua habilidade motora fina. Esse fato nos levou a nos exercitar utilizando um programa gráfico 
(Paint), para conseguir operar de uma maneira mais amigável com o mouse. Com o passar do 
tempo, nosso curso de Informática passou a ser parte das atividades normais do Núcleo 
Universidade Aberta à Terceira Idade, UNATI, da FCT de Presidente Prudente. Agora, 
teríamos publico e controle de freqüência sob responsabilidade do Núcleo. Em 2007, 
conseguimos “renovar” nossas maquinas colocando 12 maquinas Pentium III e até duas 
impressoras HP. Foi tal o entusiasmo do monitor e dos alunos, que conseguimos avançar num 
mini-curso de Excel. Faltava agora melhorar a metodologia utilizada para o ensino da 
Informática.  Objetivos: Melhorar a Metodologia de ensino através da incorporação de Material 
Didático apropriado.  Métodos: Revisar a apostila para retirar dela os conteúdos 
desnecessários e observando com mais detalhe o aprendizado dos alunos. Nessa etapa nos 
deparamos com problemas visuais de muitos alunos. Mesmo o monitor estar na sua frente, 
cada um com seu computador, tinham dificuldades visuais para se localizar. Decidimos fazer 
um projeto para a FUNDUNESP/PROEX para a aquisição de um multimídia.  Resultados:
Conseguimos a aprovação do projeto e a conseqüente aquisição do Multimídia. A 
apresentação de cada semana esta cada vez melhor, pois existe uma preocupação de melhor 
aproveitar estas ferramentas, seja pela posição das imagens projetadas pelo multimídia como 
pelo tipo de imagens projetadas, complementadas pelo novo roteiro entregue para cada aluno. 
Cada curso oferecido tem 32 horas de duração, tempo agora muito melhor aproveitado no 
atendimento de nosso público alvo.


