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Idosos autônomos e conectados com o ambiente digital.
AMBIÇÃO
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A realização deste projeto irá contribuir para atendimento de uma demanda que está em crescimento ativo no Brasil que são os 
idosos. Promoverá a reinserção social dos idosos na sociedade relacionando-os com o mundo, transformando- os em cidadãos 
autônomos e conectados com o ambiente digital, deixando de viverem isolados e sem contato com a comunidade externa. Tendo 
como meta um dos objetivos de desenvolvimento sustentável que é a redução das desigualdades.

RAZÕES PARA APOIAR

ENTREGAS

80 idosos autônomos e conectados no ambiente digital, distribuídos em turmas com frequência de dois dias semanais. Duas turmas, 
com duração de 1h30 de atividades nos períodos da manhã; Período noturno, com uma turma, com duração de 1h30. Período de 
fevereiro 2018 até janeiro 2019.

SOLUÇÃO

CONTEXTO E PÚBLICO

O projeto irá atender idosos acima de 60 anos, que em sua maioria recebe um salário mínimo de aposentadoria e/ou benefício de 
prestação continuada – BPC; vivem em condições socioeconômicas desfavoráveis, em localidade com altos índices de 
marginalização, exploração sexual e tráfico de drogas. Residentes na região Norte de Campinas, nos bairros Jardim Campineiro, 
Jardim São Marcos, Vila Esperança e Jardim Santa Mônica. Esses bairros são desfavorecidos de infraestrutura, cultura e 
entretenimento, biblioteca e lazer. O nível educacional é variável entre o analfabetismo e o Ensino Fundamental incompleto.

As atividades desenvolvidas no projeto das oficinas de inclusão digital buscam favorecer uma concepção de envelhecimento 
transpassada pela consciência de que idosos têm condições para produzir intelectualmente e dominar recursos tecnológicos, 
tornando-os autônomos e conectados com o ambiente digital.  

 Compra equipamentos e materiais;
Montagem e estruturação da sala;
Contratação do oficineiro;
Realização do planejamento das atividades;
Elaboração e impressão das apostilas;
Divulgação do projeto;
Período de inscrição para os usuários;
Início das atividades – apresentação do projeto para os usuários, em todas as atividades terá lista de presença;
Conhecimento do pacote Office  (será utilizado para formatação de texto; digitação; domínio do mouse e teclado; 

montagem de apresentação e criação de imagens para utilizar nas redes sociais;
Criação e domínio de e-mail (será utilizado para comunicação digital);
Conhecimento, acesso e domínio das redes sociais, tais como: facebook / twitter / linkedin / skype (estas ferramentas serão 

utilizadas para comunicação no mundo digital, acompanhando as tecnologias das redes e para comunicação com parentes de outras 
cidades ou Estados);

Conhecimento e domínio de aplicativos em celular;
Encerramento do conteúdo (será revisado o conteúdo aplicado nas atividades);
Aplicação de pesquisa de satisfação via digital;
Entrega de Certificado (que será o registro da execução do projeto).



INVESTIMENTOS

PROPONENTE
O Movimento Assistencial Espírita MAE Maria Rosa atua no desenvolvimento de projetos sociais há 50 anos e, contudo, é uma das 
poucas organizações na região dos Amarais que atende o idoso como público maior. Possui um número significativo de voluntários 
que atuam ativamente na organização, sendo eles: médicos, engenheiros agrônomos, psicopedagogos e docentes. 
A instituição possui certificações ligadas aos conselhos da assistência social, conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, e no 
ano de 2016 foi certificado no Conselho do Idoso.
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CONTATOS

(19) 3246-0894
ongmaesocioeducativo@hotmail.com

A instituição conta com infraestrutura suficiente para atendimento da população idosa, possui termo de convênio com a Prefeitura 
Municipal de Campinas, está passando por uma reforma do espaço físico, sendo esta ação oportunizada por um doador financeiro. 
Além disso, Universidade Estadual de Campinas – Unicamp é parceira no desenvolvimento de atividades vinculadas ao Programa 
UniversIDADE, que visa atender pessoas a partir dos 50 anos. 

Conta com uma equipe técnica de assistentes sociais, pedagogos, psicólogos, oficineiros e educadores qualificados para atendimento 
e desenvolvimento diário de várias atividades, bem como, orientações e encaminhamento da população para outros locais do 
município, quando se faz necessário.

CONTRAPARTIDA

O projeto está aberto à participação de voluntários para o desenvolvimento das atividades para este grupo de idosos como palestras 
ligada à área de tecnologia digital. 

Através de campanhas de doação de equipamentos possibilitando que o participante tenha um equipamento digital em sua 
residência, bem como a doação de transporte para realização de visitas externas em empresas da área de tecnologia.

MAIS FORMAS DE APOIAR E PARTICIPAR

www.maemariarosa.org.br
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Responsáveis: Celina da Costa Dias (Presidente) e Regina Cardoso Pereira (Coordenadora)

www.facebook.com/pages/Movimento-Assistencial-Espirita-Maria-Rosa

http://facebook.com/pages/Movimento-Assistencial-Especial-Maria-Rosa/172015449520368
https://www.facebook.com/pages/Movimento-Assistencial-Espirita-Maria-Rosa/996811797077456?rf=1761673994063477
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