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O Projeto  Tchê é uma entidade social  localizada no município  de  Santana do

Livramento, que tem como objetivo resgatar crianças e adolescentes em situação

de vulnerabilidade pessoal e social. Trata-se de uma ONG independente atuando

nas  camadas  mais  carentes  da  população.  A  principal  linha  de  atuação  da

entidade é na promoção, através de parcerias com outras entidades e do trabalho

de voluntários, de atividades como cursos e oficinas de diversas áreas, eventos

artísticos e culturais, arrecadação de agasalhos e alimentos, etc. Nesta linha, o

presente  projeto  parte  do  princípio  da  importância  da  inclusão  digital,  como

importante  elemento  na  busca  pela  inclusão  social  na  contemporaneidade.  O

objetivo é se somar às atividades sociais desenvolvidas pelo projeto Tchê através

da  promoção  de  encontros  periódicos  em  formas  de  oficinas  visando  o

desenvolvimento de conhecimentos em informática básica junto ao público alvo da

ONG. Espera-se,  com esta ação de extensão,  contribuir  com a diminuição da

exclusão e com o desenvolvimento da autoestima dos participantes. 

O projeto inclui a participação do aluno do IFSul, campus Santana do Livramento,

para realizar oficinas de informática básica para os participantes do Projeto Tchê.

As  mesmas  são  realizadas  no  laboratório  de  informática  desta  entidade.  As

oficinas são distribuídas em encontros semanais conforme a disponibilidade de

horários dos participantes. Além de atender a comunidade local e contribuir para

diminuição  da  exclusão  digital,  outro  objetivo  é   despertar  o  interesse  dos

participantes  do  Projeto  Tchê  pela  informática  e  permitir  aos  alunos  do  IFSul

aprimorar os conhecimentos adquiridos em sala de aula, além disso que possa

exercer sua comunicação e expressão durante as oficinas. Com isso, espera-se



gerar uma metodologia de projeto que permita que o mesmo seja aplicado em

outros semestres por outros alunos do IFSul ampliando a divulgação do IFSul na

comunidade.


