FORMULÁRIO DE PARTICIPAÇÃO

Identificação dos proponentes
Turma 8º A
Turma 8º D
Turma 8ºE

Professor(a) responsável

Teresa de Jesus Correia Paulino dos Santos e Jorge Humberto Almeida Salgado Ribeiro.

Proposta
Indique um investimento que considere importante para a escola/agrupamento
TITULO DA PROPOSTA

Ligações intergeracionais: Viver melhor com as tecnologias
DESCRIÇÃO DO PROBLEMA
O envelhecimento da população a nível concelhio é um facto de conhecimento geral e coloca -se aqui a necessidade de
abordar de forma específica o analfabetismo digital entre os idosos e aprofundada os problemas que afetam esta parte, cada
vez mais numerosa e sensível, da população. Diante deste crescimento da população idosa por vezes esquecida pela família, e
pela sociedade, sentindo-se descriminado e excluído. Contudo o indivíduo, mesmo em idades bem avançadas possui potencial
produtivo e participativo, e poderá viver com melhor qualidade, fazendo uso das tecnologias, para uma melhor interação
com os familiares, amigos e que não se tornem exclusos da era digital.
Contrapondo-se ao mito, de que as tecnologias são uma atividade reservada somente aos jovens, relegando os considerados
“velhos” a margem do uso do computador, o projeto está pensado para um universo de pessoas que têm mais dificuldade em
em lidar com as novas tecnologias.
Tendo como pressuposto o número de instituições sociais, culturais, recreativas desta freguesia , não há dúvida de que os
alunos das 3 turmas de 8º ano constituem um importante recurso de mobilização e expressões de solidariedade, no sentido de
ajudar estes idosos das instituições e outros a aprender a lidar com as tecnologias. nomeadamente com computadores,

Cont.
tablettes, telemóveis,…

SOLUÇÃO APRESENTADA / JUSTIFICAÇÃO
1º Efetuar deslocações permanentes durante o 1º e 2º período de alunos ao Lar Dona Leonor, Centro de Dia de Urgezes e
outros organismos;
2.º Criar um gabinete de apoio aos idosos na escola;
3.º Divulgar na freguesia a existência da possibilidade que os habitantes mais idosos têm, no apoio logístico para superarem as
suas dificuldades do dia-a-dia, tais como (lidar com a internet, acesso ao portal das finanças, portal da saúde, preenchimento
de documentos vários, campanhas de compras, horários, viagens, locais a visitar,… );
4.º Aprender a manusear e trabalhar com computadores, tablettes, telemóveis,…

RESULTADOS ESPERADOS
Criar condições aos mais idosos para que se sintam úteis no meio da sociedade, tornando-os mais felizes;
Diversificar o seu dia-a-dia com novas atividades, mais apelativas e mais atraentes;
Minimizar os declínios decorrentes da idade e as suas implicações no seu bem-estar geral, trazendo-lhe melhor qualidade de
vida e inclusão;
Estimular e apoiar as práticas de voluntariado jovem nesta área, através das ligações intergeracionais.

VALOR ESTIMADO (anexar orçamento)
6000.00 euros

