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PROJETO
Conexão Preta. Tecnologia e Educação Periféricas.
ROTARACT CLUB CAMPINAS CONVIVêNCIA - D. 4590
Data Hora Cadastro / Alterado em: 07/06/2021 16:06:26
E-mail do Clube: rotaractcampinasconvivencia@gmail.com
Facebook do Clube: https://www.facebook.com/Rotaract-Campinas-Conviv%C3%AAnca-462872277779566/?ref=bookmarks
Justificativa:
Visto que já ultrapassamos 365 dias de pandemia e consequentemente a mudança no perfil do ensino brasileiro,
considerando também que não sabemos quanto tempo mais persistirá essa situação de aulas remotas e claro a falta
de acesso a tecnologias que permitam a integração de adolescentes e jovens negros periféricos com atividades
remotas de ensino e pesquisa que necessitam de um recurso tecnológico Tablet, smartphone, etc, com acesso à
internet.
Objetivo Geral:
Empréstimo de dispositivos móveis (Notebooks) com acesso à internet, no sistema de comodato, destinados
exclusivamente para uso em aulas remotas e pesquisas, por um período de tempo necessário à sua integração e
bom desenvolvimento nos estudos.
Objetivo Especifíco:
O projeto visa reduzir o impacto da pandemia no processo de aprendizagem de adolescentes e jovens negros, em
seus próprios territórios, a partir do empréstimo de dispositivos móveis (Notebooks) com acesso à internet, no
sistema de comodato, destinados exclusivamente para uso em aulas remotas e pesquisas, por um período de tempo
necessário à sua integração e bom desenvolvimento nos estudos.
A iniciativa do Instituto de Ação Social e Cultural Crespinhos no Poder e do Rotaract resultou na doação de 20
notebooks e 2 CPUs. Em decorrência das empresas prestadoras de internet não atenderem grande parte da região
periférica de Campinas, quer seja por questão de segurança, ou por questão de falta de cabeamento, preconizamos
como fonte de internet, o uso de modens, 01 em cada máquina, com chip de dados, observando a operadora que
melhor atende cada região.
Categoria Principal:

- Captação de Recursos

Outras Categorias:
Data Início:

16/12/2021

Data Fim:

31/12/2021

Data Finalização:

Em Andamento

Relatório Financeiro:
Saldo: R$ 0,00

Quem trabalhou no
Projeto:

0001 - Outros: Diretor do Crespinhos no Poder
0003 - Rotaractianos

Público Alvo:

- de 13 a 18 anos
- de 19 a 30 anos

Meios de Divulgação:
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Parcerias:
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Cronograma de Atividades:
Descrição:
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Resultados Qualitativos e Quantitativos:
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Palavras-Chave:
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Lições Aprendidas:
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Resumo:
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Emitido em 17/05/2022
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