
MAIS DE MIL ALUNOS MUNICIPAIS CONCLUEM PID

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Fundação Educacional São Carlos (FESC) e da
Secretaria Municipal de Educação, entregou na última sexta-feira (4), no Ginásio do
Salesianos, certificados de conclusão de curso para 1.121 alunos da rede municipal de ensino
e para 129 pessoas da comunidade que concluíram o curso de informática oferecido dentro do
Programa de Inclusão Digital (PID) nas Escolas do Futuro. 

O evento contou a participação do prefeito Oswaldo Barba, da secretária de Educação,
Lourdes Moraes, da diretora presidente da FESC, Elisete Pedrazzani, da diretora do SIBI,
Claudete Sacomano, do coordenador do programa nas Escolas do Futuro, Décio Lago, da
coordenadora do PID, Rogéria Kapp Cardoso e do vereador Ditinho Matheus.

As aulas são ministradas nas Escolas Municipais de Ensino Básico (EMEBs) e o curso é
coordenado pela FESC, inclusive com a distribuição de apostilas com todo o conteúdo
trabalhado durante o semestre. 

A Prefeitura possui hoje em funcionamento 27 pontos de inclusão digital: 9 postos nas Escolas
do Futuro (no Caic foram montados dois postos), 1 posto no Centro de Referência do Idoso
“Vera Lúcia Pilla”, 1 em Santa Eudóxia, 1 no Campus 2 da FESC (Vila Prado), 1 na Cáritas
Paroquial São Nicolau de Flue, 1 na Universidade Aberta do Brasil - Pólo UAB, 1 na Biblioteca
Municipal – Infocentro, 1 no Centro Comunitário do Cidade Aracy, 1 no Centro de Atendimento
Psicossocial – Álcool e Droga – CAPS-AD, 1 no Centro de Economia Solidária Herbert de
Souza, 1 no Salesianos São Carlos, 1 no Centro de Referência da Mulher, 1 na ONG Amigos
São Judas Tadeu – Antenor Garcia, 1 no Nosso Lar, Telecentro do Campus 1 da FESC,
Telecentro de Água Vermelha, Telecentro da Estação Cultura, Telecentro do Tiro de Guerra e o
Telecentro do Santa Felícia.

Em breve deve ser inaugurado o Telecentro Comunitário no Cidade Aracy,  totalizando 28
pontos. 

“Os alunos devem aproveitar essa oportunidade. Hoje a informática é indispensável no
processo de aprendizagem”, comentou Lourdes Moraes.

Elisete Pedrazzani fez questão de reforçar aos alunos para que guardem o certificado emitido
pela fundação. “O certificado é válido para currículo e para comprovar que o aluno já tem
conhecimento de Informática Básica Linux, Oppen Office e Internet”. 

Já o prefeito Oswaldo Barba, que fez questão de entregar os certificados para os
representantes de cada turma, anunciou que a Prefeitura já está com processo licitatório aberto
para a compra de mais de 200 laptops, projetores multimídia e lousas digitais para as Escolas
do Futuro. “Entendemos que a inclusão digital deve ser parte do processo de ensino de forma a
promover a educação continuada, portanto vamos continuar investindo nessa área”. 
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