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1. Descrição
No ano de 2017, começou a desenvolver o Workshop de Smartphones Android no
Telecentro Panambi, inaugurado em 2008 na cidade visando incluir digitalmente as
pessoas. Isso porque hoje em dia as necessidades mudaram , a maioria das pessoas se
tornaram usuárias de Smartphones. Como a terceira idade sempre foi o nosso foco,
criamos um Workshop de Smartphones Android para a 3ª idade, para aproximadamente
40 pessoas( 5 turmas) .
Como considerações finais, estamos contribuindo para que sintam mais
segurança ao usar esse dispositivo móvel muito popular e consequentemente, sintam-se
inseridos no mundo, visto que alguns tinham medo de utilizar, para não danificar, ou
por não saber as possíveis consequências de seus atos. Assim usando ativamente,
falando com pessoas e dando uma utilidade maior, para algo que a princípio em sua
grande maioria, foi adquirido para fazer ligação para parentes.

2. Metodologias
O conteúdo do projeto corresponde a uma introdução, que apresenta como o Android foi
criado, um pouco sobre os ícones, wallpaper e o layout padrão do Android. Continuando
é apresentado ao aluno as principais configurações como tipo de conexão,
gerenciamento bateria, gerenciamento de tela, sons e notificações , entre outros. O
conteúdo é complementado com a parte de internet e mídias sociais que compreendem
Google Chrome( diferenças de desktop e smartphone), Whatsapp(usar funções com
localização, enviar arquivos, participar e criar grupos), Facebook(diferenças entre o
computador e o celular, o Messenger para o bate papo, criar postagem), Youtube,
Google Maps( localizar endereços, usar a função de GPS.

3. Objetivos
Fornecer instruções para que os alunos consigam fazer as principais atividades que o
Smartphone oferece, sem a necessidade de depender de terceiros( filhos e/ou netos
principalmente).
Dar mais segurança aos alunos ao utilizar o aparelho, sem medo de
consequências negativas acontecerem.

