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Líderes
cibernéticos
na sala
de aula
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mpliar a utilização das tecnologias digitais durante as aulas, de forma a transformar alunos em líderes cibernéticos. Esse
é o objetivo do programa Cyber Leaders,
implantado em 2017 nas escolas da Rede Sesi/SP. A
medida tem como base conhecimentos técnicos do
Microsoft Office 365 Educacional e conceitos éticos
relacionados ao mundo virtual.
O Cyber Leaders foi concebido com o intuito de
potencializar e ampliar a utilização de tecnologias
digitais em sala de aula, possibilitando que estudantes do Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e do
Ensino Médio de todo o Sistema Sesi/SP de Ensino
atuem no auxílio a outros estudantes e professores.
“O programa capacitou 3.242 alunos, com idades
entre 12 e 18 anos, em 32 horas de treinamento presencial e a distância para atuação durante as aulas
em que os docentes utilizam algum tipo de tecnologia”, explica o supervisor técnico educacional do
Sesi/SP, Ivanei Nunes.
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Estudantes da Educação Básica
da Rede Sesi/SP receberam
certificado de proficiência no
uso do Microsoft Office 365

Além da capacitação na suíte de aplicativos da
Microsoft, durante os treinamentos, os cybers, como
ficaram conhecidos nas escolas, tiveram a oportunidade de aprender sobre segurança da informação, ética na utilização da internet e redes sociais,
importância da criação e proteção de senhas, uso
de e-mail, proteção de dispositivos móveis, entre
outros. O programa também oportunizou o acesso
a ferramentas de desenvolvimento de competências socioemocionais, fundamentais ao mercado
de trabalho na atualidade.
Com ampla aceitação nas 157 unidades participantes do programa, o projeto vai ao encontro da
perspectiva de educação do futuro proposta pela
Rede, assessorada pela utilização de recursos tecnológicos digitais. “Quando perguntados sobre a
importância da participação do programa em suas
vidas, uma das estudantes falou sobre o quanto foi
satisfatório ajudar o próximo em suas dificuldades e ao mesmo tempo aprender”, ressaltou Nunes.
O Cyber Leaders se configurou ainda como uma
oportunidade de descoberta de uma área de atuação para os estudantes, futuros ocupantes de postos de trabalho.
Na manhã do dia 11 de dezembro de 2017, os estudantes da Educação Básica participantes do Cyber
Leaders receberam seus certificados de proficiência
na utilização do Microsoft Office 365. Mais do que
uma solenidade, foi a celebração do sucesso desses
jovens, um grande encontro no prédio da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). 

