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Byte Maluquinho é uma proposta de 
do 1º ao 5º ano bem como os professores e funcionários das Escolas Estaduais 
“Tomé Portes del-Rei” e “Deputado Mateus Salomé”. A comunidade acadêmica da 
escola vive, em sua maioria, numa condição de vulnerabilid
significativa. Além de oferecer aulas no laboratório de informática da escola, com o 
objetivo de promover a 
professores e funcionários na
desenvolver a habilidade de ensinar
visa, além da capacitação, dar suporte à
identidade estimulando habilidades como
objetivo em longo prazo é divulgar a UFSJ na
das crianças em fazer um curso superior. Os
dos laboratórios de informática das escolas
funcionamento seja otimizado.
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Byte Maluquinho é uma proposta de programa de extensão que visa atender alunos 
ao 5º ano bem como os professores e funcionários das Escolas Estaduais 

Rei” e “Deputado Mateus Salomé”. A comunidade acadêmica da 
maioria, numa condição de vulnerabilidade sócio
oferecer aulas no laboratório de informática da escola, com o 

 inclusão digital dos alunos, pretende-
professores e funcionários na elaboração de planilhas eletrônicas bem como
desenvolver a habilidade de ensinar utilizando dispositivos eletrônicos. O programa 
visa, além da capacitação, dar suporte à alfabetização e trabalhar a valorização da 
identidade estimulando habilidades como cooperação e respeito ao diferente. Um 

em longo prazo é divulgar a UFSJ na comunidade e despertar o interesse 
das crianças em fazer um curso superior. Os bolsistas serão ainda mantenedores 
dos laboratórios de informática das escolas “administrando” para que o seu 
funcionamento seja otimizado.   
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