
 

 

Educonex@o capacita professores da rede pública de Criciúma 

 

Criciúma, dezembro de 2017 – No dia 06 de dezembro, o Instituto NET Claro 

Embratel promove a cerimônia de formatura de mais de 60 professores da rede 

pública de Criciúma que participaram do programa Educonex@o, curso voltado para a 

capacitação para o uso de tecnologias digitais em sala de aula, que resultam em 

novas formas de ensinar e aprender.  

 

O programa, realizado pelo Instituto NET Claro Embratel em parceria com o Instituto 

Crescer e com a Secretaria Municipal de Educação da cidade, aprimorou o 

conhecimento dos educadores em práticas pedagógicas como interpretação e 

produção de diferentes tipos de textos, incluindo apresentações de slides e materiais 

para blogs, totalizando uma carga horária de 80 horas (32h presenciais, 4h de 

palestras e 44h de interações online). Além de temas como Redes Sociais, Educação 

na Nuvem, StopMotion (técnica de animação fotograma a fotograma), BlockCAD 

(programa para a criação de modelos em 3D), trabalhados com os educadores para 

ser desenvolvido junto aos alunos. 

 

“Acreditamos que o Educonex@o proporciona aos professores a oportunidade de 

agregar novos conteúdos aos repertórios educacionais. Um grande País não se 

constrói sem educação de qualidade e o programa exemplifica o comprometimento 

que temos com esses profissionais”, destaca Daniely Gomiero, Vice-Presidente de 

projetos do Instituto NET Claro Embratel e responsável pela área de responsabilidade 

corporativa das três marcas.  

                                         

O Educonex@o é uma iniciativa de responsabilidade social do Instituto NET Claro 

Embratel, que está estruturado em três pilares: Educação, Cultura e Cidadania. O 

programa tem como objetivo contribuir com a educação brasileira por meio do 

incentivo à utilização das novas mídias na sala de aula, nos relacionamentos 

familiares e também na educação não formal. 

 

Além disso, o programa realizou a doação de pontos de Internet banda larga e TV por 

assinatura via cabo em 17 escolas da rede municipal, de acordo com a viabilidade 

técnica. 

 

“Proporcionar aos educadores de Criciúma, o benefício de aprimorar seus 

conhecimentos, proporcionando maior interatividade em sala de aula, é um privilégio. 

A parceria com Instituto Crescer e a Secretaria Municipal de Educação, faz do 



Educonex@o um programa transformador, não apenas na comunidade escolar, mas 

também para toda a cidade”, explica Edmir Martins Fagundes, gerente da unidade 

residencial da Claro Brasil. 

 

SOBRE O INSTITUTO NET CLARO EMBRATEL 

A área de Responsabilidade Social do Grupo Claro, composta pelas marcas NET, 

Claro e Embratel, investe continuamente em ações relacionadas à Educação e à 

Cidadania, por meio do Instituto NET Claro Embratel, com o objetivo de atuar em 

frentes sociais que integram a tecnologia e a informação como fonte de 

desenvolvimento e conhecimento. Desta forma, realiza e apoia projetos como o 

Campus Mobile, o Educonex@o, o Programa Dupla Escola, NET Educação, entre 

outros.  

 

O Instituto NET Claro Embratel é qualificado como Organização da Sociedade Civil de 

Interesse Público (OSCIP) pelo Ministério da Justiça, e é reconhecido pelo 

Departamento de Informação Pública das Nações Unidas (DPI/ONU) como uma 

organização não governamental corporativa que promove os ideais e princípios 

sustentados pela Carta das Nações Unidas.  

 

Além disso, através de sua Plataforma Institucional, as marcas NET, Claro e Embratel 

propõem a conexão entre as pessoas para a construção de um amanhã gigante. O 

movimento é parte de uma iniciativa que aborda a gestão corporativa e manifesta o 

compromisso com a sociedade. Entre as iniciativas estão os Theatros NET São Paulo 

e Rio de Janeiro, Estação NET Cinema, NET Live Brasília, entre outros. Conheça 

outras realizações no Relatório Social de 2016 do Instituto: 

https://www.institutoclaro.org.br/relatorio2016/index.html. 

 

Assessoria de imprensa Instituto NET Claro Embratel 

Atendimento à imprensa: 

Rafael Cardim – rafael.cardim@inpresspni.com.br 

Giovana Battiferro – giovana.battiferro@terceiros.net.com.br 

imprensa@net.com.br – (11) 4313-1544/4313-1549 
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