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Grupo de Informática para Terceira Idade

A Ação Solidária Santo Antônio abriu a inscrição para dois novos programas de formação
oferecidos à comunidade. O Curso de Espanhol Básico destina-se a pessoas de todas as
idades, que tenham escolaridade mínima de 6ª. Série do Ensino Fundamental. Para facilitar a
participação das pessoas que trabalham ou estudam durante a semana, a atividade será
desenvolvida aos sábados, a partir das 9h da manhã.

O Coordenador Adjunto da Ação Solidária, Elimar Janz, disse que as aulas foram
organizadas com a intenção de que o aluno desenvolva habilidades da escrita e da fala. Por
isso, a modalidade vai integrar gramática e conversação. “podem participar iniciantes que
nunca tiveram noções de língua espanhola”. Janz salienta que esta é uma língua muito falada
e compreendida no mundo e comum nos países vizinhos ao Brasil. “Por isso, o espanhol é
importante para qualquer relacionamento”. O curso é gratuito e será desenvolvido pelo
professor voluntário, Fábio dos Santos. As inscrições podem ser encaminhadas na Secretária
da Paróquia Santo Antônio do Partenon até o dia 16 de agosto, ou pelo fone (51) 3223 3494.
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As aulas iniciam no dia 18 de agosto.

INFORMÁTICA – Nesta quinta-feira, a Ação Solidária abriu inscrições para um novo curso de
informática. As aulas serão realizadas nas segundas-feiras das 14h Às 17h. Serão oferecidas
noções básicas de informática, digitação, formatação de textos e internet. O curso é gratuito e
exige escolarização mínima de 7ª. Série do ensino fundamental. A inscrição pode ser feita até
o dia 16 de agosto na Secretaria da Paróquia. Janz explica que o curso atende a uma
necessidade de qualificação diante da exigência das empresas par contratação. Atualmente, a
Ação Solidária está desenvolvendo o Curso de Informática para Terceira Idade. Esta atividade
iniciou no mês de junho e se estende até o final do ano.
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