Documentos anexos sobre a tecnologia OLDNET:
Site
Site OLDNET: www.oldnet.com.br
Vídeos
- Vídeo do lançamento oficial do CD-ROM Oldnet é divulgado no Youtube com
legendas em inglês, para acesso internacional.
Link: http://www.youtube.com/watch?v=dWl56WsT1Q4

Vídeos Youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=5b0sj_busK4
https://www.youtube.com/watch?v=7CpOh-aFHXs
https://www.youtube.com/watch?v=xoPFpodaeYM
http://www.youtube.com/watch?v=Vbh-2L-rdwg
http://www.youtube.com/watch?v=QNwnKQ1NNr8
Publicações


Livro comemorativo da Cidade Escola Aprendiz: “Aprendiz 20
anos de histórias e reinvenções”. (Ano de 2017). Artigo sobre
Oldnet (pag. 35): “Oldnet: desaprender para aprender “. Autora
Claudia Donegá.

https://www.cidadeescolaaprendiz.org.br/wpcontent/uploads/2017/11/aprendiz_20_anos_de_historias_e_reinvencao.pdf



Territórios Educativos II - Este segundo volume da coleção
“Territórios Educativos – Experiências em Diálogo com o Bairroescola” traz as experiências de territórios educativos
desenvolvidas em diferentes regiões da cidade de São Paulo.

Artigo (pg 45): “O Bairro Escola na Vila Madalena”. Autoria Izabel
Marques. Descrição do Oldnet. (pag. 49).
https://www.cidadeescolaaprendiz.org.br/wpcontent/uploads/2015/03/Territ
orios-Educativos_Vol2.pdf



Livro inspirado na experiência do OLDNET: O FIM E O
COMEÇO: UMA LEITURA PSICANALITICA DO ENCONTRO
INTERGERACIONAL ENTRE ADOLESCENTES E IDOSOS. Ano
de edição: 2016 . edição: 1ª. Editora Escuta. Autora Izabel de
Madureira Marques.



Coleção Tecnologias do Bairro Escola. Volume 2 Trilhas
Educativas. São Paulo 2011. Edição Associação Cidade Escola
Aprendiz. Artigo sobre o projeto Oldnet: “O JOVEM COMO
EDUCADOR” (pag. 83). Autora Izabel Marques
https://www.cidadeescolaaprendiz.org.br/wpcontent/uploads/2014/04/Tecnologias-do-bairroescola_Vol2_trilhas-educativas.pdf



Idosa do Oldnet é biografada no livro “Mestres do Tempo:
Relatos do século XX para viver o século XXI.”, de Alessandra
Garcia Trindade, São Paulo: Editora Gente, 2009.

Matérias jornalísticas
- Oldnet foi tema de uma reportagem do Jornal Nacional em outubro de 2001 –
Rede Globo;
https://www.youtube.com/watch?v=XcmLM0tvHDk
- Oldnet é primeira página do Caderno “Informática” da Folha de S. Paulo no
dia 05 de novembro de 2008:
http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u465494.shtml

- Oldnet é primeira página do Caderno “Link” do Estado de S. Paulo no dia 24
de

setembro

de

(http://www.link.estadao.com.br/index.cfm?id_conteudo=11941);

2007

- A história do Programa Oldnet venceu o Concurso “Não tem preço” da
Mastercard. O prêmio foi ter a história do programa transformada em um
comercial de TV, veiculado amplamente em agosto de 2008 no horário nobre
das principais emissoras. (Também é possível ver o comercial pela internet:
www.naotempreco.com.br. Ir em "Veja todas as histórias" e depois em: "Conte
sua história” e "Histórias que viraram comercial de TV". Automaticamente
começa o vídeo da Oldnet.)
- Oldnet foi tema do programa televisivo “Domingo Espetacular” da TV Record,
conduzido pelo jornalista Paulo Henrique Amorim, em junho de 2007. (Ver link:
http://www.mundorecord.com.br/play/cbf70383-f778-4997-9af0-37247895f3cf)
- Oldnet é tema do Programa “Ressoar”, da TV Record em 2009. (Ver
programa no link: http://www.youtube.com/watch?v=XcmLM0tvHDk )
- Oldnet aparece em mais de 1400 sites ao buscarmos “Oldnet” no Google.
Dentre as inúmeras reportagens e entrevistas sobre o Programa, destacamos:
-“Laboratório de Aprendizado Oldnet elimina a exclusão digital e de gerações
no Brasil” In:
http://50x15.amd.com/pt-br/news_feature_item.aspx?iid=65

- Oldnet no site do Ministério da Cultura:
http://www.cultura.gov.br/programas_e_acoes/cultura_viva/noticias/index.php?
p=30420&more=1&c=1&pb=1
- A coordenadora do Oldnet, Izabel Marques, foi convidada pelo portal UOL
para participar de um Bate-Papo sobre informática e terceira idade no dia 11
de outubro de 2007. O arquivo da conversa com os internautas está disponível
em:

http://tc.batepapo.uol.com.br/convidados/arquivo/mundodigital/ult1667u259.jht
m
- Oldnet é tema de programa sobre o envelhecimento saudável e a inclusão
digital na Rádio Bandeirantes. Dia 03 de setembro de 2009, das 7:30hs às 8h
da manhã (Rádio Bandeirantes: AM 840 e FM 90,9)
-“Laboratório de Aprendizado Oldnet elimina a exclusão digital e de gerações
no Brasil” In:
http://50x15.amd.com/pt-br/news_feature_item.aspx?iid=65
Fotos com Legenda
Foto 1 – Atividade com grupo de alunas e educadoras Projeto OLDNET
Foto 2 - Atividade da aluna aprendendo a manuserar o computador - Projeto
OLDNET
Foto 3 – Trocas de experiências no Projeto OLDNET
Foto 4 - Atividade entre aluna e educadora no Projeto OLDNET
Foto 5 - A aluna usa o boné do seu educador durante a aula (2012)

