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Bem-vindo ao 
Programa de formação

para Educadores de Adultos



Tabela de Conteúdos
• Conhecendo-se mutuamente, familiarizando-se com o Programa Miro

• Conhecer o projeto WOWSA

• Programa de Pedagogia por Indução da WOWSA

• Aprendizagem familiar - análise das necessidades de aprendizagem

• Currículo de Alfabetização Digital da WOWSA para os Pais

Dia 1



Criação de ideias -

documentar o progresso 



Indução à Pedagogia para 

os Pais
PORQUÊ? 

Para conseguir a integração dos pais na vida digital dos seus filhos, e a sua capacidade de apoiar 

e educar os membros mais novos e mais velhos das suas famílias em questões relacionadas com 

a literacia digital e mediática.

Para apoiar o papel dos pais como facilitadores da aprendizagem num modelo de aprendizagem 

familiar. 

Os pais devem desenvolver a compreensão das questões relacionadas com a aprendizagem em 

linha e a utilização de ferramentas dinâmicas em linha.

COMO?

Ao fornecer aos pais instruções básicas sobre as melhores práticas pedagógicas e orientações 

para uma utilização segura em linha.



Indução à Pedagogia para 

os Pais
4 OFICINÁRIOS

• Melhores Práticas na Alfabetização Digital para Famílias

• Directrizes para uma Utilização Segura Online

• Utilização do Kit de Ferramentas de Aprendizagem em Família do projecto WOWSA

Manual do Tutor

Apresentações Power Point

Planos de aulas



Entrega da Indução 

Programa de Pedagogia

http://wowsa.eu/


Aprendizagem familiar

A Aprendizagem em Família encoraja os membros da família a aprenderem juntos 

como e dentro de uma família, com ênfase na aprendizagem intergeracional. As 

actividades de aprendizagem em família podem também ser especificamente 

concebidas para permitir aos pais aprenderem a apoiar a aprendizagem dos seus filhos. 

A aprendizagem familiar é um método poderoso de envolvimento e aprendizagem que 

pode fomentar atitudes positivas em relação à aprendizagem ao longo da vida, 

promover a resiliência socioeconómica e desafiar as desvantagens educativas".*

(* Envolvendo pais e famílias - Um kit de ferramentas para profissionais 

https://education.gov.scot/improvement/learning-resources/engaging-parents-and-families-a-toolkit-

for-practitioners/)



Aprendizagem familiar: 

Análise das necessidades de 

aprendizagem
PORQUÊ?

• Para preencher a lacuna entre o que é e o que deve ser.

• Para obter uma compreensão mais profunda das necessidades da família.

• Poder adaptar os recursos da WOWSA e satisfazer as necessidades da família.

• Aumentar a confiança dos pais para se empenharem na aprendizagem dos seus filhos.  

COMO?

Conduzindo inquéritos de avaliação de necessidades, entrevistas e grupos focais.



Currículo de Alfabetização Digital 

da WOWSA para os Pais

PORQUÊ? 

• apoiar os pais a assumirem o papel de educadores dentro da sua unidade familiar para abordar este 

tópico; 

• para capacitar os pais a combater a "divisão digital familiar" dentro da sua própria unidade familiar;

• a capacitar os pais para desenvolverem a sua própria literacia digital e mediática e apoiar os membros 

mais jovens e mais idosos da sua família a fazerem o mesmo;

• oferecer meios criativos e metodologia como forma de atrair os pais. 

COMO?

O conteúdo do programa é composto por seis módulos e aborda três áreas temáticas: 

• alfabetização digital,

• literacia mediática,

• alfabetização nas redes sociais.

Os módulos relacionados com a literacia digital estão ligados ao DIGCOMP 2.1 Framework for Citizens e 

visam fornecer uma base detalhada para os pais sobre o tema da literacia digital.



Currículo de Alfabetização 

Digital da WOWSA para os Pais

6 MÓDULOS:

- PLANOS DE LICENÇA

- APRESENTAÇÕES EM POWER POINT

- PLANO DE APRENDIZAGEM AUTODIRIGIDO

- UM PEQUENO VÍDEO INTRODUTÓRIO PARA CADA MÓDULO



Entrega do Currículo de Alfabetização 

Digital da WOWSA para os Pais

http://wowsa.eu/#learning%20materials


Tabela de Conteúdos
• Potencial educativo da banda desenhada

• Banda desenhada como parte da aprendizagem familiar 

• Programa de Pedagogia por Indução da WOWSA

• Criar uma banda desenhada 

Dia 2



Com uma banda desenhada educativa podemos transferir informação, comunicar conceitos, 

apresentar factos e, ao mesmo tempo, tratar de questões sociais.

Apresentar uma informação complexa dentro de uma narrativa pode tornar um determinado 

tópico mais fácil de compreender; podemos envolver pessoas com níveis de alfabetização 

mais baixos.



INTRODUÇÃO À Pedagogia 

para Pais – Workshop 3

Usanr o Toolkit de 

Aprendizagem em Família do 

projeto WOWSA



▰ Tiras de banda desenhada
▰ Revistas interactivas
▰ Audiolivros

Kit de ferramentas de aprendizagem familiar
O kit de ferramentas de aprendizagem em família visa fornecer recursos
que apelam a diferentes grupos etários para melhorar as suas
competências digitais e educá-los sobre as ameaças que enfrentam no
mundo digital.

O kit de ferramentas contém três tipos de recursos de aprendizagem:



O Kit de aprendizem em família apresenta materiais de aprendizagem adequados
à idade para membros da família de três grupos etários diferentes:

▰ Banda desenhada que incentiva actividades em linha seguras para crianças
entre os 8-12 anos de idade. Estas bandas desenhadas identificam os perigos
da Internet e oferecem soluções para agir contra as ameaças em linha.

▰ Vídeos explicativos, recursos de auto-ajuda, jogos e puzzles são apresentados
através de uma revista digital interactiva para adolescentes e jovens adultos
com idades compreendidas entre os 13-20 anos.

▰ Uma gama de audiolivros para alunos adultos idosos e avós para destacar
riscos específicos e armadilhas que os adultos idosos possam encontrar
online.

Kit de ferramentas de aprendizagem familiar



Banda desenhada para crianças com 8 - 12 anos



Vamos fazer uma 

Banda desenhada!

https://www.youtube.com/wat

ch?v=SX72cknyJ7A

https://www.youtube.com/watch?v=SX72cknyJ7A


Atribuição 

Criação de uma 

banda desenhada
Escolher um tópico de:

- Desafio TikTok

- Odeio o controlo parental

- Gastar o meu dinheiro de bolso em jogos online

Investigação sobre o tema

Criar uma história

Usar linguagem simples

Criar a banda desenhada usando Pixton ou Canva



Tabela de Conteúdos
• Benefícios e vantagens dos Audiolivros

• WOWSA Audiolivro - Indução à Pedagogia para os Pais, Oficina 3 

▰ Principais websites e aplicações para fazer Audiobooks/podcasts

• Criação de um podcast não ficcional com os participantes

Dia 3



Audiolivros e podcasts ... 
benefícios e vantagens para a 

terceira idade

Pode ouvir um audiolivro/podcast a qualquer hora e em qualquer lugar - em casa, no carro, 

nos transportes públicos, utilizando um computador ou outro dispositivo digital....



Introdução à Pedagogia para 
os Pais - Workshop 4

Utilização da 

Aprendizagem em Família

Kit de ferramentas do 

projecto WOWSA



Audiolivros para alunos adultos seniores e avós 
O kit de ferramentas de aprendizagem familiar fornece uma gama de
audiolivros para alunos adultos seniores e avós sobre nove tópicos. Estes
recursos visam destacar alguns dos riscos e armadilhas específicos a que
os adultos seniores são susceptíveis em linha e o que podem fazer para
mitigar as ameaças que enfrentam no mundo digital.

▰ Desinformação, notícias falsas e verificação de factos
▰ Perigos de sobre-partilha online

Agora vamos tocar uma demonstração prática de dois audiolivros:



Principais websites e aplicações para 

criar um audiobok / um podcast

https://anchor.fm/
https://www.aflorithmic.ai/
https://www.spreaker.com/
https://www.bearaudiotool.com/


Criação de audiolivros e podcasts 

não ficcionais
Investigação 

Escreva o texto - tenha em mente que está a escrever um texto, que será lido em voz alta

Tecnologias de conversão de texto em fala disponíveis

Gravação https://www.youtube.com/watch?v=9LLxXovGLFM

A diferença entre os formatos de áudio: 

Ficheiros WAV : Ficheiros MP3 : Ficheiros M4B

Edição https://www.youtube.com/watch?v=6Fl6kyWpyeQ

Carregamento dos ficheiros 

Sndup / YouTube / Soundcloud / Spotify / Anchor

https://www.youtube.com/watch?v=9LLxXovGLFM
https://www.youtube.com/watch?v=6Fl6kyWpyeQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ami03xXr3-M
https://www.youtube.com/watch?v=E79IZYEjQgA
https://www.youtube.com/watch?v=hJ7VM9V3CQc
https://www.youtube.com/watch?v=r6mQ_8-hSTg
Anchor
https://www.aflorithmic.ai/text-to-speech-api?gclid=CjwKCAiA5t-OBhByEiwAhR-hm00GOXzJNCOUX7mfykVDu9aBvXV8gCzVpFK1_Oxon4cHx93LMNKDghoCtwUQAvD_BwE


Atribuição Criação de 

um podcast
Escolher um tópico de:

a) Avós que guiam os seus netos no mundo digital 

b) Quantos dispositivos digitais para o meu filho em idade pré-escolar?

c) Segurança TikTok

d) Pressão de obter os gostos 

e) Bem-estar emocional em linha

f) Jogos online

Investigação sobre o tema

Preparar o texto

Registar, editar e carregar nas contas criadas

Partilhar os links no Miro



O Programa de Formação em 

Serviço para Educadores de Adultos 

em Miro - o progresso da 

aprendizagem

https://miro.com/welcomeonboard/dThPWGp0UzBTQ2tVS3ZhZEtFSTBLaTZwUlRKd2VrZUoxU1l6YTVaSFdPMHIxRWlyZ0c3dmFsMG5Kd2IxdTlMRXwzMDc0NDU3MzU4NjYxNTUwMTQw?invite_link_id=530276777431
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"O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui 

uma aprovação do conteúdo, que reflecte apenas a opinião dos autores, e 

a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer uso que possa ser 

feito da informação nela contida".
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Obrigado!


