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1 – Introdução 
 

1.1. O Contexto 
Nas últimas duas décadas, a tecnologia digital e as redes sociais estão cada vez mais integradas no 

dia-a-dia das nossas vidas. Desta forma, tornaram-se componentes críticas numa variedade de 

mudanças. Apesar desta tecnologia ter afetado a maioria das pessoas na sociedade, teve um grande 

impacto em especial nos jovens dado que eles praticamente cresceram nesta “Era digital”. 

A proliferação de tecnologias digitais ligadas à internet remonta aos anos 90s, como resultado do 

lançamento do primeiro motor de busca World Wide Web; ao longo dos anos o acesso à internet 

pública foi reforçado e a fundação de sites de redes sociais (YouTube, Facebook, Twitter, etc.) 

assegurou a adaptação global a estas tecnologias. Entretanto, a geração foi envelhecendo. Hoje, os 

jovens crescem com tecnologias digitais e, acresce que a internet, jogos de vídeo e outras formas 

de tecnologia tiveram uma maior influência na modelação dos seus estilos de vida. Este é um ponto 

fulcral nos debates relacionados com este tópico, mais ainda, a tecnologia é responsável por modelar 

também atitudes, valores e padrões de comportamento social. Também deve ser realçado que a 

tecnologia digital pode corroer valores culturais, em especial se eles estão constantemente em 

representação das culturas estrangeiras. Analisando os elevados níveis de consumo dos jovens, não 

existem dúvidas de que estas tecnologias tiveram neles um grande impacto.  

Viver numa sociedade que é inundada com os media, os jovens encontram várias vias de expressão 

dos seus valores, comportamentos e atitudes em comparação com as gerações anteriores. No 

mundo em que vivemos, é claro que as pessoas têm de compreender e dominar a tecnologia digital 

de modo a estarem atualizadas e serem bem-sucedidas. Com base nesta perspetiva, a nova geração 

é muito experiente no que respeita à tecnologia, o que influenciou profundamente os seus interesses 

e competências. Em particular, eles compreendem e descodificam a informação de forma bastante 

diferente dos mais velhos, e isso tem uma forte influência nos seus caminhos 

educacionais/escolares: eles aprendem de diferentes formas, têm diferentes níveis de atenção e 

concentração, e necessitam de abordagens diversificadas para estarem motivados e envolvidos.  

Professores, formadores, e educadores e todos os profissionais no geral que lidam com este grupo 

alvo devem estar conscientes destes aspetos específicos, em particular quando os jovens estão em 

risco de abandono escolar precoce, necessitam de atenção mais específica e abordagens 

direcionadas. De facto, o abandono, a falta de motivação, exclusão escolar e problemas de 

comportamento têm-se tornado tópicos preocupantes nos países europeus. Na Europa, a taxa de 

abandono escolar precoce (AEP – Abandono Escolar Precoce) está em cerca de 13.5%, mas União 

Europeia tem como objetivo reduzir esta percentagem para 10% até 2020. Mesmo o abandono 

sendo um fenómeno internacional, cada país tem as suas próprias abordagens e projetos piloto. As 

trocas entre os Estados Membros acerca do atual progresso para uma direção comum foram sempre 

encorajadas, tanto na forma de avaliar em conjunto a eficiência das medidas adotadas como na 

educação em geral e educação profissional e formação. O projeto TIC enquadra os objetivos 

Europeus ao nível do emprego, inovação, educação e inclusão social na medida em que procura 

desenvolver métodos operativos dirigidos a profissionais de educação, assistentes sociais, 

especialistas em integração e para todos os que se preocupam com as questões sociais, incluindo 

abandono escolar e exclusão social.  
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1.2. O Projeto TIC 
O projeto TIC “dentro do acompanhamento socioeducativo para combater o abandono escolar” tem 

por base a ideia de que os profissionais a trabalhar com jovens (professores/formadores, 

educadores, assistentes sociais, especialistas na orientação/inserção…) podem ter um papel vital por 

um lado na prevenção, intervenção e remediação, e por outro lado, em tornar os jovens mais 

conscienciosos de todos os riscos que as tecnologias podem envolver (adições, problemas 

relacionais, etc.). Esta produção tem por base o trabalho realizado durante a longevidade do projeto 

TIC pelos parceiros envolvidos, que são 7 organizações de 6 países europeus diferentes:  

 IFRTS – França (Córsega) 

 ISQ – Portugal 

 QMED – Holanda 

 ITG – França 

 RRI – Eslováquia 

 CIEP – Bélgica 

 CIVIFORM – Itália 

 

Tendo como ponto de partida a questão do combate ao abandono escolar precoce, o projeto TIC 

foca-se nos orientadores profissionais na integração social ou mobilidade dos candidatos públicos 

dentro da área do emprego, acesso aos direitos humanos, saúde, habitação, cidadania ou curso de 

formação vocacional. Começa com o pré-requisito de que as duas áreas anteriormente separadas, a 

área da educação e formação ao longo da vida e área social, estão agora a convergir. Os 

orientadores, especialistas na integração social e profissional, assistentes sociais assim como 

formadores, oferecem serviços de suporte a jovens vulneráveis, apoiando desta forma professores e 

famílias. Quando se está a lidar com jovens, é necessário demonstrar interesse nas suas atividades e 

tentar compreender o que deve ser tido em conta. A parceria do projeto TIC oferece aos profissionais 

qualificados a possibilidade de integrar uma nova abordagem para dar resposta e ouvir estes 

jovens que estão cada vez menos na rua e cada vez mais na internet. O contexto de intervenção 

educacional e social, refere-se a encorajar e formar os profissionais para utilizarem as TIC e práticas 

tecnológicas que podem promover o diálogo.    

O projeto TIC trabalha duas componentes inovadoras:  

*Primeiro, ajudando os jovens a descobrir que é possível utilizar as TIC e redes sociais de uma forma 

diferente ao encontrarem pessoas online disponíveis para os escutar e acompanhá-los. Os jovens 

devem ser encorajados a encontrar um melhor equilíbrio entre o virtual e o dia-a-dia. Isso iria 

aumentar a consciência para as consequências graves da ciber adição, porque estar online sempre 

(ex. : « trocar mensagens a dormir ») resultado do estilo de vida moderno – aumenta o risco de 

depressão e abandono escolar.   
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* Por outro lado, os profissionais são incentivados a encontrar os jovens num outro ambiente que 

não "na rua". Enquanto a maioria dos profissionais encontra os jovens nos locais públicos, alguns 

jovens são tradicionalmente acompanhados por educadores de rua em espaços públicos ou nas 

reuniões. Desta forma, é necessário discutir agora com estes profissionais a sua visão atual das TIC e 

o seu impacto no mundo e nos jovens que acompanham, de modo a lidar com a lacuna digital.   

A utilização das TIC no suporte socio-educacional é o tema de algumas ações/ferramentas 

experimentais no enquadramento deste projeto. Em detalhe, os resultados intelectuais 

desenvolvidos pelas parcerias TIC são :  

01 Perceções dos consumidores e práticas dos jovens nativos digitais.  

02 "Nativos digitais " tool case: ferramentas para educar os jovens acerca dos riscos das adições 

digitais.  

03 Tecnologias de informação e Comunicação usadas em atividades socio-educacionais. 

04 "Usar o digital para apoio é possível" tool case: ferramentas de sensibilização e propostas para 

melhorar o papel das TIC no apoio aos jovens absentistas em risco de abandono.  

05 Projeto de website e comunidade online para comunicação e ação bilateral 

06 Materiais de formação: TIC em atividades de apoio socio-educacional para combater o abandono 

escolar precoce 

 

 

Todas as ferramentas desenvolvidas estão disponíveis em ww.ticsproject.eu. 
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2 – Grupos Alvo 
A parceria TIC é muito variada e é composta por diferentes tipos de organizações e 

consequentemente, os grupos alvo envolvidos em atividades de projeto eram diferentes. Por esta 

razão nas secções seguintes é feita uma breve descrição de todos os grupos alvo envolvidos.  

 

2.1. Jovens/formandos/estudantes 
ESTUDANTES EM FORMAÇÃO PROFISSIONAL: jovens com idades entre os 15 – 18 anos a frequentar 

cursos de qualificação (3/4 anos), entre os 15-25 anos a frequentar os cursos de aprendizagem 

profissional, e idades entre os 16-18 anos a frequentar escolas secundárias (NB em Itália e Portugal 

existe uma percentagem significativa de alunos estrangeiros frequentar cursos de formação 

profissional). A maioria destes estudantes tem um smartphone e ligação e acesso à internet com 

vários propósitos (chat, vídeos, rede social, etc.) diariamente. Também foi detetada alguma iliteracia 

no que respeita a lidar com as novas tecnologias. É verdade que a faixa etária destes grupos pertence 

à geração Z, nascida após 1995 mas, de um modo geral a utilização que fazem dos seus aparelhos é 

muito trivial. Estão habituados a irem ao chat, jogar e aceder ao entretenimento durante o tempo 

livre, mas ao mesmo tempo, não estão familiarizados a utilizar estas ferramentas para outros 

objetivos associados por exemplo à sua vida escolar. Além disso, alguns deles estão a risco de 

estarem viciados. A FORMA DE UTILIZAR AS FERRAMENTAS TIC: a grande maioria neste grupo alvo 

tem smartphone e acede às plataformas da internet diariamente. Estar no chat com outros 

(principalmente amigos na vida real) continua a ser a sua atividade principal seguida do acesso aos 

recursos digitais como vídeos, música ou jogos. A maioria não está capacitada para realizar uma 

pesquisa no motor de busca e não pensa nestes recursos como ferramentas importantes para 

atividades não relacionadas com o entretenimento (como por exemplo atividades escolares). Com 

maior frequência eles experienciam uma utilização efetiva e prática das TIC na escola enquanto 

faltam às aulas acerca dos riscos da adição e outros tipos de riscos (ciberbullying, sexting, jogos, etc.). 

 

2.2 Professores/Formadores/Educadores 
- PROFESSORES/FORMADORES em CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL/ ESTÁGIOS / SECTOR 

SEM FINS LUCRATIVOS para estudantes 15-25: os professores lidam com tópicos práticos e teóricos. 

Apenas alguns têm experiência na utilização das ferramentas TIC para objetivos educacionais, 

enquanto para a maioria parece ser mais difícil a introdução de novas metodologias nas suas 

atividades diárias ainda que com frequência refiram que necessitam de melhorar as suas abordagens 

educativas de modo a apoiar os alunos com necessidades ou problemas específicos. A FORMA DE 

UTILIZAR AS FERRAMENTAS TIC: este grupo alvo parece não ter muita experiência na utilização das 

ferramentas digitais com exceção dos que ensinam tópicos técnicos, e também não estão muito 

motivados a aprender como usá-las para fins educacionais. Os aparelhos digitais e 

software/aplicações são para si, com frequência elementos distratores dos alunos mais do que 

ferramentas para aprender ou desenvolver conhecimento. Algo está lentamente a mudar, e projetos 

como o TIC ajuda as organizações a tornar o seu staff mais consciente das suas necessidades.  
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- PROFESSORES, DIRECTORES DE TURMA, DIRECTORES DAS ESCOLAS do ensino pré-universitário 

(educação geral e EFP) para estudantes 6-20 professores envolvidos no ensino geral obrigatório e 

educação e formação obrigatória. A FORMA DE UTILIZAR AS FERRAMENTAS TIC: grande parte deles 

utilizam as ferramentas digitais, mas existem ainda muitos professores relutantes em introduzir as 

TIC no ensino, o seu principal receio é que na realidade os alunos possam ser digitalmente mais 

inteligentes que os professores. Outra questão está relacionada com o facto de desconhecerem as 

possibilidades da utilização das TIC, ou a considerável quantidade de software e websites 

educacionais que podem ser utilizados gratuitamente na educação. Por último, mas não menos 

importante eles necessitam de uma abordagem prática. Neste sentido, Quarter Mediation foca os 

cursos de formação europeus na forma de utilizar as TIC no ensino de uma forma criativa.  

- PROFESSORES E PESSOAL DOCENTE no ensino especializado para estudantes 18+ (docentes, 

professores, coordenadores de departamentos de formação etc.). A FORMA DE UTILIZAR AS 

FERRAMENTAS TIC: apesar das TIC serem utilizadas em larga escala no nível universitário, mas 

existem ainda vários professores que não utilizam as ferramentas TIC disponíveis e o software 

educacional no seu máximo potencial. Além do mais, à medida que a tecnologia avança rapidamente, 

os professores têm que se atualizar regularmente com novidades das TIC. Neste sentido, Quarter 

Mediation procura atualizar este grupo alvo com as novas tecnologias ao realizar palestras e 

workshops práticos em como utilizar os diferentes softwares TIC para o ensino, avaliação e 

aprendizagem multidisciplinar. 

- FORMADORES DE ENSINO PARA ADULTOS de formandos 18+ (políticos no campo da educação, 

professores em todos os níveis da educação e envolvidos em todos os tipos de educação, 

representantes de autoridades, empresários, empreendedores coordenadores de projetos, 

coordenadores de departamentos de formação em empresas, etc.). Ao efetuar estes cursos para este 

grupo alvo, Quarter Mediation tomou conhecimento do facto de se tratar de um grupo complexo, na 

medida em que inclui pessoas do ensino obrigatório e do ensino não obrigatório, pessoal do ensino e 

formação para ensino pré-universitário e ensino universitário, pessoas que dão formação em cursos 

para adultos, pessoas envolvidas no ensino e formação formal, não formal e informal etc. Além disso, 

este complexo grupo alvo trabalha com pessoas de idades diferentes e com bases educacionais, 

pessoais e profissionais diferentes. Por fim, mas não menos importante, devido à vaga de refugiados 

na Europa, os problemas aumentaram com os grupos de formandos mistos com diferentes bases 

culturais. A FORMA DE UTILIZAR AS FERRAMENTAS TIC: os formadores de educação para adultos 

devem estar conscientes de que as ferramentas TIC podem e devem ser fáceis assistentes na 

motivação dos seus formandos a adquirirem as competências necessárias ao mercado de trabalho e 

construir essa sensibilização é o último objetivo da Quarter Mediation. 
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3. Abordagem educacional  
Várias teorias, e consequentemente abordagens educacionais, têm sido implementadas ao longo dos 

anos de modo a dar resposta às necessidades emergentes desta nova geração denominada “nativos 

digitais”. Como forma de implementar o projeto TIC, os parceiros verificaram que seria necessário 

criar uma abordagem educacional realmente baseada nas características do contexto e nas 

exigências dos seus grupos alvo, uma vez que por um lado eles são muito diversificados, por outro 

lado têm necessidades semelhantes, o resultado final foi a implementação de uma nova abordagem, 

que coloca juntos contributos efetivos de diferentes fontes.  

3.1 A partir da Atividade de Aprendizagem 
Em Setembro de 2016 os parceiros delegados frequentaram um evento de formação de 5 dias; foi 

uma atividade de construção da capacitação com os participantes de Portugal, França, Itália, Bélgica, 

Holanda e Eslováquia, na qual tiveram a oportunidade de trocar experiências e materiais acerca de 

como prevenir as adições digitais (com referência a três áreas principais, redes sociais, jogos e troca 

de mensagens) e frequentaram um workshop dinamizado pela Psicóloga Educacional Eduarda 

Ferreira (Faculdade de Ciências Sociais - Universidade Nova de Lisboa). A psicóloga partilhou o seu 

trabalho ("Mind the Gap ") acerca da escola e das práticas digitais, afirmando que “ o ensino formal 

poderia beneficiar dos interesses e entusiasmo dos jovens nos contextos de aprendizagem informal, 

eliminando a lacuna entre o ensino formal e as práticas digitais do dia-a-dia.”  

 

 

 

O seu workshop teve uma grande influência na forma como os parceiros implementaram as 

atividades do projeto, na medida em que, as teorias que explicou abrangeram os aspetos chave a 

serem tidos em consideração durante a implementação de promoção de ações de apoio para nativos 

digitais. 
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A rápida mudança tecnológica teve um grande impacto nas nossas vidas: estamos todos ligados e por 

vezes é difícil desligar; o acesso à internet é pervasivo devido aos smartphones, cuja utilização 

aumentou rapidamente. É por esta razão que os jovens são hoje chamados de “nativos digitais”, para 

eles a comunicação digital é tão frequente e natural como a cara-a-cara. Neste contexto de 

mudanças, é notório que a escola é muito resistente: a forma como funciona permanece 

basicamente a mesma, e as aulas lecionadas são ainda mais frequentes do que uma aula interativa 

baseada nas ferramentas TIC. Além disso, os smartphones são com frequência proibidos nas escolas 

porque interrompem e distraem. Mas com sorte as coisas estão lentamente a mudar. Alguns 

professores reconhecem que os jovens que estão integrados nas redes sociais, trabalham em rede 

(cooperando) e participam ativamente nas aulas e atividades, e por outro lado, o facto de serem 

nativos digitais não implica que já tenham as competências (sem literacia digital, sem pensamento 

critico).  

Por estas razões, os grandes temas a serem discutidos já não estão dirigidas aos alunos mas sim aos 

professores: devem ser mais competentes do que os alunos com as ferramentas TIC? Deve-se ainda 

ter uma pessoa competente a ensinar os que não são competentes? Para a Sra. Ferreira, este 

paradigma deve mudar; os professores devem ser a chave para promover a literacia digital, devem 

mudar de autoridades de informação para dinamizadores de conhecimento, dado que os alunos 

podem trazer para a aula informação de forma autónoma recolhida através dos aparelhos com 

ligação à internet. O que pode fazer a diferença é ir para além das listas do que “não fazer”, e 

permitir aos estudantes que tirem partido de todas as oportunidades que as ferramentas digitais lhes 

podem dar enquanto os motivam e envolvem.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outro ponto-chave não é trabalhar numa ferramenta/aplicação (hoje Facebook, amanhã?) mas 

analisar como os jovens interagem com as ferramentas digitais e melhorar a sua flexibilidade na 

utilização de diversas ferramentas e aparelhos para as suas aulas. Os professores devem melhorar a 

Não é sobre: 

 Ensinar aos alunos como utilizar um 

smartphone,  

 A jogar jogos online,  

 Ou a participar numa rede social,  

 É sobre construir competências de pensamento 

crítico 

Alguns professores…  

Sentem que as suas próprias competências funcionais não 
são tão avançadas como as dos seus alunos 

Questionam a sua capacidade para trabalhar a literacia 
digital 

Professores têm… 

Mais pensamento crítico do que é exigido para questionar e 
determinar a fiabilidade da informação na internet 

Conhecimento do conteúdo do programa a aplicar às tecnologias 
digitais  
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sua liberdade, devem apoiar os estudantes a tornarem-se construtores ativos de conhecimento na 

sala de aula (também com flexibilidade na utilização do espaço).  

Os professores necessitam de se sentirem 

empoderadores e seguros para se atreverem num 

espaço percepcionado como território dos alunos  

O maior desafio na incorporação da 

literacia digital na educação é mudar os 

comportamentos e atitudes dos 

professores  
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3.2 Outras fontes 
Os parceiros no seu trabalho do projeto TIC foram influenciados, para além de Eduarda Ferreira, 

pelas teorias de Wim Ween, anteriormente professor e atualmente Professor Emérito de Educação & 

Tecnologia na Universidade Delft de Tecnologia. Ele é autor do livro "Homo Zappiens: Growing up in 

a digital age" e cooperou no desenvolvimento do projeto Erasmus+ “Drop App”. O denominado 

Homo Zappiens  (que representa os nativos digitais), é um pouco diferente do antiga denominação 

Homo-Sapiens como se pode ver em seguida:  

 

A teoria do «Homo Zappiens» promove um novo paradigma educacional, que considera todas estas 

diferenças e tem em conta como isto pode influenciar o processo de aprendizagem dos nativos 

digitais.  

Uma outra fonte interessante que influenciou os parceiros TIC foi o trabalho de Marc Prensky, 

inventor e promotor dos termos "Nativo digital" e "Imigrante digital" que descreveu em 2001 num 

artigo no "On the Horizon". Resumidamente, descreve os imigrantes digitais como os que 

aprenderam a utilizar a internet e todos os seus factos enquanto adultos, e os nativos digitais como 

os que cresceram imersos nela e numa conheceram outra experiência.  

Homo Zappiens  Homo Sapiens 

Alta velocidade Velocidade convencional  

Multi tarefas Mono tarefa 

Sem abordagens lineares Abordagens lineares 

Primeiro competências icónicas  Primeiro competências de leitura  

Ligado Permanece sozinho 

Colaborante Competitivo 

Aprende pela pesquisa Aprende pela assimilação 

Aprende a jogar Separa a aprendizagem do jogo  

Aprende pela externalização Aprende pela internalização 

Fantasia Realidade 

http://www.bloomsbury.com/uk/homo-zappiens-9781855397101/
http://www.bloomsbury.com/uk/homo-zappiens-9781855397101/
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Imagem retirada de:  http://www.herald.co.zw/digital-immigrants-need-to-catch-up/ 

 

Em 2012 escreveu uma dissertação "From Digital Natives to Digital Wisdom: Hopeful Essays on 

Education" na qual explica que a definição de “nativos digitais” muitas vezes conduz a mal-

entendidos dado que não significa que os jovens têm competências inatas acerca das ferramentas 

digitais e conteúdos – eles necessitam de ser educados para tal. Assim, o conceito chave hoje em 

dia é “sabedoria digital”, que se refere a criticamente aceder e processar um mundo de 

informação/oportunidades que podem ser encontradas na internet (educação digital e educação 

para o digital).  

Finalmente, uma vez que estamos a lidar com “nativos digitais”, é inevitável falar no conceito 

“Geração Z” – jovens nascidos entre 1996 e 2010. Esta teoria também é um marco para os parceiros 

do projeto enquanto desenvolvem as atividades e ferramentas TIC, dado que é importante aceder 

como estão, como pensam e movem, o que os motiva. E no fim, porque são como são.  

Ryan Scott, na Forbes1, refere-se a estes nativos digitais como “misteriosos”. Enquanto as gerações 

anteriores cresceram no meio da paz relativa e prosperidade dos anos 90 apenas para verem as suas 

expectativas destruídas com os ataques de 11 de Setembro e a queda financeira de 2000 e 2008; a 

geração Z nunca teve o luxo de uma perspetiva livre de ameaça, eles foram obrigados a ver a vida 

com umas lentes mais protegidas desde o início.  

Relativamente à sua relação com a tecnologia, a Geração Z nunca conheceu o mundo sem 

smartphones e redes sociais, portanto está ainda mais enraizado para eles do que milenares. Eles 

devoram informação rapidamente e estão prontos a passar para a próxima tarefa num piscar de 

olhos. Quando se trata da geração Z, os segundos contam. Tal como Dan Schwabel sócio gerente da 

Millennial Branding disse a Williams na peça do The New York Times “nós dizemos aos nossos 

parceiros de publicidade, que se não comunicam em 5 palavras e uma imagem grande, não irão 

alcançar esta geração.” 

                                                           
1 Prepare-se para a Geração Z em https://www.forbes.com/sites/causeintegration/2016/11/28/get-ready-for-

generation-z/#288f06582204 
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Com crescimento a disparar nas populações birraciais e minoritárias, a geração Z abrange o 

multiculturalismo como a vanguarda do que são, e isto também demonstra as suas atitudes nas 

questões sociais. Eles cresceram quando o casamento entre o mesmo género e um presidente negro 

são dados adquiridos e esperam que o progresso social reflita a diversidade étnica que está 

fortemente embrenhada nas suas vidas. No fim, eles também são um reflexo de tal, dado que 

provéem ou movem-se num contexto cultural diversificado.  

 
Imagem retirada de:  http://www.theinkgroup.co.uk/can-employers-attract-engage-generation-z/ 

 

No que respeita à esfera pública ou privada, uma grande parte da geração Z está menos interessada 

em partilhar as suas vidas para domínio público. Plataformas de redes sociais anónimas como Secret 

ou Snapchat são mais apelativas para a geração Z do que Facebook ou plataformas similares que 

deixam registos permanentes que podem mais tarde vir assombrar os utilizadores. Se pensarmos nos 

riscos associados, da exposição para um público anónimo pode ser perigoso, outros riscos emergem 

destas plataformas “privadas”. O comportamento é apenas visível aos seus pares, na sua 

comunidade secreta. É mais difícil deter qualquer conduta perigosa a partir do exterior e pode ser 

tarde de mais. Um bom exemplo é o recente jogo “Baleia Azul”, um jogo online que consistia numa 

serie de tarefas atribuídas aos jogadores pelos administradores durante um período de 50 dias, com 

o desafio final que implicava que o participante cometesse suicídio. O jogo tem por base a relação 

entre os concorrentes (também denominados jogadores ou participantes) e os administradores, 

através de plataformas de comunicação privadas.   
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4. Competências a desenvolver 
A base teórica descrita apoiou os parceiros TIC na implementação de todas as atividades 

previstas, em particular a fase de implementação/teste. Foi de facto quando estiveram em 

contacto direto com os grupos alvo que os seus conhecimentos se tornaram mais 

importantes. O que os parceiros aprenderam destas fontes guiou as suas ações enquanto 

escolhiam a atividade a propor e como implementá-la nos seus grupos alvo específicos.  

 

 
Imagem retirada de:  http://tafebytes.com.au/how-tafe-is-addressing-australias-skills-shortage/ 

 

No final da fase de implementação/teste, os parceiros tiveram a oportunidade de partilhar 

os resultados obtidos, de modo a compará-los e a identificar necessidades de formação 

emergentes a serem a analisadas no contexto do resultado do último projeto. Esta atividade 

de partilha e comparação levou os parceiros a esboçar uma lista de competências especificas 

que o seu grupo alvo (professores/formadores e estudantes) necessitam de melhorar de 

modo a:  

- Tirar vantagem da capacidade inata de utilizar os aparelhos digitais ao utilizarem-nos para 

propósitos educacionais/formativos/trabalho e – de um modo geral – de uma forma positiva 

e eficaz evitando riscos 

- Ser capaz de motivar os alunos e promover a sua frequência escolar/formativa tendo em 

consideração as suas diferenças pessoais e necessidades.  
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4.1 Competências dos Estudantes 

Na análise dos resultados do projeto TIC os parceiros focaram a sua atenção no conjunto de 

competências que tanto os jovens como os professores/formadores devem melhorar para 

eficazmente utilizarem as ferramentas digitais para construírem novo conhecimento útil 

para a sua vida pessoal e escolar/profissional (jovens) e para lidarem com os nativos digitais 

(professores/formadores).  

 

Existem muitas listas de competências descritas como fundamentais na vida dos dias de 

hoje; ao nível Europeu, a principal é a lista das Competências chave para a aprendizagem ao 

longo da vida (Recomendação do parlamento europeu e do conselho de 18 de Dezembro de 

2006 n. 2006/962/EC). O Quadro Europeu de Referência apresenta oito competências chave:  

 

1) Comunicação na língua materna; 

2) Comunicação em língua estrangeira; 

3) Competência matemática e competências básicas em ciências e tecnologia;  

4) Competência Digital; 

5) Ensinar a aprender; 

6) Competências sociais e cívicas; 

7) Sentido de iniciativa e empreendorismo; 

8) Consciência e expressão cultural.  
 

Neste contexto, os Parceiros reconheceram a importância das ferramentas TIC para apoiar o 

desenvolvimento das Competências Chave Europeias; para ser mais eficaz, os parceiros – partiram 

desta lista – apontaram competências específicas relacionadas com os seus sistemas escolares 

nacionais e com as suas próprias experiências ao longo do projeto e alinharam-nas. Todas estas 

competências podem ser melhoradas pela utilização das ferramentas TIC e – ao mesmo tempo – 

melhorar a forma como os jovens utilizam os recursos digitais. Isto pode conduzir a um círculo 

virtuoso no qual o professor/formador age como facilitador.  

 

COMPETÊNCIAS CHAVE RELACIONADAS COM O PERCURSO ESCOLAR 

COMPETÊNCIA DESCRIÇÃO 

Ensinar a aprender Organizar a sua própria aprendizagem ao identificar, escolher e 

utilizar várias fontes e várias formas de informação e formação 

(formal, não formal e informal), também na base da disponibilidade 

de tempo, das suas próprias estratégias e métodos de estudo.  

Planear  Desenvolver e implementar projetos recorrendo ao conhecimento 

aprendido para estabelecer objetivos pertinentes e realistas e 

prioridades relevantes, avaliando os constrangimentos existentes e 

possibilidades, definindo estratégias de ação e verificando os 
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resultados alcançados. 

Comunicar Compreender diferentes tipos de mensagens e de diferente 

complexidade, transmitida utilizando diferentes linguagens (verbal, 

matemática, cientifica, simbólica, etc.) e através de diferentes meios 

(papel, computador e multimédia) representando acontecimentos, 

fenómenos, princípios, conceitos, normas, procedimentos, atitudes, 

humores, emoções etc.  

Colaborar e participar 

(grupo/trabalho de grupo) 

Interagir no grupo, compreender os diferentes pontos de vista, 

enaltecer as suas capacidades e as dos outros, gerir conflitos, 

contribuir para aprendizagem comum e atividades coletivas, 

reconhecer os direitos fundamentais dos outros.  

Agir de forma responsável e 

com respeito 

Ser capaz de afirmar os seus direitos e necessidades, reconhecer os 

dos outros, oportunidades comuns, limites, regras e 

responsabilidades. 

Resolução de problemas Abordar situações problemáticas pela construção e verificação de 

hipóteses, identificar recursos apropriados, recolher e avaliar dados e 

propor soluções.  

Identificar ligações e relações Identificar e representar ligações e relações entre os diferentes 

fenómenos, eventos e conceitos que também pertencem a diferentes 

áreas disciplinares e/ou estão distantes no tempo e no espaço, 

identificar analogias e diferenças, coerências e inconsistências, causas 

e efeitos. 

Adquirir e interpretar a 

informação 

Adquirir e interpretar de forma critica a informação recebida nos 

diferentes campos, e através das várias ferramentas de comunicação, 

avaliar a sua fiabilidade e utilidade, distinguir factos de opiniões.  

OUTRAS COMPETÊNCIAS NECESSÁRIAS EMERGIRAM DURANTE AS ATIVIDADES DO PROJECTO 

COMPETÊNCIA DESCRIÇÃO 

Desenvolver e/ou melhorar 

consciência dos riscos 

relacionados com as adições 

digitais 

Adições e as suas consequências, com especial foco no jogo, envio de 

mensagens, adição a redes sociais; estar consciente da própria 

situação neste contexto (estarei eu viciado?).  

Desenvolver e/ou melhorar 

consciência dos riscos 

relacionados com as 

relações/comunicação online 

Estar consciente dos riscos de comunicar online (chat, escrever 

comentários/posts, enviar imagens, etc.) com conhecidos e/ou 

desconhecidos, com especial foco no ciberbullying e sexting.  

Utilizar as ferramentas das 

redes sociais para fins 

educacionais 

Ser capaz de utilizar aparelhos digitais de modo a procurar 

informação específica e materiais uteis ou para preparar trabalho 

escolar (i.e. apresentações). 
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Responder a estímulos de 

uma forma proactiva 

Ser proactivo e capaz de ativa e conscientemente envolver-se numa 

atividade proposta. 

Usar recursos específicos 

(software, apps, ferramentas 

online) para fins 

educacionais 

Ser capaz de pesquisar, tentar ou usar novas ferramentas digitais 

uteis para cumprir as tarefas escolares, na base dos recursos 

disponíveis e os objetivos específicos a atingir.  

Estar focado numa tarefa Estar concentrado enquanto participam numa aula, numa tarefa 

individual/grupal, focar nos tópicos propostos sem distrações.  

Desenvolver a literacia nas 

Redes (sociais) 

A capacidade de aceder, analisar, avaliar e criar meios de 

comunicação numa variedade de formas, especialmente os 

relacionados com as redes sociais 

Respeitar os outros Ser capaz de reconhecer, aceitar e respeitar a diversidade cultural 

através do desenvolvimento da consciência cultural e respeitar os 

outros.  

 

4.2 Competências dos professores 
No que respeita às competências dos professores e formadores, deve ser destacado que o objetivo 

dos parceiros no contexto do projeto TIC não foi definir todas as competências que um professor 

deve ter, mas destacar as características em falta partindo do consenso nas seguintes competências 

relacionais, que cada professor/formador deve ter, como as referidas abaixo:  

 Comunicação 

 Auto motivação 

 Liderança 

 Responsabilidade 

 Trabalho de equipa 

 Resolução de Problemas 

 Determinação 

 Capacidade de trabalhar sobre pressão 

 Boa gestão de tempo 

 Flexibilidade 

 Negociação  

 Resolução de conflitos  
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Imagem retirada de: http://careers.bmj.com/careers/advice/Effective_teaching_skills%E2%80%94how_to_become_a_better_medical_educator 
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Outro modelo de referência a ter em conta durante a análise das necessidades emergentes dos 

professores/formadores foi o Quadro Europeu das Competências Digitais, que identifica as 

componentes chave da competência digital em 5 áreas: 

 

1 Informação e literacia na 

recolha de dados  

- Navegar, pesquisar e filtrar dados, informação e 
conteúdos digitais  
- Avaliar dados, informação e conteúdos digitais 
- Gerir dados, informação e conteúdos digitais 

2 Comunicação e 

colaboração 

- Interagir através de tecnologias digitais 
- Partilhar através das tecnologias digitais  
- Envolver-se na cidadania através das tecnologias digitais  
- Colaborar através das tecnologias digitais  
- Netiqueta 
- Gerir a identidade digital 

3 Criação de conteúdos 

digitais 

- Desenvolver conteúdos digitais 
- Integrar e reelaborar conteúdos digitais 
- Direitos de autor e licenças 
- Programar 
 

4 Segurança - Proteger os aparelhos 
- Proteger os dados pessoais e privacidade 
- Proteger a saúde e bem-estar 
- Proteger o ambiente 
 

5 Resolução de problemas - Resolver problemas técnicos 
- Identificar necessidades e respostas tecnológicas 
- Usar de forma criativa as tecnologias digitais 
- Identificar as lacunas nas competências digitais 

 

Partindo destes modelos de referência, os parceiros TIC ao longo da duração do projeto tiveram a 

oportunidade de identificar competências especificas (ver tabela em baixo) que são hoje em dia 

necessárias para lidar com os jovens nativos digitais e que a sua própria experiência necessita de ser 

melhorada; isto pode ser feito através de atividades/ferramentas propostas no contexto do 

Resultado Intelectual n.02/04. (Nota Algumas são competências relacionais básicas mas relacionadas 

com o uso das ferramentas digitais).  
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COMPETÊNCIAS DIGITAIS BÁSICAS  

COMPETÊNCIA DESCRIÇÃO 

Gerir informação Ser capaz de aceder, interpretar e combinar a informação digital e 

organizar, manipular, armazenar, partilhar e proteger a informação 

digital.  

Comunicar eficazmente Ser capaz de utilizar as ferramentas digitais para comunicar claramente 

com os outros, cooperar e trabalhar em rede.  

Melhorar a produtividade 

(através da utilização das 

ferramentas TIC) 

Ser capaz de utilizar as ferramentas digitais para desenvolver e 

apresentar informação, trabalhar numa aula, dar tarefas aos 

estudantes etc. melhorar a produtividade.  

Encontrar, aceder e utilizar 

conteúdos da Web uteis  

Ser capaz de mover-se entre toda a informação, recursos disponíveis na 

internet e usá-los para a preparação de tarefas, materiais interessantes 

etc. para os estudantes. 

Utilizar as redes sociais 

para objetivos profissionais 

Ser capaz de utilizar as redes sociais (como Facebook, Instagram etc.) 

de modo a promover um bom clima na turma, uma comunicação eficaz 

e positiva entre os estudantes, motivar e envolver nas atividades 

escolares.  

Partilhar 

conteúdos/materiais 

através das ferramentas 

digitais 

Ser capaz de partilhar documentos/outros materiais relevantes em 

diferentes plataformas de modo a simplificar a forma como os 

estudantes acedem à informação. 

Supervisionar os 

estudantes enquanto 

utilizam as ferramentas 

digitais para os objetivos 

educacioais 

Ser um ponto de referência para os estudantes mesmo quando não 

têm experiência na utilização dos aparelhos digitais estarem 

conscientes de que o processo é mais importante do que o resultado. 

Resolução de problemas Ser capaz de trabalhar através dos detalhes de um problema para 

alcançar a sua solução através de diferentes fases; definir o problema, 

gerar alternativas, avaliar e selecionar alternativas, implementar 

soluções.  

Criatividade Ser capaz de utilizar a imaginação para criar uma grande variedade de 

ideias, ver para além do óbvio.  

OUTRAS COMPETÊNCIAS NECESSÁRIAS QUE EMERGIRAM DURANTE AS ATIVIDADES DO PROJETO 

COMPETÊNCIA DESCRIÇÃO 

Ser flexível Ser capaz de adaptar aulas/materiais/tarefas com base nas 

características especificas dos alunos e utilizar as diferentes 
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ferramentas digitais também sem ter uma experiência específica.  

Promover o próprio 

desenvolvimento pessoal 

contínuo 

Melhorar constantemente as suas próprias competências para melhor 

responder às necessidades dos alunos. 

Escutar ativamente Ser capaz de ter um diálogo eficaz com os alunos, prestar atenção ao 

que estão a dizer de diferentes formas e estar sensível às necessidades 

pessoais e individuais dos alunos. 

Cooperar com colegas Ser capaz de cooperar eficazmente com os colegas também pela 

partilha de conhecimento e materiais relacionados com métodos 

/técnicas inovadoras a serem aplicados durantes as atividades diárias 

da turma.  

Dar feedback constante Ser capaz de permitir que os estudantes tenham sempre um feedback 

acerca do seu trabalho, seja ele positivo ou negativo, e sugestões 

acerca das possíveis melhorias 

Aplicar métodos de ensino 

centrados no aluno 

 

Colocar de cabeça para baixo a perspetiva de ensino, agir como 

facilitador e motivador e não como aquele que deve transferir 

conhecimento (i.e. gerir a abordagem “turma invertida”) 

 

 

4.3 Ferramentas para promover competências identificadas para estudantes (IO 02) 
Todas as ferramentas concretizadas no contexto do Resultado Intelectual n.02 referem-se a 

competências específicas a serem desenvolvidas pelos jovens/estudantes em particular: 

FERRAMENTAS TIC COMPETÊNCIA 

Role-play acerca do 
ciberbullying (com vídeo) 

 Colaborar e participar 

 Comunicar 

 Agir de forma responsável e respeitosamente 

 Identificar as ligações e relações 

 Desenvolver e/ou melhorar a consciência dos riscos associados às 
relações/comunicação online 

 Responder a estímulos de forma proactiva 

Vídeo acerca dos jogos  Adquirir e interpretar a informação 

 Desenvolver e/ou melhorar a consciência dos riscos associados às 
adições digitais 

Questionário sobre troca 
de mensagens 

 Adquirir e interpretar informação 

 Desenvolver e/ou melhorar a consciência dos riscos associados às 
adições digitais 

Jogos de tabuleiro (acerca 

dos Labirintos das redes 

sociais) 

 Identificar e avaliar os vários aspetos do uso abusivo das redes 
sociais 

 Desenvolver pensamento crítico 
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 Desenvolver e/ou melhorar a consciência dos benefícios e 
consequências negativas do uso ativo das redes sociais 

 Promover as capacidades de defesa contra o abuso das redes 
sociais 

 Desenvolver a responsabilidade dos procedimentos  
Banda desenhada Online   Identificar ligações e relações 

 Interagir através das tecnologias digitais 

 Partilhar através das tecnologias digitais 

 Envolver-se a cidadania através das tecnologias digitais  

 Colaborar através das tecnologias digitais 

 Criatividade usando as tecnologias digitais 

Contar histórias em 

formato digital 

 Expressarem-se 

 Identificar questões relevantes 

 Estarem motivados pela recolha e composição de material 
diferente 

 Utilizar as TIC de uma forma eficiente 

 Gerir o tempo e conteúdos 

 Comunicar com os pares  

Quizz  Estimular os estudantes a refletir através da escolha das questões 
apropriadas 

 Desenvolver o próprio improviso 

 Desenvolver a própria flexibilidade 

 Continuamente envolver todos os participantes numa abordagem 
ativa 

 Acesso justo a todos os grupos de participantes 

 Expandir o portefólio dos métodos e técnicas de ensino 

Nota é possível obter mais informação acerca das ferramentas listadas no Resultado Intelectual n.02 

Tool Case "Ferramentas para educar os jovens acerca dos riscos das adições digitais" 

 

4.4 Ferramentas para promover competências identificadas para professores (IO 04) 
Todas as ferramentas concretizadas no contexto do Resultado Intelectual n.04 referem-se a 

competências específicas a serem desenvolvidas pelos professores/formadores em particular: 

FERRAMENTAS TIC COMPETÊNCIAS 

Vídeo acerca de métodos 

de vídeo  

 Ser flexível 

 Gerir a abordagem de “turma invertida” 

 Supervisionar os alunos enquanto utilizam as ferramentas digitais 
para fins educacionais  

Caça ao Tesouro (Digital)  Selecionar um tema ou um objetivo  

 Identificar questões ou pessoas relevantes  

 Gerir o tempo e espaço 

 Supervisionar a “caça” 

 Usar suporte digital para fins educacionais  

Usar os vídeos em 

Experiências de 

 Aplicar diversas técnicas de ensino para aprendizagem 

 Simplificar e explicar problemas complexos 
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Aprendizagem  Partilhar materiais didáticos com os formandos, tão frequente 
quanto o pedido, reutilizando o mesmo conteúdo (vídeo) 

 Dar aos formandos a capacidade de aprender ao seu ritmo, com 
playback, rewind e pausa instantâneas 

 Reduzir frequentemente as questões levantadas pelos formandos 

 Demonstrar processos de tomada de decisão e/ou atividades 
práticas 

 Supervisionar os formandos durante o processo “realização do 
vídeo” e edição 

 Motivar os aprendizes pela apresentação do material de uma 
perspetiva diferente e/ou utilizar uma abordagem diferentes para 
adquirir conhecimento 

Moodle  Aplicar diversas técnicas de ensino para aprendizagem  

 Partilhar materiais didáticos com os formandos, tão frequente 
quanto o pedido, reutilizando o mesmo conteúdo (disponível na 
plataforma moodle) 

 Supervisionar os alunos enquanto utilizam as ferramentas digitais 
para fins educacionais 

 Utilizar as ferramentas das redes sociais para fins educacionais  

Quizz Socrative para 

quantificar a adição às 

redes sociais 

 Organizar melhor o conhecimento acerca do tema da adição às 
redes sociais 

 Identificar as lacunas no conhecimento acerca da adição às redes 
sociais 

 Ajudar a autoavaliação dos viciados nas redes sociais 

 Proporcionar feedback acerca dos riscos da adição às redes sociais 
às pessoas que trabalham com jovens (professores, formadores, 
assistentes sociais, orientadores etc..) 

 Sensibilizar os jovens para a necessidade de reduzir o tempo 
dedicado às redes sociais em prol da interação humana 

Quizz Socrative para 

quantificar a adição aos 

jogos 

 Organizar melhor o conhecimento acerca do tema da adição aos 
jogos 

 Identificar as lacunas no conhecimento acerca da adição aos jogos 

 Ajudar a autoavaliação dos viciados nos jogos de computador 

 Proporcionar feedback acerca dos riscos da adição aos jogos às 
pessoas que trabalham com jovens (professores, formadores, 
assistentes sociais, orientadores etc..) 

 Motivar os jovens a reduzir o tempo que dedicam aos jogos de 
computador em prol da interação humana  

 Sensibilizar os jovens para os perigos que a adição aos jogos pode 
ter para a sua segurança e saúde, pelo seu envolvimento no 
mundo virtual e desligar dos problemas da vida real 

Quizz Kahoot para 

quantificar a adição à troca 

de mensagens  

 Organizar melhor o conhecimento acerca do tema da adição à 
troca de mensagens  

 Identificar as lacunas no conhecimento acerca da adição à troca de 
mensagens  

 Ajudar a autoavaliação dos viciados na troca de mensagens 

 Proporcionar feedback acerca dos riscos da adição à troca de 
mensagens às pessoas que trabalham com jovens (professores, 
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formadores, assistentes sociais, orientadores etc..) 

 Sensibilizar os jovens para os perigos que a adição à troca de 
mensagens pode ter para a sua segurança e saúde 

Glogster  Permitir o trabalho de grupo e interação humana pelo uso de uma 
ferramenta Web 2.0 

 Ser capaz de se adaptar a qualquer nível de educação e qualquer 
tema 

 Ser possível de ser usado em conjunto com outros métodos de 
ensino e aprendizagem, assim como com atividades outdoor (ex.: 
Caça ao Tesouro) 

 Facilitar o trabalho do professor pela recolha de um grande 
conjunto de informações e dados num poster de um formato 
eletrónico 

Nota é possível obter mais informação acerca das ferramentas listadas no Resultado Intelectual n.04 
Tool Case "Usar as TIC para combater o abandono escolar precoce" 
 

5. Recomendações 
Os parceiros reconheceram que as atividades implementadas ao longo da longevidade do projeto TIC 

foram significativas tanto para os grupos alvo, mas também para a equipa dos parceiros envolvidos 

de modo a desenvolver competências específicas, entre as que foram identificadas neste 

documento, e melhoraram o seu conhecimento em relação aos riscos que a utilização das 

ferramentas sociais e digitais podem implicar. No final da experiência podem destacar os aspetos 

específicos a ter em consideração enquanto implementam a abordagem TIC ou outros similares: 

- é muito importante utilizar as TIC para a educação porque pode melhorar, de uma forma fácil, a 

aproximação dos estudantes aos temas.  

- a ferramenta digital por si só não é o ponto-chave. O foco deve ser dado ao processo, aos 

conteúdos e, acima de tudo aos estudantes. O uso de ferramentas digitais perde sentido se não for 

combinado com um contexto significativo, onde professores/formadores/educadores propõem o seu 

uso de modo a atingir um objetivo específico e mantendo sempre o contacto direto com os jovens.  

- é crucial encorajar os professores a desenvolver as suas competências TIC no processo de 

educação, mas ao mesmo tempo é fundamental que aprendam a estar mais sensíveis às 

necessidades pessoais e individuais dos seus estudantes. Quando utilizam as TIC para propósitos de 

aprendizagem, os professores necessitam de trabalhar com programadores TI e oferecer aos jovens 

programas e aplicações atrativas e fáceis.  

- de modo a utilizar de forma sensata as TIC, o formador deve considerá-las parte da estrutura do 

processo de formação. Essas tecnologias são meios e não o fim por si só. O uso das TIC é relevante se 

permitirem atingir claramente os objetivos identificados, para enriquecer as situações e contextos de 

aprendizagem e para facilitar a sensibilização, desenvolvimento e acesso ao conhecimento e a sua 

utilização.  
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- os professores devem ter a mente mais aberta no que respeita a levar as TIC para a sala de aula 

dado que existem diferentes formas de utilizar as soluções que as TIC oferecem; criatividade é a 

chave.  

- os professores têm que sair da sua zona de conforto. Todos os dias a tecnologia e as apps estão a 

mudar. Os professores não podem parar no tempo, devem estar disponíveis para aprender e 

experimentar coisas novas. Devem ser humildes e aceitar que talvez os estudantes saibam melhor 

utilizar a tecnologia e adorem usá-la, deste modo ele não devem temer aprender com os alunos.  

- utilizar as TIC para combater o abandono escolar precoce não significa apenas utilizar as TIC no 

ensino e processo de aprendizagem diários; significa que os professores devem focar-se em criar 

aulas mais atrativas para os alunos do séc. XXI, com base nas oito múltiplas inteligências e nos 

estilos de aprendizagem de cada individuo. Se as aulas forem interessantes e relacionadas com as 

situações da vida real, os estudantes irão com satisfação às aulas e consequentemente terão 

melhores resultados.  

- professores e formadores devem compreender que os métodos de ensino tradicionais, por vezes 

conservadores¸ não podem ser usados por si, mas apenas combinados com métodos não formais de 

ensino e com recurso ao ensino multidisciplinar.   

- a motivação dos professores motiva os alunos a aprender.  


