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Sobre o projeto DiLitE 

A literacia — isto é, o modo como utilizamos a leitura e a escrita na nossa vida quotidiana — está a mudar 

rapidamente. Atualmente, saber ler e escrever, assim como saber usar uma caneta ou um lápis, já não é 

suficiente. Hoje em dia, as práticas de literacia comportam o uso de smartphones, tablets e de outros 

dispositivos digitais. À medida que as sociedades se tornam mais digitais, mais visuais e mais multimodais, 

muitas das nossas interações quotidianas têm lugar online. Além disso, as nossas atividades online são 

diversas e abrangentes — por exemplo, no trabalho, na educação, na saúde e na vida social.   

Estima-se que 70 milhões de adultos na Europa sejam 

detentores de qualificações ao nível do ensino secundário 

e que cerca de 20 milhões não tenha completado este 

nível de escolaridade. Assim, o acesso às tecnologias e 

competências de literacia digital pode ser um grande 

desafio para adultos detentores de baixos níveis de 

qualificações, tais como desempregados de longa 

duração, imigrantes, refugiados e requerentes de asilo. 

Por outro lado, os formadores que desenvolvem o seu 

trabalho junto de tais adultos carecem frequentemente 

dos recursos necessários para serem bem-sucedidos.  

Com a duração de dois anos, o projeto Erasmus+ KA2 

Digital Literacy in Europe — DiLitE é composto por 

organizações parceiras altamente qualificadas de 

Portugal, Reino Unido, Irlanda, Chipre e Espanha. 

DiLitE  

 Guia metodológico, disponibilizado 

em formato de e-book 

 Conteúdos formativos flexíveis e 

adaptáveis às necessidades dos 

formadores em cada país 

 Recursos didáticos inovadores e 

adaptáveis às necessidades dos 

profissionais 

 Website e plataforma de 

aprendizagem digital  

 Página de Facebook e Newsletters 

 Eventos formativos e seminários 
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O projeto DiLitE visa promover a literacia digital através do desenvolvimento de diversos recursos 

pedagógicos, a fim de apoiar profissionais em toda a Europa — incluindo voluntários, mentores, assistentes 

operacionais e formadores — que desenvolvem o seu trabalho junto de formandos adultos. 

Atividades 

No decurso do primeiro ano do projeto, a parceria tem vindo a trabalhar colaborativamente, realizando 

pesquisa documental e entrevistas a formadores e formandos em todos os países participantes. Os 

resultados da investigação levaram ao desenvolvimento do Guia metodológico, disponível em formato de 

e-book, que inclui uma revisão bibliográfica sobre literacias digitais e a análise e avaliação dos ambientes 

de aprendizagem existentes que promovem a literacia digital, bem como das necessidades de 

aprendizagem e de formação dos públicos-alvo. O Guia metodológico preparou o terreno para o 

desenvolvimento dos resultados seguintes, nomeadamente os Conteúdos formativos e os Recursos 

didáticos. O Guia metodológico foi parcialmente traduzido em todas as línguas dos países parceiros, 

estando disponível para download no website do projeto! 

Além disso, foram desenvolvidos os Recursos didáticos, que incluem um conjunto de ferramentas 

inovadoras e personalizáveis que permitem aos profissionais desenvolver os seus próprios materiais 

didáticos para promoverem o capital digital dos seus formandos. Os Recursos didáticos serão, em breve, 

disponibilizados no website do projeto e também traduzidos em todas as línguas dos países parceiros. 

 

Junte-se a nós! 

No âmbito do projeto DiLitE, procuramos integrar as enormes mudanças sociais suscitadas pela atual 

pandemia Covid-19, da qual emergirá um mundo muito mais digital. Envolva-se neste projeto! Para saber 

mais, contacte o parceiro local do seu país.  

Visite-nos em https://dilite-project.eu 

Siga-nos no Facebook https://www.facebook.com/dilite.project 
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