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Novidades do projeto DiLitE  

A implementação do projeto Erasmus+ Digital Literacy in Europe — DiLitE tem progredido à medida 

que a parceria composta por membros de organizações sediadas em Portugal, Reino Unido, Irlanda, 

Chipre, Espanha e Grécia vão encontrando soluções criativas para o trabalho colaborativo, apesar 

das dificuldades e desafios decorrentes da pandemia da Covid-19. 

Assim, a produção dos Conteúdos formativos DiLitE 

encontra-se em fase de conclusão. Estes conteúdos visam 

apoiar os profissionais que trabalham no setor da 

educação de adultos, em toda a Europa, a desenvolver a 

sua capacidade para integrar as literacias digitais nos seus 

contextos de aprendizagem. Estes materiais estão 

estruturados em torno de seis módulos, que exploram os 

vários componentes das literacias digitais. Cada um dos 

módulos, criado como um capítulo autónomo, oferece 

uma visão geral teórica, um estudo de caso, vídeos com 

perguntas reflexivas, planos de sessão e uma lista de 

recursos para aprofundamento de alguns aspetos da 

aprendizagem.  

Os Conteúdos formativos dão conta das atuais tendências 

no campo das literacias digitais em contexto de 

aprendizagem e recorrem a abordagens pedagógicas 

participativas para assegurar o envolvimento de todos os 

formandos, independentemente das suas competências 

digitais, garantindo que ninguém é deixado para trás!  

Conteúdos formativos DiLitE 

 Origem do conceito de literacia 

digital (Symplexis) 

 Como ensinar literacia digital 

(Meath Partnership) 

 As diferentes necessidades de 

aprendizagem (ELC) 

 Tecnologia digital: aliada ou 

inimiga? (Mindshift)  

 Aprender para sobreviver ou 

prosperar?  (Learning Unlimited) 

 Tendências no ensino da 

literacia digital (CSI) 

Os conteúdos estão disponíveis, 

gratuitamente, em  

https://dilite-project.eu  
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Ação de formação online! 

A pandemia Covid-19 levou a que a Ação de formação transnacional DiLitE fosse realizada online. A 

organização do evento foi assegurada pelo parceiro cipriota, CSI. Entre 2 e 4 de fevereiro de 2021, os 

16 participantes — representantes das organizações que compõem o consórcio do projeto — tiveram a 

oportunidade de se familiarizar e explorar os materiais formativos, bem como de discutir questões e 

desafios atuais relacionados com as literacias digitais, especialmente na era Covid-19 e pós-Covid 19. 

Aqui ficam algumas imagens do evento. Para saber mais, visite a página de Facebook do projeto. 
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Recursos didáticos também disponíveis para download  

Os Recursos didáticos DiLitE estão também disponíveis no site do projeto, em inglês, em formato 

flipbook e pdf. Este resultado inclui um conjunto de recursos e de ferramentas inovadoras passíveis 

de adaptação a vários contextos de aprendizagem, de modo a permitir aos profissionais desenvolverem 

os seus próprios materiais didáticos, para fomentarem a literacia digital dos seus formandos em 

consonância com as suas necessidades. Em breve, um conjunto de recursos selecionado será 

disponibilizado nas várias línguas dos países que compõem o consórcio do projeto.  

 
Junte-se a nós! 

A fase de testes e eventos de disseminação irá decorrer em breve; há muitas oportunidades para 

profissionais e formandos saberem mais sobre literacias digitais. Envolva-se neste projeto! Para saber 

mais, contacte-nos. 

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

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