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Introdução - Sobre este Documento 

 

Os cursos de aprendizagem ao longo da vida 

são uma grande oportunidade para os idosos 

se basearem nos conhecimentos e 

competências que já adquiriram e 

conhecerem novos tópicos e ideias. A 

aprendizagem ao longo da vida pode 

melhorar a saúde mental e física e como 

fomentar os contactos sociais. 

"A busca do conhecimento é uma coisa bonita. Além de nos manter ocupados ou 

sociais, a educação desperta a nossa curiosidade e obriga-nos a usar o nosso músculo 

mais forte: as nossas mentes. E não faltam pesquisas que sugiram a importância de 

ficar acordado e nunca parar de aprender; a aprendizagem ao longo da vida está 

ligada a uma melhor função cognitiva, ao bem-estar emocional saudável e à auto-

percepção positiva." (Wingate Healthcare)1 

A tendência emergente na área da educação de adultos para oferecer cursos online a 

idosos baseia-se no facto de dar a possibilidade aos idosos de frequentar cursos 

mesmo que sofram de mobilidade reduzida. No entanto, lidar com a infraestrutura 

digital e a criação de um ambiente de aprendizagem agradável é um desafio tanto 

para professores como para alunos. 

Este Kit de Ferramentas foi criado pelo consórcio do projeto All4Inclusion para dar 

apoio aos professores em educação de adultos, que trabalham com idosos. 

O projeto visa aumentar a inclusão social dos idosos através da criação de material 

pedagógico e estratégias didáticas para cursos de aprendizagem de adultos que 

incluem atividades colaborativas e motivadoras com ferramentas digitais. 

Depois de uma visão geral do projeto no capítulo 1, que descreve os objetivos dos 

projetos e os resultados, compostos por seis módulos e material de apoio, é 

apresentada no capítulo 2 uma orientação para a utilização destes resultados. O 

conteúdo deste capítulo resume as experiências da fase de testes, bem como as 

melhores práticas partilhadas connosco por especialistas externos na área da 

educação de adultos. O anexo deste documento contém modelos úteis para a 

implementação de cursos de aprendizagem de adultos, que podem ser descarregados 

e adaptados para serem usados em diferentes contextos educativos. 

  

                                                 
1 www.onewingateway.com/education-is-important-for-older-adults-get-started/ 

"Anda sempre pela vida como se 

tivesses algo novo para 

aprender, e aprenderás."  
 

 Vernon Howard 
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1. O Projeto All4Inclusion 

O projeto All4Inclusion foi financiado pelo programa Erasmus+ no sector 

da educação de adultos. 

 

Principais Objetivos 

 Promover a inclusão social dos participantes através de atividades 

digitais, interativas ou colaborativas 

 Promover a literacia digital dos participantes 

 Apoio a professores em educação de adultos para idosos na 

implementação de cursos sobre temas digitais 

 

Consórcio 

O All4Inclusion juntou conhecimentos especializados na àrea de: 

 Educação para Adultos Idosos 

 Educação Digital 

 Educação Política 

O consórcio á composto por: Leibniz University Hannover (Alemanha), A 

& A Emphasys Interactive Solutions Ltd (Chipre), A1 Community Works 

Ltd (Reino Unido), IDEC (Grécia), Associação Rede de Universidades da 

Terceira Idade (Portugal), Fundacja Mapa Pasji (Polónia) 

 

 

Contacto 

A página inicial do projeto: www.all4inclusion.eu 

Redes Sociais: www.facebook.com/all4inclusion/ 
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Fundamentação teórica 

Conforme afirmado no Manifesto da EAEA para a Aprendizagem de Adultos no século 

XXI (2019), 2 uma sociedade digitalizada é estruturada por interação presencial e 

interação digital.  Os idosos, em particular, podem beneficiar de ferramentas digitais 

para aumentar a sua inclusão social. 

Os conceitos educativos devem considerar estes aspetos e fornecer estratégias para 

atingir estes objetivos nas circunstâncias atuais. 

A pandemia Covid-19 levou ao enfoque deste projeto sobre o apoio dos professores 

de educação de adultos e dos seus alunos no que diz respeito à situação atual: 

Muitos cursos presenciais na educação de adultos tiveram de mudar para cursos 

online ou ambientes semi-virtuais que criaram um desafio adicional para os alunos 

com baixas competências digitais.  No entanto, o objetivo dos alunos de ligar a 

educação digital à inclusão social dentro do curso ainda deve ser alcançado em 

ambientes online 

Estratégia Didática 

O material produzido no projeto deve respeitar os seguintes aspetos: 

 Criação de atividades de motivação e colaboração para promover 

competências digitais e inclusão social ao mesmo tempo 

 Tendo em conta as exigências e objetivos dos idosos como alunos 

 Baseie-se nas competências existentes e no conhecimento dos idosos 

Resultados 

O material de ensino composto por seis módulos pode ser descarregado no site do 

projeto www.all4inclusion.eu/io2. Bem como os outros resultados deste projeto, o 

material está disponível em inglês, português, grego, polaco e alemão. 

O Pack Educativo é composto por seis módulos: 

Hardware e Funções Básicas;  Software Básico, Comunicação e Colaboração;  

Pagamentos online / Compras e Empreendedorismo Online;  Cidadania Digital e 

Smartphones / Tablets Android. 

A Estrutura do Módulo na página seguinte fornece uma visão geral dos módulos e dos 

resultados de aprendizagem correspondentes. 

  

                                                 
2 O manifesto pode ser acedido em:  

   https://eaea.org/wp-conteúdo/uploads/2019/04/eaea_manifesto_final_web_version_290319.pdf 
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Os seis módulos do programa All4Inclusion são concebidos para serem trabalhados 

um após o outro. Os elementos dos primeiros módulos são importantes para poder 

fazer as atividades incluídas nos módulos posteriores. Por outro lado, os professores 

podem escolher módulos adequados aos seus grupos de aprendizagem no que diz 

respeito às suas competências digitais. Além disso, todas as atividades nos módulos 

são classificadas como fáceis, médias ou avançadas para apoiar os professores no 

planeamento dos seus cursos. 

O material pedagógico também pode ser acedido na All4Inclusion-Academy, na qual 

todos os módulos podem ser trabalhados como um curso online, incluindo a 

possibilidade de receber emblemas abertos. A Academia pode ser acedida em: 

www.academy.all4inclusion.eu.  

Mais informações sobre a academia, incluindo um guia e uma visão geral sobre os 

distintivos abertos podem ser encontrados no site do projeto: www. 

all4inclusion.eu/io3 

A criação do material de ensino, bem como os modelos deste documento, foi apoiada 

pela Comissão Europeia e é licenciada ao abrigo da Creative Commons BY-SA 4.0, o 

que significa que os documentos podem ser descarregados e utilizados gratuitamente 

desde que a autoria original seja mencionada e seja fornecida uma ligação à licença. 
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2. Orientações para a Implementação 

Estratégias didáticas bem sucedidas para idosos devem ter em conta processos 

cognitivos, características físicas e características socio emocionais deste grupo-alvo. 

No caso das configurações de aprendizagem online, lidar com estas características e 

pôr em prática o potencial dos idosos é um desafio adicional. Além dos objetivos de 

aprendizagem do curso em particular, a utilização da infraestrutura técnica é um 

desafio de aprendizagem em si, tanto para professores como para alunos. 

Nesta orientação para a educação de adultos, os professores podem encontrar dicas 

úteis para preparar e implementar cursos online para idosos.  Em primeiro lugar, são 

apresentadas orientações para os professores que os podem apoiar no planeamento 

e implementação de cursos. Depois, são listadas recomendações para os alunos que 

podem ser reencaminhadas pelos seus professores. O conteúdo da orientação foi 

retirado de duas fontes. 

Por um lado, resume as experiências das fases piloto de testes que foram 

implementadas em cada país participante. As fases de teste abrangeram os módulos 

do projeto e tiveram lugar na VHS Hannover (Alemanha); O Centro de Emphasys 

(Chipre), A1 Community Work (Reino Unido), Universidade da Terceira Idade do 

Lumiar - Lisboa (Portugal), Universidade Sénior de Rio de Mouro (Portugal) e no Map 

of Passion Foundation em Zawoja, Kozłów e Witkowice (Polónia). 

Por outro lado, o projeto realizou um inquérito a especialistas externos em educação 

de adultos, que foram entrevistados sobre as suas perspetivas de aprendizagem e 

estratégias pedagógicas no cenário abordado por este projeto.  Os especialistas 

participantes incluem Inga Lücking e Janine Gunzenheimer da VHS Hannover 

(Alemanha), Stelios Stylianou do Emphasys Center (Chipre), Betty Aggeletaki do IDEC 

(Grécia), Andreia Patrícia Neves Veloso Guerreiro de Rutis (Portugal), Marisa da 

Conceição Dias Pereira da  Junta de Freguesia de Rio de Mouro – Universidade Sénior 

Criar Afetos oh the Rio (Portugal) e Wicher Regina do Centro Cultural de Zawoja 

(Polónia). 

Como complemtto às diretrizes apresentadas neste conjunto de ferramentas, o 

projeto criou uma Ferramenta de Mapeamento na qual estão listadas outras 

organizações de aprendizagem adulta nos países participantes. Fornece informações 

sobre o perfil das organizações e sobre o conteúdo do programa de formação que 

oferecem no domínio da educação de adultos. Ao fornecer esta informação, a 

ferramenta apoia professores de aprendizagem de adultos na construção de redes 

com outras organizações que trabalham numa área semelhante.  

A ferramenta pode ser acedida aqui: www. all4inclusion.eu/mapping-tool 
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Diretrizes e Dicas para Professores em Educação de Adultos a trabalhar 

com Idosos 

 

1. Preparação 

❖ Conheça os seus participantes e veja como pode criar um paralelo entre os 

tópicos e as suas experiências de vida e necessidades.   

❖ Descubra se os participantes já se conhecem. Isto vai facilitar a 

implementação de atividades em grupo, uma vez que os idosos são por vezes 

reservados, quando tiverem de trabalhar com alguém que ainda não 

conheceram na vida real. 

❖ O apoio próximo que alguns idosos precisam durante o curso também pode 

ser alcançado através de um tandem em que cada sénior pode ser diretamente 

apoiado por um voluntário, que está presente na mesma sala que os 

participantes ou conectado via telefone. 

❖ Respeitar o ritmo de cada participante: os tempos de reação (execução 

verbal e de execução de tarefas) de cada participante. 

❖ Apoie o material com letras grandes e fortes  

❖ Os idosos precisam de pequenos cursos de duração flexível (duas horas, com 

uma rutura no meio).  As pausas também podem ser usadas para oferecer 

atividades simples em que os participantes são motivados para se 

levantarem, andarem ou mexerem os braços. 

❖ Não sobrecarregue os participantes mostrando-lhes uma grande variedade 

de sites diferentes para fazer compras. Dê um exemplo no início e passem 

por ele juntos. Tente descobrir no que os alunos estão interessados (por 

exemplo, livros) e encontre um site para comprar isso. 

❖ Lembre os participantes que deverão ter cuidado online e que deverão ficar 

atentos aos seus dados. Ao preparar um curso é importante discutir aspetos 

da proteção de dados antes do início do curso 

❖ Certifique-se de que cada participante tem a capacidade de realizar uma 

videochamada ou que tem uma pessoa que pode fazê-lo em seu nome em 

cada aula 

❖ Ensinar através de uma videochamada pode ser um desafio, mas também 

pode melhorar as suas capacidades de ensino para ensinar a mesma matéria 

em diferentes configurações 
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2. Implementação e Comunicação 

❖ Adaptar a linguagem, usar uma linguagem compreensível. Tente explicar os 

termos técnicos através de um paralelo com a vida real. Por exemplo: "o seu 

e-mail é como a caixa de correio da sua casa." 

❖ Fale devagar 

❖ Construam a sua confiança com pequenas recompensas (pequenas vitórias) 

❖ Pratique a paciência! Dê-lhes tempo para entender e implementar uma 

atividade 

❖ A repetição torna tudo melhor! Devido à sua memória reduzida a curto 

prazo, alguns idosos precisam de muita repetição, perguntas, para 

determinar o nível de retenção e prática. 

❖ Dê um passo de cada vez. Não apresse as coisas. 

❖ Dê tempo aos seus participantes para brincarem e familiarizarem-se com as 

aplicações. Deixe-os jogar sem inibições. 

❖ Explique o valor da aprendizagem de software básico e o quão útil pode ser 

no dia-a-dia. 

❖ Esteja ciente de que os idosos podem subestimar as suas habilidades 

informáticas.  

❖ Evite o jargão: tente traduzir/explicar termos (funções no Word, Excel, 

Power-Point) em linguagem simples e quotidiana. 

❖ Lembre os alunos para terem cuidado online e com os seus dados (por 

exemplo, pesquisar retalhistas online para se certificarem de que são 

respeitáveis; certifiquem-se de que o site é seguro ("https" cadeado verde; 

conheçam os direitos do cliente e as políticas de devolução; utilizem senhas 

fortes para contas online; etc.). 

❖ Em cada fase da formação, o professor deve verificar se cada sénior dominou 

a tarefa. Caso contrário, ajuda o aprendiz 
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Diretrizes e Dicas para Idosos como Participantes 

❖ Aprender a usar tecnologia digital pode ser um desafio. Mas lembre-se que 

as ferramentas apresentadas em cursos de aprendizagem de adultos são 

projetadas para todos os tipos de pessoas, não para especialistas.  Se 

continuar a praticar, conseguirá usá-las da mesma forma que as outras 

pessoas. 

❖ Participar num curso através de uma videochamada pode ser uma 

experiência insatisfatória em comparação com o contexto presencial. Claro 

que um ambiente online nunca pode substituir a interação social real. Mas 

pode ser um suporte para enfrentar o desafio do dia-a-dia e também pode 

ajudar a melhorar a sua inclusão social, por exemplo, planeando 

compromissos na vida real. 

❖ Sinta-se livre para experimentar! Se fizer algo que não parece certo, não 

precisa de entrar em pânico - pode sempre usar a função Desfazer!  

❖ Se não se lembrar da função de um botão, mova o ponteiro do rato sobre o 

botão. Um momento depois, aparecerá uma caixa a explicar a função do 

mesmo.  

❖ Ao copiar ou cortar dados no Excel, aparece uma linha pontilhada animada 

em torno do material selecionado para que o utilizador possa facilmente ver 

o que tem na área de transferência. Para remover esta linha - e os dados 

copiados da área de transferência - pode premir a tecla Esc no seu teclado.  

❖ O Google Docs e o Google Sheets podem ser acedidos através do seu 

navegador de Internet, como o Microsoft Edge ou o Google Chrome. Na 

maioria dos casos, tais ferramentas online oferecem uma funcionalidade 

AutoSave, o que significa que não precisa de guardar manualmente as suas 

alterações - elas são guardadas automaticamente sempre que faz uma 

alteração.  

❖ Lembre-se de clicar regularmente no botão "Guardar" enquanto trabalha. 

Desta forma não perderá todo o seu trabalho se algo acontecer (por 

exemplo, se o computador ceder ou a energia se desligar) 

❖ É altamente recomendável não abrir e-mails de spam de remetentes que não 

conhece, uma vez que existe uma alta probabilidade de que eles contenham 

um vírus de computador. 

❖ Verifique se o site utiliza encriptação segura (HTTPS).  

❖ Leia a página ou texto do site e verifique se contêm tipografias, gramática e 

pontuação incorretas. 
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Anexo: Modelos 

Nas páginas seguintes os anexos fornecem modelos úteis para o planeamento e 

implementação de cursos de aprendizagem de adultos idosos. 

Se quiser modificar os modelos para o seu próprio propósito, pode utilizar os seguintes 

links para o Canva:  

Convite do Workshop:  

https://www.canva.com/design/DAE5RL4lwyw/XdjO7IpwvuHHIVq-hs0irw/edit 
 
Lista de participantes:  

https://www.canva.com/design/DAEkuVOYZPg/8yQ5VeOq1EnCHv4sLwYbfg/edit 
 
Materiais para Idosos:  

https://www.canva.com/design/DAEkts6bpzk/85aYljvKHNeBZGdSpY3TrQ/edit 
 
Módulo/Programa: 

https://www.canva.com/design/DAEkuH9cdZA/U7pmVdEtCAY6HCSNpa3arw/edit 
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Formulário de inscrição 

Este formulário de inscrição pode ser usado para criar um formulário online do Google ou pode ser modificado e impresso  

Breve descrição do módulo + data e local do workshop: .................. 

Por favor, preencha o formulário: 

Nome  

............................................................................................................................................................ 

Sobrenome 

............................................................................................................................................................ 

Email 

............................................................................................................................................................ 

Número de telefone 

............................................................................................................................................................ 

Por que quer participar neste workshop? 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

............................................ ...... 

Como vai usar o conhecimento adquirido durante os workshops? 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

............................................ ...... 

Quantos anos tem? (opcional) 

□ 60-69 anos 

□ 70-79 anos 

□ mais de 80 anos 

 

 

Consentimento para fins de informação: 

De acordo com o Regulamento Europeu de Proteção de Dados (RGPD), ............ (Nome completo do 

organizador) precisa do seu consentimento explícito para usar estes dados apenas para o processo 

de aplicação. 
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Os dados pessoais que tratamos para o efeito são Nome, Apelido, Número de Telefone, E-mail. 

Pode revogar o seu consentimento a qualquer momento, contactando o endereço de e-mail: ............ 
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computador e
funções básicas
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Pagamentos online e
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online
cidadania digital
Smartphones,
Android e tablets

 

 

https://academy.all4inclusion.eu

O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval ao conteúdo que reflita
apenas os pontos de vista dos autores, e a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer utilização que

possa ser feita das informações contidas
 

Este documento All4Inclusion é licenciado por CC BY-SA 4.0.
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Formulário de Avaliação 

Este formulário pode ser usado para criar um formulário online do Google ou pode ser modificado e impresso  

 

Workshop ............ (nome, data, local e hora)   

Obrigado por participar no nosso workshop! 

Ficaríamos gratos se pudesse despender algum tempo a preencher o nosso formulário de avaliação. 

Isto permitir-nos-á avaliar a eficácia do workshop e ajudar a melhorar as próximas edições! 

Por favor responda às seguintes perguntas: 

1. Qual é a sua avaliação geral do workshop? Escala de 1 a 5 (sendo 5 o mais alto no 

ranking) 

1 2 3 4 5     

2. O que mais gostou no workshop? 

............................................................................................................................. ................

................................................................................................................... ..........................

............................................................................................................................. ................

.......................................................................................... ..................... 

3. O que não gostou no workshop? 

............................................................................................................................. ................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................. ................

.......................................................................................... ..................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Por favor escolha a opção que melhor mostra como pensa sobre o seguinte: 
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 Discordo 

completamente 
Discordo Neutro Concordo 

Concordo 

plenamente 

O workshop foi 

interessante 
□ □ □ □ □ 

O workshop tinha 

muita informação 

relevante 

□ □ □ □ □ 

As atividades foram 

experiências de 

aprendizagem úteis 

□ □ □ □ □ 

O formador tinha um 

vasto conhecimento 

dos tópicos 

□ □ □ □ □ 

O formador foi capaz 

de explicar as coisas 

claramente 

□ □ □ □ □ 

O formador criou uma 

ligação com os 

participantes e fez as 

pessoas sentirem-se 

confortáveis 

□ □ □ □ □ 

O workshop foi bem 

organizado 
□ □ □ □ □ 

 

5. Como é que o workshop podia ser melhorado?  ............ ..................... 

 

 

 

6. Há mais alguma coisa que gostaria de dizer sobre o workshop?  (opcional) 

............................................................................................................................. ................

................................................................................................................... ..........................

............................................................................................................................. ................

.......................................................................................... ..................... 

 



 

 

 

    

 
O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval ao conteúdo que reflita apenas os pontos de vista dos autores, e a Comissão 

não pode ser responsabilizada por qualquer utilização que possa ser feita das informações contidas." 

 

 

 

 

Obrigado por participar. Agradecemos o seu feedback! 


