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1. Introdução 

O presente relatório reflecte as primeiras etapas de trabalho do projecto All4Inclusion. Após uma 

breve panorâmica do projecto e da metodologia do inquérito, apresenta-se um resumo dos resultados 

do inquérito. 

Este documento, bem como os outros resultados deste projecto, estão disponíveis gratuitamente no 

website do projecto (www.all4inclusion.eu ). Além disso, está disponível informação sobre o progresso 

do projecto no Facebook (https://www.facebook.com/all4inclusion ). 

1.1 O Projeto 

O projecto de educação de adultos "All4Inclusion" apoia professores de educação de 

adultos que trabalham com seniores na concepção e implementação de actividades de 

aprendizagem virtual. 1  

Os principais objectivos do conceito All4Inclusion são: 

1. Apoiar os professores de educação de adultos na implementação de formatos virtuais ou semi-

virtuais nos seus cursos 

2. Promover a integração social dos aprendentes adultos através de actividades de colaboração 

3. Promover as competências digitais dos aprendentes adultos  

O Pacote Educativo, como principal resultado do projecto, contém materiais para alcançar os 

objectivos acima mencionados. É composto por seis módulos com actividades motivadoras, que 

envolvem a utilização de várias aplicações de software, tais como processamento de texto, navegação 

na Internet, video chat, criação de blogs, podcasts e apresentações, bem como folhas de cálculo. Além 

disso, o Pacote Educational reúne exemplos de boas práticas do trabalho das organizações 

participantes para motivar a participação em formatos virtuais ou semi-virtuais. 

Um elemento central do conceito All4Inclusion é a combinação de uma estratégia inclusiva que visa 

reunir os seniores num contexto de educação de adultos, por um lado, e o enfoque nas competências 

digitais que permitem a participação em ambientes virtuais ou semi-virtuais, por outro lado. O 

contacto directo com professores e outros aprendentes adultos será sempre um factor importante 

para a inclusão social em contextos de aprendizagem, mas os formatos de aprendizagem que 

permitem aos aprendentes adultos participar a partir de casa são úteis para ultrapassar desafios, como 

a falta de tempo, a imobilidade física ou situações como a do confinamento por causa do Coronavírus. 

A chave para alcançar os objectivos acima mencionados é a motivação e a orientação para o grupo-

 
1 Na perspectiva transnacional deste projecto europeu, o termo "Educação de adultos" inclui 

também medidas de "Aprendizagem ao longo da vida", como é designado em certos países 
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alvo. Estas são actividades que estimulam a interactividade social e intergeracional entre, por um lado, 

os alunos adultos e as suas famílias e amigos e, por outro, os ensinam a utilizar as ferramentas digitais 

que são essenciais para os formatos virtuais. 

Neste contexto, as aplicações de software digital são ferramentas a utilizar na sala de aula em conjunto 

com os objectivos de aprendizagem. Desta forma, os alunos adultos familiarizam-se com aplicações 

como software de criação de texto, de uma forma colaborativa, que os motiva a continuar a sua 

participação. Como resultado, ganham em inclusão social pela participação e reforçam também as 

competências digitais, que são úteis para uma variedade de contextos fora da sala de aula.  

Para este efeito, a All4Inclusion centra-se principalmente na literacia digital e na 

numeracia digital, orientada para o "Quadro de Competências Digitais para os Cidadãos"2 

da Comissão Europeia e para o "Quadro de Competências Digitais para os 

Consumidores"3. 

1.2 O questionário 

A primeira etapa de trabalho do projecto é um inquérito realizado no Reino Unido, Polónia, Chipre, 

Portugal, Grécia e Alemanha. O seu objectivo é recolher informações sobre a procura dos conceitos 

acima referidos na perspectiva de 

1. Professores de educação de adultos que trabalham com seniores 

2. Alunos adultos que participam em cursos de educação de adultos para seniores 

O inquérito foi realizado entre Fevereiro e Março de 2020. O último período do inquérito foi 

influenciado pelo surto de COVID19. A secção 3 do presente relatório contém informações adicionais 

à luz das circunstâncias causadas pela pandemia. 

O principal objectivo do inquérito foi a recolha de dados para a conceptualização das áreas que vão 

ser abordadas no âmbito deste projecto. Por conseguinte, contém uma abordagem qualitativa de 

recolha de informações úteis e exemplos de melhores práticas no terreno, em vez de fornecer dados 

científicos, o que permitiria uma comparação entre países. 

A amostra do inquérito foi de 13-20 professores de educação de adultos e 11-29 alunos adultos em 

cada país. No total, 106 professores de educação de adultos e 112 alunos adultos responderam ao 

inquérito. 

O inquérito foi realizado utilizando um questionário que os inquiridos preencheram em online ou em 

papel. Estava dividido em quatro secções principais. Cada uma continha questões fechadas e abertas. 

 
2 https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/digcomp-21-digital-
competence-framework-citizens-eight-proficiency-levels-and-examples-use 
3 https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC103155/lfna28133enn.pdf 
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Em primeiro lugar, perguntámos sobre informações gerais  do respondente, relativamente ao estatuto 

educacional ou profissional e à instituição associada. 

Esta secção foi seguida de perguntas sobre estratégias motivacionais dentro da educação de adultos 

para alcançar o grupo-alvo e aumentar a participação. 

A terceira secção questionou sobre estratégias e formatos de aprendizagem que foram utilizados com 

sucesso para ensinar aspectos da Literacia Digital (A capacidade de reconhecer, seleccionar e utilizar 

diferentes aplicações de software para, procurar informação, colaboração, comunicação ou criar 

conteúdos num ambiente digital). 

Na quarta e última secção, foi feita uma pergunta sobre estratégias e formatos de aprendizagem que 

foram utilizados com sucesso para ensinar aspectos da Numeracia Digital (Matemática, Estatística, 

Competências Financeiras / Consumo Online / Competências Empresariais).  
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2. Resultados do questionário – Perspectiva dos Professores de 

Educação de Aduntos e dos Aprendentes Aduntos 

As secções seguintes dão uma visão geral dos resultados centrais do inquérito. Concentra-se nos 

resultados correspondentes aos principais objectivos do projecto. Uma vez que a própria participação 

num curso de educação de adultos é considerada um factor importante para a inclusão social [4], serão 

apresentados em primeiro lugar os resultados relacionados com o desafio de chegar aos seniores e 

motivá-los a participar num curso deste tipo. Por último, serão resumidas as conclusões relativas às 

estratégias de literacia e numeracia digital num contexto inclusivo. 

2.1 Chegar ao grupo-alvo 

Um desafio comum no domínio da educação de adultos é o facto de os potenciais participantes que 

mais beneficiariam de um curso de educação de adultos serem difíceis de alcançar. É geralmente difícil 

chegar às pessoas que construíram uma forma de resiliência contra a educação de adultos, pedindo 

apoio ou interacção social em geral.  

O grupo de professores adultos descreveu 

uma variedade de estratégias para chegar 

aos seniores e incentivá-los a participar em 

cursos de educação de adultos, desde 

material promocional, como panfletos e 

cartazes, até anúncios online ou eventos 

especiais para os quais os membros do 

grupo-alvo são convidados. Mas ainda assim, 

a estratégia mais importante é entrar em 

contacto pessoal com potenciais 

participantes. Em particular, o contacto 

directo com idosos por telefone ou em 

eventos publicitários é considerado como 

parte crucial da estratégia de divulgação das 

instituições de educação de adultos. Além 

disso, as recomendações pessoais de um participante para outro potencial participante são vistas 

como sendo um meio de envolvimento bem sucedido. No total, 88% dos professores adultos que 

responderam utilizaram o contacto pessoal para chegar ao seu grupo alvo. Outras estratégias são 

principalmente utilizadas para apoiar o contacto directo e as recomendações pessoais. 

88
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 Na perspectiva dos alunos adultos, o aspecto do 

contacto pessoal foi visto como ainda mais 

importante do que outras estratégias. Os alunos 

foram questionados sobre a forma como 

contactaram o curso de educação de adultos em 

que participam actualmente. Estratégias como 

material promocional ou eventos especiais 

parecem não ter muito sucesso em alcançar os 

alunos adultos neste contexto. 

 

Os formadores de adultos sublinharam a importância 

de um elevado nível de informação sobre o conteúdo 

e a estrutura do curso que é publicitado no âmbito 

destas estratégias. Salientaram também o aspecto 

motivador como sendo importante. Os alunos 

adultos, em particular, descreveram o desejo de ter 

um sentimento sobre o ambiente em que o curso se 

realiza. O contacto directo com os professores ou 

uma recomendação pessoal de outro participante 

responde melhor a este desejo. 

 

 

 

 

 

 

 

  

“Não posso ir para uma aula com pessoas 

mais jovens.” Aluno adulto (Chipre) 
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“A geração mais velha pode ser de difícil 

alcane, pois não gostam de pedir ajuda.” 

Professor Adukto (Inglaterra) 
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2.2 Competências Digitais (Literacia Digital e Numeracia Digital) 

A chamada "divisão digital" que separa os grupos 

etários que não foram socializados no contexto de 

uma Internet omnipresente dos "nativos digitais" 

causa exigências particulares por parte dos seniores 

que participam na educação de adultos. Embora 

muitos instrumentos digitais possam ser benéficos 

para os seniores, em especial devido à possibilidade 

de manter a interacção social, de se manterem em 

forma ou de gerirem as finanças, a educação digital para seniores continua a ser um desafio para a 

educação de adultos. 

O funcionamento do hardware de um PC, a navegação 

na Internet ou a utilização das redes sociais tornam 

necessária a utilização de múltiplas competências 

digitais ao mesmo tempo, o que aumenta a procura da 

educação de adultos para que os seniores possam 

adquirir essas competências4. 

Os resultados do inquérito aqui resumidos 

apresentam os principais desafios, tanto do 

ponto de vista dos professores adultos como 

dos alunos. No que respeita aos cursos de 

literacia digital (capacidade de reconhecer, 

seleccionar e utilizar diferentes aplicações de 

software para, procurar informação, 

colaboração, comunicação ou criar conteúdos 

num ambiente digital)5 e numeracia digital 

(Matemática, Estatística, Competências 

Financeiras, Consumo Online, Competências 

de empreendedorismo)6.  

 

  

 
5 
https://www.researchgate.net/publication/322925621_Barriers_and_Challenges_Experienced_by_Seniors_in_
Using_Online_Social_Networks_A_Phenomenological_Study 
 
6 https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC103155/lfna28133enn.pdf 

“Com o interesse dos seniors a aumentar 

na área das tecnologias é  importante 

abordar estes tópicos.” 

Professor Adulto (Portugal) 

 

“Na actual situação de restrições 

epidémicas, em que as compras são 

feitas mais frequentemente online, a 

procura está a crescer.” 

Professor Adulto (Polonia) 

 

“Operamos num distrito rural no Norte de 

Inglaterra. Os bancos, os correios e as 

pequenas lojas locais da aldeia estão a 

fechar à medida que cada vez mais pessoas 

mais jovens fazem as suas transacções 

online, sendo as pessoas mais velhas 

empurradas para o mundo online.” Professor 

Adulto (Inglaterra) 
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Desafios 

Apesar de a maioria dos participantes ter salientado a importância global da educação digital para a 

terceira idade, mencionaram uma variedade de desafios, tais como: 

 A insuficiência de infra-estruturas técnicas, como computadores antigos ou uma ligação lenta 

à Internet, causa frustração e confusão entre os alunos. 

 Problemas motores para utilizar o hardware do PC 

 Os alunos receiam ou têm insegurança em relação à esfera digital 

 Falta de material didáctico actualizado 

 Falta de material didáctico adaptado à terceira idade 

Estratégias bem sucedidas para responder a estes desafios 

Tanto professores adultos como alunos enumeraram vários exemplos de boas práticas de estratégias 

de ensino que são adequadas para superar os desafios acima mencionados, tais como:  

 Umaestrutura clara para o plano de aulas, incluindo objectivos de aprendizagem para 

aumentar a motivação e garantir a segurança de um processo de aprendizagem a longo prazo. 

 Módulos passo a passo para evitar sobrecarga de aprendizagem 

 Repetição de etapas cruciais 

 Apoio pessoal do professor ou de um 

tutor 

 Ligação dos conteúdos de aprendizagem 

a temas do quotidiano 

 Retorno Verbal 

 Ambientes de aprendizagem 

colaborativa 

 A utilização de ferramentas e materiais 

visuais, como o vídeo-chat ou os vídeo-

tutoriais 

 A utilização de diversos tipos de mídia para evitar o tédio (ferramentas visuais, vídeo-chat, 

vídeo-tutoriais, podcasts, contadores de histórias) 

  

“Gosto que tenhamos vindo juntos como 

um grupo, mas depois entrámos na 

Internet e trabalhámos no que queríamos 

fazer ao nosso próprio ritmo. Foi um 

grande apoio entre pares. Não parecia uma 

sala de aula.” 

Aluno Adulto (Inglaterra)  

 



 

   
    

All4Inclusion – IO1 Relatório 

11 

3. Conclusão e Perspectiva 

Os desafios ligados à educação digital para a terceira idade e as estratégias de sucesso dos professores 

estabelecidas para responder a esses desafios mostram uma variedade de pontos de vista que devem 

ser tomados em consideração através da prossecução dos objectivos da All4Inclusion. Tanto 

professores como alunos concordam que a capacidade de utilizar ferramentas digitais pode ser muito 

benéfica para os mais velhos. A situação actual ligada ao isolamento devido ao Coronavírus em toda a 

Europa aumenta a procura de estratégias que permitam aos seniores participar na interacção social e 

gerir a sua vida pessoal na esfera digital. 

Os professores adultos são profundamente afectados por esta situação, uma vez que são obrigados a 

encontrar soluções virtuais para manter os seus cursos. No entanto, o factor de interacção face a face 

com outros participantes ou com o professor não deve ser subestimado quando se trata de estratégias 

de aprendizagem bem sucedidas. Por este motivo, o projecto All4Inclusion está a trabalhar num pacote 

educativo que corresponde às exigências levantadas neste inquérito. Proporciona uma combinação de 

uma estratégia inclusiva, reunindo os seniores em contextos de aprendizagem, por um lado, e em 

módulos de ensino de competências digitais que permitem a participação em cenários virtuais ou 

semi-virtuais, por outro. 

 


