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Este livro integra propostas de atividades com tecnolo-

ções culturais e recreativas, museus, universidades senio-

gias especialmente criadas para promover a literacia e

res, centros de dia, mas também a docentes e outros educa-

a inclusão digitais, em especial dos adultos com menos

dores.

oportunidades para aceder e utilizar o potencial que o
desenvolvimento tecnológico coloca hoje à nossa disposição.

Esta obra é um dos produtos do projeto LIDIA - Literacia
Digital de Adultos (LIDIA) - do Instituto de Educação da

Universidade de Lisboa que resulta da atribuição do Prémio

As sugestões de atividades de inclusão digital incluí-

Inclusão e Literacia Digital ao Projeto TACCLE2, em 2014,

das no livro partiram do levantamento de situações con-

pela Rede TIC e Sociedade, uma iniciativa da Fundação para

cretas em que o cidadão adulto encontra dificuldades

a Ciência e a Tecnologia em Portugal. Este projeto teve

para exercer a sua autonomia por não saber utilizar as

início em Março de 2015 e o seu responsável é Fernando Al-

tecnologias digitais.

buquerque Costa. O seu objetivo é promover a integração

Estas propostas de atividades visam sobretudo constituir um estímulo e inspiração sobre o que pode ser feito com tecnologias digitais para promover uma cidadania
efetiva de todos os cidadãos, e têm como principais
destinatários formadores, animadores, técnicos de educação e técnicos da área social inseridos em contextos
de formação formal e não formal que intervenham na mediação e concretização de ações dirigidas a públicos

tipicamente mais afastados da “sociedade da informação”.

digital de adultos, através de um conjunto de propostas de

atividades com tecnologias digitais destinadas aos formadores e outros técnicos de intervenção social que trabalham precisamente com adultos. Preparando estes profissionais para integrarem as tecnologias digitais como ferramentas da sua prática de formação, estimulando uma aprendizagem por parte dos formandos que seja significativa,
autêntica e ajustada às suas necessidades da vida na

“sociedade digital” em que vivemos. As tecnologias digitais aparecem, assim, como ferramentas úteis associadas ao
desenvolvimento nomeadamente daquelas que são hoje consi-

O livro destina-se nomeadamente a profissionais responsáveis pelas áreas culturais, educativas e de ação social de câmaras e juntas de freguesia, IPSS, associa-

deradas competências chave para a aprendizagem ao longo da
vida.
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