
 

 

 

 

 

 

O projeto WOWSA (What's on the Web Safe for All 
Family Members - A Family Learning Approach to 
Building Digital Literacy Competences) começou 
oficialmente no dia 1 de Setembro de 2020, por isso 
estamos o projeto tem oficialmente 6 meses! 

 

Sobre o que é o WOWSA?  

A WOWSA pretende explorar a relação com os meios 
digitais e sociais que existe no seio da unidade familiar 
moderna.  
 
A maioria das famílias na Europa compreende 
atualmente: 
 

• Jovens nativos digitais que cresceram com tecnologia 
incorporada na sua vida quotidiana e aceitam sem 
questionar a sua ubiquidade, capacidade e 
interconexão; 

• Pais e tutores que aderiram à revolução tecnológica 
por necessidade e não por escolha e que veem a sua 
influência com trepidação e ansiedade, em vez de 
entusiasmo otimista. 

 

Embora os pais possam não ter as competências 
digitais dos seus irmãos, têm um papel importante a 
desempenhar no apoio ao desenvolvimento da 
literacia digital e social media no seio da sua unidade 
familiar.  

Para capacitar os pais e fomentar a segurança digital, a 
WOWSA irá desenvolver uma série de recursos de 
aprendizagem: 

• Indução à Pedagogia para os Pais - Um 
conjunto de ferramentas que visam apoiar os 
pais no seu papel de educadores primários dos 
seus filhos e dos membros mais velhos das suas 

famílias. 

• Currículo de Literacia Digital para pais - 
Materiais de formação para pais sobre os 
temas da literacia digital e mediática. 

• Kit de recursos de aprendizagem família - 
Um conjunto de ferramentas de materiais de 
aprendizagem adequados à idade; bandas 
desenhadas para crianças, revistas 
interativas para adolescentes e livros áudio 
para avós. 

• Programa de Formação em Serviço para 
Educadores de Adultos - Para apoiar o 
envolvimento de educadores de adultos com 
os recursos de aprendizagem familiar 
recentemente desenvolvidos.  
 

Quem são os parceiros do projeto? 

7 parceiros de projeto de 7 países europeus 

irão realizar atividades WOWSA: InterAktion 

(Áustria), The Rural Hub (Irlanda), 

Proportional Message (Portugal), Center for 

Social Innovation (Chipre), Reintegra 

(República Checa), Solution: Solidarité & 

Inclusion (França) e Drustvo Za Razvijanje 

Prostovoljnega Dela Novo Mesto 

(Eslovénia). 

 

Últimas notícias 

Os parceiros da WOWSA estão atualmente a 

trabalhar no desenvolvimento dos três 

primeiros recursos do projeto, definindo os 

resultados da aprendizagem, os conteúdos e 

a partilha dos papéis entre os parceiros.  

Para mais informações, consulte o nosso sítio 

web e a página do Facebook:  

• www.wowsa.eu  

• https://www.facebook.com/wowsa.project 
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