
Os resultados finais do projeto serão 
oficialmente apresentados durante os Simpósios 
de Aprendizagem em Família da WOWSA, que 
deverão ter lugar em cada país parceiro em 
Junho de 2022. Fiquem atentos 

Para mais informações, visite o nosso website:
http://wowsa.eu/ 

Encontre-nos no Facebook (@wowsa.project) 
para que não perca nenhuma atualização 
excitante sobre o projeto WOWSA! 

Gostaria de se envolver no projeto? 
Contacte a organização parceira no seu país!
 
ÁUSTRIA – office@interaktion.org
IRLANDA – news@ruralhub.ie 
PORTUGAL – ana@proportionalessage.eu
CHIPRE – info@csicy.com
REPÚBLICA CHECA – reintegra@email.cz
FRANÇA – solidarityandinclusion@gmail.com
ESLOVÉNIA – mitja.bukovec@drpdnm.org

1. Introdução à Pedagogia para os Pais: 
Este currículo de formação proporcionará aos pais o acesso a melhores práticas de alfabetização 
digital para as famílias e fornecerá diretrizes para uma utilização segura online. 

2. Currículo de alfabetização digital para os pais: 
Esta formação, com a duração de 48 horas (24h de formação presencial e 24h de aprendizagem 
autodirigida), equipará os pais com um nível avançado de competências dos meios digitais, 
media e comunicação social, antes de assumirem o papel de educadores primários no seio da 
unidade familiar. 

3. Family Learning Toolkit: 
Este kit de ferramentas é composto por bandas desenhadas, revistas interativas e livros áudio 
para crianças, adolescentes, jovens adultos, e estudantes seniores. O kit de ferramentas tem 
como objetivo fornecer a toda a família membros com os conhecimentos necessários para 
navegar em segurança no mundo online.

4.  
Programa de Formação em Serviço para Educadores Adultos: 
Este programa de formação apoiará os formadores no processo de implementação dos recursos 
do WOWSA para todos os membros da família. Fornecerá com as competências necessárias para 
ministrar a formação do WOWSA.

O projeto visa fornecer competências-chave aos pais para melhor promover a utilização segura da 
Internet através todos os membros da família. Para alcançar este objetivo, os parceiros do projeto 
WOWSA desenvolveram vários recursos:

O que está na Web Seguro para Todos os Membros da Família - Uma Abordagem de Aprendizagem 
Familiar para a Construção da Literacia Digital” (WOWSA) é um projeto financiado pela Agência 
Nacional Austríaca ao abrigo do programa Erasmus+. Teve início a 1 de Setembro de 2020 e terá uma 
duração de dois anos. 



O PROJETO REÚNE 7 PARCEIROS
DE 7 PAÍSES DIFERENTES DA UE
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