
 

 

 

 

 
O projeto WOWSA (O que está na Web Seguro 
para Todos os Membros da Família - Uma 
Abordagem de Aprendizagem Familiar para a 
Construção de Competências de Literacia Digital) 
termina oficialmente em 30 de Novembro, 2022. 
Por conseguinte, partilhamos convosco o boletim 
informativo final para vos deixar com as 
atualizações finais sobre o nosso projeto.  

Resultados do WOWSA 

Têm estado à espera disso! Os materiais WOWSA 
estão agora prontos em todas as línguas dos 
parceiros (checo, alemão, grego, inglês, francês, 
português, esloveno) mais árabe (obrigado à 
equipa da InterAktion!). Os recursos estão 
disponíveis gratuitamente na nossa plataforma: 
http://elearning.wowsa.eu/  

 

• Indução à Pedagogia para os Pais - Um conjunto 
de ferramentas de apoio aos pais como 
educadores primários dos seus filhos e membros 
mais velhos das suas famílias. 

• Currículo de Literacia Digital para Pais - Incluindo 
materiais de formação para pais sobre o tema da 
literacia digital e mediática. 

• Toolkit de Aprendizagem em Família - Banda 
desenhada para crianças, Revistas interativas para 
adolescentes e Áudio Livros para alunos adultos 
seniores. 

• Programa de Formação em Serviço para 
Educadores de Adultos - Para apoiar o seu 
envolvimento com os novos recursos de 
aprendizagem familiar desenvolvidos.  
Para mais informações, consulte o nosso website e 
a página do Facebook:  
 
www.wowsa.eu  
https://www.facebook.com/wowsa.project 

 

 

 

Conferência Final e Reunião Final de 

Parceiros Transnacionais 

A 8 e 9 de Novembro os parceiros da WOWSA 

reuniram-se em Graz, Áustria, para assistir à 

conferência final da WOWSA organizada pelo 

coordenador do projeto, InterAktion. 

Este evento foi também a última 

oportunidade para a parceria se encontrar 

pessoalmente para planear as últimas tarefas 

do projeto.  

Divertimo-nos muito a produzir todos estes 

recursos e esperamos que os desfrute. Sinta-

se à vontade para os utilizar dentro da sua 

unidade de aprendizagem familiar! 

 

 

Obrigado por seguir a nossa aventura de 2 

anos! 
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