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Como resposta a dificuldades encontradas durante a pandemia COVID-19, nomeadamente na área social, 
surgiu a iniciativa Erasmus+ Social Connections (2021-1-ES01-KA226-VET-095080). O objetivo desta 
iniciativa inovadora, implementada entre 2021 e 2023, é desenvolver competências pedagógicas digitais 
de educadores/formadores de cursos/formações do setor social, permitindo-lhes criar e utilizar conteúdo 
digital de alta qualidade, para a inclusão social dos beneficiários, que estão em isolamento devido a 
incapacidades, doença ou restrições ligadas à COVID-19. A iniciativa Social Connections engloba seis 
organizações transnacionais: INTRAS (Espanha), ANS (Itália), SOSU (Dinamarca), Aproximar (Portugal), 
Virtual Campus (Portugal), e EaSI (Roménia).  

Temos a certeza que o seu esforço em entrar no mundo profissional digital será um sucesso! 

Para mais informações sobre a iniciativa Social Connections, visite o website: 
www.socialconnectionsproject.org. 

Principais recursos da iniciativa Social Connections:  

Manual de formação, um recurso pedagógico para formadores de profissionais na área 

social, sobre a utilização das TIC na intervenção social, 

Programa de capacitação/cocriação, que contribui com conteúdos pedagógicos 

desenhados em cooperação com formadores da área social,  

Curso de formação online, baseado nos recursos anteriores e disponibilizado aos 

profissionais da área social.  

http://www.aproximar.pt/
http://www.facebook.com/Aproximar
mailto:aproximar@gmail.com
http://www.socialconnectionsproject.org/
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Introdução 

Conforme foi possível observar durante a pandemia COVID-19, as tecnologias digitais podem ser 

exploradas como um instrumento na prestação de apoio social e favorecem um sentimento de pertença 

a grupos vulneráveis e a pessoas que estão em isolamento. Contudo, são vários os profissionais sociais 

que não se sentem confiantes ao nível das suas competências digitais, e requerem capacitação específica 

que lhes permita dar o apoio necessário e com a maior qualidade possível, em qualquer circunstância. 

Assim, propõe-se um Programa de Formação-Ação, que inclui capacitação de profissionais da área 

social, através de uma abordagem de capacitação que combina formação teórico-prática e 

implementação experimental de uma das técnicas abordadas durante as sessões. O programa centra-se 

nos temas da prática pedagógica digital, comunicação em espaços digitais, aprendizagem colaborativa, 

e em especial, técnicas digitais de intervenção psicossocial, nomeadamente: Aprendizagem com base 

em Jogos, Arte Digital, “Blackout poetry” digital, Narrativa Gerontológica Digital. 

Trata-se de um Programa de Formação-Ação em formatoe-learning, composto por 2 partes: 1) um 

conjunto de módulos de formação para reforço de aprendizagens; e 2) uma componente de 

implementação prática de uma das técnicas, com uma sessão de autoscopia final. 

Palavras-Chave 

[Intervenção psicossocial, Tecnologias de Informação e Comunicação, Aprendizagem com base em 

jogos, Arte Digital, “Blackout poetry” digital, Narrativa Gerontológica Digital]. 

 

 

  

http://www.aproximar.pt/
http://www.facebook.com/Aproximar
mailto:aproximar@gmail.com
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Destinatários 

Profissionais da área social e comunitária, com experiência em facilitar intervenções psicossociais 

ou interesse em explorar esta área. 

Formato e métodos de aprendizagem 

O programa combina sessões síncronas e acesso a conteúdos assíncronos, e uma aprendizagem-

baseada em projeto através de trabalho autónomo dos formandos. Os participantes são 

envolvidos numa componente prática e operacional. São utilizadas duas componentes 

formativas: formação e experimentação. 

 

Resultados da aprendizagem

No final do programa, os participantes deverão ser capazes de:

• Compreender o significado da prática 

reflexiva na pedagogia digital e quais os 

desafios online que podem ser 

encontrados;  

• Compreender o conceito de intervenção 

psicossocial digital, os seus desafios, e 

identificar exemplos práticos; 

• Selecionar e adaptar os recursos digitais 

mais adequados para o grupo-alvo; 

• Prestar informações relevantes e 

adequadas sobre segurança online; 

• Utilizar tecnologias para dar feedback 

direcionado e oportuno a formandos;  

• Reconhecer os princípios de uma 

abordagem de feedback centrada no 

formando.  

  

Sessões de formação (1) Experimentação prática de uma das 
técnicas abordadas (2) 

As sessões de formação são dedicadas ao 
desenvolvimento de conhecimentos 
teóricos, debate e partilha de experiências.  

São utilizados exercícios, dinâmicas de 
grupo, role play e outras atividades em 
grupo para consolidar os conhecimentos. 

As sessões são síncronas (conforme 
cronograma), realizadas à distância, através 
da plataforma Teams. 

Os formandos acedem ainda a conteúdos 
disponibilizados em plataforma de 
aprendizagem própria. 

Os participantes terão oportunidade de 
experimentar uma das técnicas abordadas 
nas sessões, no seu contexto profissional. 
Haverá uma sessão de autoscopia final, onde 
serão apresentadas as experiências e 
evidências, debatidas as principais 
conclusões e recolhido feedback dos 
formandos. 

A sessão de autoscopia final é realizada à 
distância. 

http://www.aproximar.pt/
http://www.facebook.com/Aproximar
mailto:aproximar@gmail.com
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Conteúdos dos módulos  

Compromisso Profissional  
Intervenção Social e 

Tecnologias 
 

Educação, Formação e 

Aprendizagem 

▪ Prática Reflexiva 

▪ Colaboração profissional – 

partilha colaborativa e práticas 

pedagógicas inovadoras 

 ▪ O desafio de ser útil numa 

sociedade digital 

▪ Intervenção Social Digital 

enquanto novo limite 

▪ Normas das novas tecnologias 

em intervenção social: As 

dimensões éticas 

 ▪ Educação e formação 

▪ Orientação 

▪ Aprendizagem colaborativa 

▪ Aprendizagem autorregulada 

 
    

Recursos Digitais  
Comunicação em Espaços 

Digitais 
 

Capacitação dos/as 

alunos/as e formandos/as 

▪ Seleção de recursos digitais 

▪ Gestão, proteção e partilha de 

recursos digitais 

 
▪ Conexões sociais digitais 

▪ Plataformas de comunicação e 

redes sociais disponíveis: prós 

e contras 

 
▪ Acessibilidade e utilidade – 

disposição dos/as alunos/as 

para se adaptarem às 

mudanças 

▪ Inclusão digital 

▪ Diferenciação e 

personalização 

▪ Envolver ativamente os/as 

alunos/as 

 
    

Facilitar as competências 

digitais dos/as alunos/as 
 Feedback Digital 

 Aprendizagem com base 

em jogos 

▪ Literacia digital 

▪ Comunicação digital e 

colaboração 

▪ Criação de conteúdo digital 

▪ Utilização responsável 

▪ Resolução de problemas 

digitais 

▪  

 
▪ Feedback dado aos formandos 

 
• Conceito de aprendizagem 

com base em jogos 

• Aplicabilidade em contexto de 

intervenção social 

• Tipos de jogos digitais - 

Exemplo do Minecraft 

▪ Arte Digital  ▪ “Blackout poetry” digital 
 
• Narrativa gerontológica 

digital 

http://www.aproximar.pt/
http://www.facebook.com/Aproximar
mailto:aproximar@gmail.com
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Conceito de Arte Digital 

Aplicabilidade em contexto de 

intervenção social 

Aplicação Sketchpad 

 
Conceito de “Blackout poetry” 

digital 

Aplicabilidade em contexto de 

intervenção social 

Blackout Bard (EN) & Google 

Docs 

 
• Conceito de Narrativa 

gerontológica e narrativa 

digital 

• Aplicabilidade em contexto de 

intervenção social 

• Exemplo: Storyjumper 

Carga horária 

O programa divide-se em duas partes: uma componente formativa, em formato online, com sessões 

assíncronas e síncronas e; e uma componente de aplicação prática de uma das técnicas digitais, seguida de 

uma sessão de autoscopia final. 

O tempo dedicado à leitura de documentação adicional e exercícios realizados em formato assíncrono não 

são contabilizados para a carga horária, sendo considerado trabalho autónomo dos participantes. 

A Tabela 1 apresenta a distribuição da carga horária pelas diferentes componentes e módulos. 

Tabela 1. Distribuição da carga horária 

Tipo de Sessão 

 

Módulos 

Horas 

Síncrono Assíncrono Total 

ACOLHIMENTO E INTRODUÇÃO 1 0 1 

I. COMPROMISSO PROFISSIONAL 1 0 1 

II. INTERVENÇÃO SOCIAL E TECNOLOGIAS 0.5 0 0.5 

III. ENSINO, FORMAÇÃO E APRENDIZAGEM 1 0 1 

IV. RECURSOS DIGITAIS 0.5 0 0.5 

V. COMUNICAÇÃO EM ESPAÇOS DIGITAIS 0.5 0 0.5 

VI. CAPACITAÇÃO DOS/AS ALUNOS/AS E FORMANDOS/AS 0.5 0 0.5 

VII. FACILITAR AS COMPETÊNCIAS DIGITAIS DOS/AS ALUNOS/AS 0.5 0 0.5 

VIII. FEEDBACK DIGITAL 0.5 0 0.5 

IX.A. APRENDIZAGEM COM BASE EM JOGOS 1 0.5 1.5 

IX.B. ARTE DIGITAL 1 0.5 1.5 

IX.C. “BLACKOUT POETRY” DIGITAL 1 0.5 1.5 

IX.D. NARRATIVA GERONTOLÓGICA DIGITAL 1 0.5 1.5 

APLICAÇÃO PRÁTICA (INCLUI SESSÃO DE AUTOSCOPIA FINAL) 3.5 5.5 9.5 

TOTAL DE HORAS DO PROGRAMA 13.5h 7.5h 21h 

http://www.aproximar.pt/
http://www.facebook.com/Aproximar
mailto:aproximar@gmail.com
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Metodologia de avaliação e certificação 

 

No final do programa, é entregue um certificado de formação profissional quem frequentar no mínimo 80% 
das sessões síncronas, entregar a apresentação/ relatório da implementação experimental e realizara 
autoscopia final. 

  

Avaliação de 
conheciment
os (pré e pós 

formação)

Avaliação de 
satisfação do 
participante

Aplicação 
prática de 

uma técnica 
digital

http://www.aproximar.pt/
http://www.facebook.com/Aproximar
mailto:aproximar@gmail.com
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. 

 

Para mais informações, contacte: 

Aproximar, Cooperativa de Solidariedade Social 

+351 211 336 681 

   contacto@aproximar.pt 
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