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O QUE SERÁ FOCADO

• Nível de literacia digital e mediática privilegiado em contextos escolares
• Nível de literacia digital e mediática que os jovens consideram ter
• Desafios que os jovens enfrentam, sobretudo os que estão em situação de vulnerabilidade social
• Oportunidades e barreiras para o desenvolvimento de uma estratégia para promover a literacia digital 

e mediática 
• Estratégias para o desenvolvimento da literacia digital e mediática dos jovens em contextos educativos 

não escolares
• Aspetos a considerar no desenvolvimento da literacia digital e mediática de crianças e jovens



Que nível de literacia digital e mediática tem sido privilegiado em 
contextos escolares?

• 93% dos professores afirmam desenvolver
atividades promotoras de literacia digital. Exemplo
de atividades referidas: aulas online via plataformas
(Google Meet; Teems, Zoom, etc.); ambientes
virtuais de aprendizagem (ex. “Escola Virtual”, “Aula
Digital”) quizzes; ambientes virtuais com
conteúdos/atividades interativas.

(Dados do MINDtheGaps* [Media Literacy Towards Youth Social
Inclusion, 2020-2021, Agência ERASMUS+ Juventude em Ação])

*Questionário online submetido a líderes e professores (N=120), no período compreendido entre maio a junho de 2020.

Martin & Grudziecki (2006) 



ICILS (2018)**: Nível 1 (25%): conhecimento funcional do
trabalho dos computadores como ferramentas; Nível 2 (36%):
completar tarefas básicas e explícitas de recolha e gestão de
informação; Nível 3 (19%): capacidade de trabalharem de
forma autónoma na recolha e gestão de informação; Nível 4
(2%),- capacidade de autonomia, avaliação e crítica na procura
de informação e na criação de produtos de informação.

* 34 jovens, dos 15 aos 19 anos, junho/setembrode 2021, questionário online durante workshop do MINDtheGaps
**Dados recolhidos durante o ano de 2018 (46,561 alunos do 8.º ano, 2226 escolas de 12 países, complementado por dados obtidos
através de 26,530 professores e gestores). 

Autoperceção de jovens * capacidade para ... (avaliada de 1 a 4) Média

criar e editar conteúdos simples em formatos de texto (por 
exemplo, Word)

4,66

utilizar uma variedade de tecnologias digitais para interagir com 
outras pessoas

4,61

encontrar dados, informações e conteúdos através de uma 
pesquisa simples em ambientes digitais e navegar entre eles

4,52

gravar áudio 4,38

selecionar tecnologias digitais simples para interagir com os outros 
e sei identificar meios de comunicação simples apropriados para 
um determinado contexto

4,23

identificar formas simples de proteger os meus dispositivos e 
conteúdos digitais (por exemplo, senhas, evitar informação 
sensível, evitar abrir e-mails de remetentes desconhecidos ... )

4,19

aplicar filtros de "pesquisa" (por exemplo, "+", "AND", "OR") para 
obter dados, informações e conteúdos em ambiente digital

3,85

produzir vídeos 3,66

editar imagens 3,28

editar ficheiros áudio 3,14

conhecer pelo menos uma linguagem de programação (ex. Scratch, 
Java, Python...)

2,43

criar jogos 2,1

Que nível de literacia digital e mediática consideram ter os jovens?

Em Portugal, perto de metade dos alunos avaliados (46%)

apresentou resultados no nível 2 de proficiência em CIL.

Apenas 1% dos alunos portugueses que integrou a amostra

considera ser capaz de selecionar a informação mais relevante e

avaliar a utilidade e fiabilidade da informação.

Literacia digital e de utilização da informação e
competências do pensamento computacional de jovens



Que desafios enfrentam os jovens, especialmente os que estão em
situação de vulnerabilidade social, para o desenvolvimentos de 
competências de literacia digital e mediática?

• Professores

- Quase a totalidade dos professores (98,5%) refere
que adverte os seus alunos sobre os riscos e as
oportunidades da Internet e das redes sociais.

- Identificam os riscos e perigos da Internet como o
principal desafio relacionado com o trabalho com
jovens que enfrentam situações vulneráveis, com
destaque para a exposição pessoal na Internet, a
falta de consciência relativamente à preservação da
privacidade e da intimidade e a quantidade de
tempo gasto na Internet e nas redes sociais sem a
supervisão de adultos.

Alunos
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“Using a sample of 2988 young people (aged 10–
16 years), multiple linear regression showed that 
being vulnerable in any group significantly predicted 
a higher overall score for high risk online 
experiences” (Asam & Katz, 2018).

Asam, A. & Katz, A. (2018). Vulnerable young people and their experience of online risks. Human–Computer 
Interaction, 33(4), 281-304, DOI: 10.1080/07370024.2018.1437544

https://doi.org/10.1080/07370024.2018.1437544
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Que desafios enfrentam os jovens, especialmente os que estão em
situação de vulnerabilidade social, para o desenvolvimentos de 
competências de literacia digital e mediática?
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Que oportunidades e barreiras para o desenvolvimento de uma 
estratégia para promover a literacia digital e mediática de jovens?

• Professores. 

• Quanto às oportunidades, os professores mencionam
que uma estratégia para promover a literacia digital e
mediática deve ser articulada com as aulas de
cidadania e desenvolvimento, com os projetos,
incluindo os desenvolvidos pela biblioteca escolar ou
com um plano de competências transversais no
âmbito da autonomia e flexibilidade curricular.

• As barreiras que identificam para o desenvolvimento
de uma estratégia para promover a literacia digital
dos estudantes estão relacionadas com a falta de
recursos: materiais (falta de equipamento,
computadores ultrapassados se sem manutenção,
falta de acesso à Internet, tanto na escola como em
casa) e humanos (professores e pais com
competências digitais adequadas).

Quase metade dos professores (46%) refere que a
sua escola não tem uma estratégia para promover
a literacia digital e mediática junto dos jovens



Que oportunidades e barreiras para o desenvolvimento de uma 
estratégia para promover a literacia digital e mediática de jovens?

- A Estratégia da Juventude da União Europeia (2019-
2027) que tem como objetivos: permitir aos jovens
ser arquitetos das suas próprias vidas (…) e
proporcionar-lhes as competências de vida
necessárias para enfrentarem um mundo em
mudança; propiciar recursos para se tornarem
cidadãos ativos e agentes de solidariedade e de
mudança positiva; melhorar as decisões políticas
relativas ao seu impacto nos jovens em todos os
sectores, nomeadamente emprego, educação,
saúde, e inclusão social dos jovens; contribuir para
a erradicação da pobreza juvenil e de todas as
formas de discriminação, e promover a inclusão
social dos jovens

- Resolução A/RES/75/267 “Global Media and
Information Literacy Week : resolution / adopted
by the General Assembly” (UNESCO, 2021)

- Declaração de Seul (UNESCO, 2020)

- Políticas europeias e nacionais (ex. Plano de
Ação para a Educação Digital (2021 – 2027),
Plano de Ação para a Transição Digital
(2021/2021), Escola Digital, Plano de
Desenvolvimento Digital das Escolas, …

• DIGICOMPEDU | DIGICOMPORG



Que estratégias para o desenvolvimento da literacia digital e mediática 
dos jovens em contextos educativos não escolares?

Análise de projetos europeus e iniciativas transnacionais destinados a crianças e jovens (N= 23)



Que aspetos  considerar no desenvolvimento de estratégias de 
promoção da literacia digital e mediática de crianças e jovens?

Envolver crianças e jovens em situações que permitam desenvolver 
conhecimentos, capacidades e/ou atitudes relativas ao seguintes aspetos:

Embracing digital 
resources and 
environments in a 
balanced and purposeful 
way may be a means to 
engage more vulnerable 
groups in school learning 
as well as to enhance 
pedagogical practices that 
support “instruction, 
exploration, and inquiry, 
increase student 
participation and widen 
access” (Kelly, 2020: 4).
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