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O Projeto 
 

O Projeto "AAA-StepUp2-ICT” (Stepping Up to Technology in Adult Education towards Awareness, 
Assessment and Access) é um projeto ERASMUS + (2017-2019) centrado no fortalecimento da 
dimensão pedagógica do uso das tecnologias digitais dos educadores de adultos nos seus contextos 
ocupacionais específicos. Reconhecendo o papel determinante que têm todos quanto trabalham com 
adultos no desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes, assume-se também que é 
diferente, hoje, o papel que tradicionalmente lhes tem sido atribuído, transformando-se cada vez mais 
em moderadores e facilitadores das aprendizagens. Também novas competências profissionais são 
necessárias para trabalhar em novos ambientes de aprendizagem (on-line e digital), visando incluir 
estratégias de aprendizagem baseadas em tecnologias digitais com o objetivo de orientar e apoiar os 
alunos adultos ao longo de sua aprendizagem. 

 

Primeira reunião do projeto, em Fano, Itália 

O projeto começou em outubro de 2017 e a primeira reunião foi realizada em Fano, Itália, nos dias 14 e 
15 de novembro. Os parceiros discutiram sobre os resultados e produtos do projeto tendo em vista a 
organização das atividades a desenvolver ao longo do tempo. 

O trabalho terá início com a análise das necessidades dos educadores e formadores e com a 
determinação do perfil de utilização de tecnologias nas suas atividades de educação de adultos. Os 
resultados deste trabalho de levantamento permitirá o desenvolvimento de recursos que serão 
integrados no manual pedagógico, um dos produtos previstos. O manual, servirá de base ao 
desenvolvimento dos restantes produtos previstos, como é o caso de um programa de formação de 
formadores e de um conjunto de recursos educacionais abertos, visando o desenvolvimento de 
competências tecnológicas dos educadores e formadores. 

Os parceiros começaram também a desenvolver o site do projeto e a sua participação nas redes sociais, 
Junte-se a nós para se manter atualizado!  
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