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O que é o MUDA NA ESCOLA?
É um programa de inclusão digital para adultos
Qual é o objetivo?
Ajudar os portugueses a serem mais digitais.
Aumentar o número de portugueses com utilização avançada da internet e reduzir o
número de pessoas que nunca utilizou a internet. Valores que ficam muito abaixo da
média da EU.
Incentivar os jovens do ensino secundário a serem atores relevantes neste processo de
mudança e um elo de ligação à sua comunidade local.
A quem se destina?
A todas as pessoas que pretendam aprender a usar a internet no seu dia-a-dia.
Quanto custa?
A formação é gratuita para todas as pessoas interessadas.
Onde decorre?
Em escolas secundárias de todo o País. Numa primeira fase em 18 escolas das regiões
Norte e Centro. Veja aqui onde pode participar.
Quando decorre?
Todas as terças-feiras, das 14:30 às 16:30.
O que se ensina?
A utilização da internet no dia-a-dia será explicada de forma simples e prática em 8
módulos temáticos
Quem ensina?
São jovens estudantes do ensino secundário sob orientação e supervisão do professor
coordenador do programa.
Porquê ser voluntário?
Contribuir para uma cidadania digital ativa no círculo familiar, na escola e na comunidade.
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Qual o papel dos professores?
A coordenação do programa ao nível da escola está a cargo dos professores da respetiva
Escola, contribuindo para tornar as Escolas Secundárias em Centros de Aprendizagem de
competências digitais.
Porquê ser uma Escola Parceira?
Desenvolver um projeto inovador de cidadania e do voluntariado no âmbito da
Autonomia e Flexibilidade Curricular.
Qual o compromisso das Escolas que aderem?
Aderir ao programa MUDA NA ESCOLA significa criar um programa de voluntariado
dentro da escola envolvendo alunos e professores.
Cada voluntário – aluno e professor participantes no projeto – compromete-se a dar 2h
por mês do seu tempo para conduzir a sessão de aprendizagem que o MUDA
desenvolveu.
Como são implementadas as sessões na Escola?
As Escolas realizam sessões de formação têm uma duração de 2h, sempre às 3ªs feiras,
das 14h30 às 16h30,
Nestas sessões têm que participar 1 Professor coordenador e 2 alunos que conduzem a
sessão e dão apoio aos formandos participantes.
Podem participar em cada sessão entre 5 a 10 formandos (população geral).
Os materiais de apoio às sessões estão disponíveis na plataforma online do projeto que é
disponibilizado aos Professores e Alunos
Quais os Requisitos operacionais?
Para serem elegíveis para o projeto, as escolas devem cumprir os seguintes requisitos:
− Envolver professores (5) e alunos (10) que irão ter o papel de futuros formadores nas
sessões das escolas (intervenção por aluno e professor de cerca de 2h mensais);
− Espaço de sala para receber participantes;
− Ter pelo menos 5 computadores disponíveis, com acesso à internet;
− 1 projetor com ligação a um computador para projetar o material da sessão;
− Preparar previamente a sessão que irá conduzir;
− Imprimir e colocar os questionários para os formandos preencherem;
− Colocar o banner e os coletes de formação;
− No final da sessão, preencher o relatório da sessão no site e fazer o upload de
algumas fotos.
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A plataforma online MUDA na Escola
Todo o projeto tem por base um website MUDA na Escola onde os todos os conteúdos
das sessões estão desenvolvidos e disponíveis para serem implementados de imediato
nas sessões. Incluem as temáticas das sessões e vídeos explicativos, assim como dicas
para a condução das sessões.
Há também uma área de acesso livre para a população em geral/ formandos, poderem
visitar e retomar os temas que foram abordados nas sessões.
Para quem são as sessões?
Indivíduos (principalmente acima dos 50 anos, com baixo nível de escolaridade, baixo
nível de rendimento e/ou pertencentes a grupos vulneráveis/excluídos a nível social) que
se encontrem totalmente excluídos do mundo digital atualmente;
Indivíduos com um nível de utilização básico da internet e que não estejam a usufruir na
totalidade das potencialidades que esta oferece (nomeadamente no âmbito das
dimensões identificadas de emprego, educação, poupança, bem-estar e saúde).
Que informações/ temáticas vamos abordar ou falar nas sessões?
Existem 2 níveis de sessões, um básico e um intermédio, de acordo com o grau de
dificuldade. Em cada um desses níveis são tratadas diversas temáticas (Mínimo digital,
Socializar, Saúde, Lazer, Poupar, Serviços Públicos, Democracia).
Caso precise de algum apoio/ surja alguma questão MUDA, a quem recorro?
Há uma linha telefónica disponível para permitir um apoio permanente a alunos e
professores ao longo de todo o projeto. Poderá ligar nos dias úteis, para o número:
918949168.
Como é feita a inscrição dos formandos na sessão?
Através de uma linha nacional gratuita

800 913 014

que funciona em dias úteis,

das 16h às 20h
Através do formulário de inscrição em: www.mudanaescola.pt

A ESCOLA
AULAS ÀS 3ª FEIRAS NA ESCOLA
SESSÕES DE 2 HORAS

PROFESSORES DO ENSINO
SECUNDÁRIO
VOLUNTÁRIOS E MONITORES DA
FORMAÇÃO

ALUNOS DO ENSINO SECUNDÁRIO
ALUNOS VOLUNTÁRIOS
FORMADORES
2H MENSAIS DE VOLUNTARIADO

FORMAÇÃO A SÉNIORES
2 HORAS
2 NÍVEIS DE APRENDIZAGEM
VÁRIOS MÓDULOS

