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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.
Como posso inscrever-me?
Poderá inscrever-se diretamente neste site ou através do número
gratuito 800 913 014.
Quando decorre?
Todas as terças-feiras, das 14:30 às 16:30.
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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.
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.

