
março 2021

em NOTÍCIA

Bem-vindos ao ySKILLS em Notícia

Esta é a primeira edição de ySKILLS em Notícia. Duas vezes ao 
ano informamos sobre os últimos passos e avanços do projeto, 

também em Portugal, e apresentamos desafios futuros.
Acompanhe o sítio online e as redes sociais do projeto!

1º ano ySKILLS vs Pandemia COVID-19

Apesar da atual pandemia, a equipa ySKILLS 
conseguiu cumprir com as atividades planeadas
para o primeiro ano do projeto, recorrendo a 
plataformas digitais. 
Na primeira Assembleia Geral, participaram 44 
membros, dos 13 países do consórcio. Reunião da equipa ySKILLS na Assembleia 

Geral, dezembro 2020.

www.yskills.eu |        

A primeira edição  de ySKILLS em Notícia  
apresenta as principais atividades desenvolvidas  
no primeiro ano da implementação do projeto e 
anuncia  ações a realizar nos próximos meses. 
Em 2020, realizámos encontros online (webinários), 
ouvimos crianças e adolescentes e conversámos 
com especialistas da educação e do mundo do 
trabalho. Pesquisámos estudos e encontrámos  
inúmeras definições - amplas e estreitas - de 
competências digitais. 
Para acompanhar os passos deste projeto, visite o 
sítio ySKILLS onde o pode subscrever.

Leen d’Haenens
Coordenadora do projeto
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YSKILLS ATIVIDADES REALIZADAS

As competências digitais desempenham um papel 
fundamental para a aprendizagem, a participação 
e outras oportunidades de crianças e jovens. Os 
benefícios das competências digitais aplicam-se 
online e offline, podendo afetar várias dimensões 
das suas vidas. Melhores competências digitais 
também podem protegê-las do risco de sofrerem 
danos online, embora essa relação precise de ser 
reforçada. (Relatório D2.1)

“Esta revisão de 110 estudos apresenta uma primeira 
visão geral de todo o campo das competências digitais 
dos jovens. Com resumos e detalhes de todos os estudos, 
reflete sobre como foram medidas as competências, os 
tipos de estudos realizados e que aspetos da vida das 
crianças receberam mais e menos cobertura.”

Leslie Haddon
London School of Economics and Political Science|Autor principal

Entrevistas com especialistas em educação e mundo 
do trabalho de trabalho, e mesas redondas com 
crianças apontaram que:
– Dominar as competências digitais é vital, mas a 

educação em alfabetização digital é muitas 
vezes deficiente e desigual. (Relatório D3.1)

– O fortalecimento da comunicação casa-escola é 
fundamental em tempos de pandemia COVID-
19. (Relatório D3.2)

– É de extrema importância desenvolver  
estratégias eficazes para reduzir as 
desigualdades sociais e digitais existentes. 
(Relatório D3.4)

WP2|COMPETÊNCIAS DIGITAIS DAS CRIANÇAS INFLUENCIAM DE MODO POSITIVO
RESULTADOS DE APRENDIZAGEM

WP3|COMPETÊNCIAS DIGITAIS: ATORES E FATORES

Os quatro domínios de competências digitais yDSI
incorporam aspectos funcionais e críticos (Relatório D3.3)

“Estamos a viver numa espécie de realidade mediática 
aumentada, onde não se pode  deixar de usar as competências 

digitais. Talvez lhes devêssemos chamar ‘competências do 
futuro’ ou ‘competências de aprendizagem contínua’ em vez 

de competências  digitais.”
Polónia| Especialista em educação (entrevista)

“Sendo ou não importantes, temos sempre influência
sobre os outros. Por isso acho que devemos pensar com 
cuidado sobre a imagem que queremos projetar. Será 

que quero partilhar coisas engraçadas e fazer as pessoas 
sentirem-se mal? Ou quero fazer [outra coisa]?

Bélgica| Adolescente (mesa redonda)
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“Também notável é a verificação de que, entre crianças que 
sofrem de problemas emocionais, as competências digitais 
mais elevadas estão associadas a maior exposição a 
conteúdo online potencialmente nocivo. Isso aponta para a 
necessidade de intervenções e políticas públicas destinadas a 
promover a resiliência de crianças vulneráveis.” 

Giovanna Mascheroni
Catholic University of Milan|Autora principal

Crianças que se envolvem em mais atividades online
- incluindo comunicação, entretenimento, educação, 
etc.- relatam mais competências digitais. Nos países 
europeus do estudo EU Kids Online 2020, verifica-
se que as crianças têm uma pontuação mais baixa 
em competências digitais quando os pais limitam as 
suas atividades online. (Relatório D2.2)
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PRÓXIMAS ATIVIDADES

WP4 | RECOLHA QUANTITATIVA LONGITUDINAL DE DADOS
Depois de ter preparado uma base robusta de investigação longitudinal 
para medir os impactos de curto e médio prazo das TIC nas crianças, a 
primeira das três ondas de questionários vai acontecer em abril-maio na 
Estónia, Finlândia, Alemanha, Itália, Polónia e Portugal.

WP6 | ESTUDOS EM PROFUNDIDADE
Em junho serão lançados dois estudos qualitativos:
- Nas margens da Europa: crianças e adolescentes refugiados e migrantes 
são vulneráveis ou conhecedores dos meios de comunicação? (A realizar-se 
na Bélgica, Grécia e Reino Unido)
- Crianças e adolescentes com dificuldades de saúde mental relacionadas 
com a Internet: benefícios e riscos das competências digitais. (A decorrer na 
Noruega e Reino Unido)

NA RÁDIO:
Kuku Raadio (Estónia), Radio 
Blu (Itália) e Antena 1 
(Portugal) produziram 
notícias e fizeram entrevistas 
em programas de ciência 
sobre os resultados do 
projeto ySKILLS.
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Clique na imagem para assistir aos webinários!

YSKILLS WEBINÁRIOS

YSKILLS VÍDEOS

http://www.yskills.eu/


FIQUE EM CONTACTO !

ATIVIDADES YSKILLS EM PORTUGAL
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WWW.YSKILLS.EU
Facebook:
https://www.facebook.com/ySKILLS.eu

info@yskills.eu

Instagram:
https://www.instagram.com/yskills_eu/

Twitter:
https://twitter.com/ySKILLS_eu

Youtube:
https://www.youtube.com/channel
/UCDc3YHoS34Fjsgam8_XnhFA

LinkedIn:
https://www.linkedin.com/company/yski
lls-h2020/

ResearchGate:
https://www.researchgate.net/project/y
SKILLS-H2020-project
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Participámos na identificação de Atores e Fatores
para as Competências Digitais: 
- Realizámos ENTREVISTAS a especialistas de educação 

(Francisco Machado, psicólogo, ISMAI; Liliana Silva, 
professora de Filosofia; Margarida Lucas, Universidade de 
Aveiro; Paulo Dias, Universidade Aberta) e do mundo do 
trabalho e emprego (António Câmara, Universidade 
Nova e empreendedor digital; José António Vieira da 
Silva, ex-ministro do Trabalho e da Economia);

- Promovemos MESAS-REDONDAS onde adolescentes 
discutiram as suas ideias sobre competências digitais 
(Colégio Rainha Dona Leonor, Caldas da Rainha; Projeto Raiz, do 
Programa Escolhas);

- Contámos com a COLABORAÇÃO DO AGRUPAMENTO DE
ESCOLAS Nuno Álvares, de Castelo Branco, para a 
realização de testes de desempenho digital junto de 
adolescentes.

A equipa ySKILLS portuguesa deu, a conhecer o 
projeto junto de educadores e professores, 
investigadores e decisores de políticas públicas, a 
nível ibérico, nacional, regional e local.

O estudo ySKILLS foi tema no programa de ciência 
Os dias do Futuro, da Antena 1, a 14 de novembro.

A TODOS O NOSSO AGRADECIMENTO!

Mesas redondas realizadas com alunos entre os 14 e os 17 anos.
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