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Resumo:
O objetivo principal deste projeto é definir o perfil de competências de literacia digital e
mediática (LDM) de diferentes níveis de escolaridade e avaliar o nível de competências na
comunidade escolar, de modo a identificar necessidades e, com base nestas, elaborar recursos
educativos digitais e oferecer orientações para a formação nesta área.
A promoção da LDM é considerada uma das condições essenciais para o exercício de uma
cidadania ativa e plena. A ação nesta área deve alicerçar-se num diagnóstico das competências
reais dos cidadãos, na sua relação com os media. No entanto, a investigação neste âmbito é
escassa e centrada em amostras restritas, sendo urgente efetuar estudos em maior escala,
também em Portugal. Os investigadores que integram o projeto que aqui se apresenta
participam numa investigação em curso, de análise de competências de literacia mediática, no

âmbito da rede euroamericana ALFAMED, onde desenvolvem um estudo preliminar com uma
amostra reduzida de crianças e jovens. É necessária uma investigação mais abrangente e
sistemática, em termos de população abrangida e de contextos geográficos e sociais.
Tendo em conta o objetivo principal deste projeto, destacamos os seguintes objetivos mais
específicos e a metodologia a seguir para os concretizar:
- definir o perfil de competências de LDM de cada nível de escolaridade e os indicadores
necessários para a sua avaliação. Para concretizar estes objetivos serão essenciais o estudo da
literatura e dos resultados de outros estudos, em particular os obtidos pela rede ALFAMED, e a
realização de um estudo qualitativo com alunos e professores de diferentes níveis de ensino,
recorrendo a entrevistas de focus group.
- diagnosticar o nível de competências de LDM. Este diagnóstico incidirá sobre uma amostra
nacional de alunos, distribuídos pela educação pré-escolar, pelos 4º, 6º, 9º e 11º anos da
educação obrigatória, uma amostra de professores destes níveis de ensino e uma amostra de
estudantes dos 1º e 2º ciclos do ensino superior. Será adotada uma metodologia mista, que
combina técnicas quantitativas e qualitativas;
- elaborar um manual (eBook) para professores sobre LDM e uma aplicação móvel para alunos
do ensino básico que promova o desenvolvimento de competências neste domínio. A conceção
destes recursos alicerçar-se-á nos perfis de competências definidos previamente e nos
resultados do diagnóstico efetuado.
Espera-se que os resultados alcançados contribuam para o conhecimento e para a reflexão
teórica numa área identificada como deficitária em termos de investigação, bem como para uma
intervenção mais fundamentada, na área da educação mediática num ambiente digital.

