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Orientações para a criação e implementação dos Grupos de 

Desenvolvimento no âmbito do Plano Nacional de Literacia de Adultos 

 

 Orientação aos grupos: 

 

1. Participação e empoderamento: compreensão das dinâmicas sociais e principais 

desafios 

a) Quais as razões e circunstância sociais dos problemas de literacia em determinados 

grupos sociais? 

b) Quais são os principais obstáculos para a aprendizagem, motivação para aprender, 

medidas para melhorar a aprenizagem e abordagens sucedidas para a promoção de 

competências essenciais de literacia?  

c) Quais as didáticas específicas de acordo com as diferentes circunstâncias dos 

aprendentes? 

 

2. Metodologias e Intervenções: recursos, formação de profissionais, entre outros… 

d) Como proceder ao desenvolvimento de métodos e materiais didáticos adequados a 

serem utilizados pelos diferentes grupos e que sejam ajustados aos diferentes níveis 

de proficiência linguística? 

e) Quem são e de que forma podemos qualificar e profissionalizar os educadores nos 

domínios da literacia e educação básica de adultos? 

f) Como garantir a sua formação em contexto de trabalho, suportada na reflexão 

sobre as práticas desenvolvidas, nos novos resultados da pesquisa e na 

disseminação de práticas relevantes? 

g) Como assegurar o foco na compreensão das necessidades reais dos aprendentes 

adultos, bem como sobre a gama diversificada de soluções formativas e didáticas 

para a construção de percursos significativos e individualizados de aprendizagem? 

 

3. Estruturas e governança para a promoção da literacia e da educação básica de adultos  

h) Qual poderá ser o espaço interministerial encarregado de, no quadro da promoção 

da educação e formação de adultos, supervisionar a promoção da literacia e 

educação básica de adultos? 

i) Como promover, de forma sustentável, a literacia e a educação básica como um 

tópico interdisciplinar nos órgãos da administração pública do Governo e dos 

municípios seguindo uma abordagem de coordenação interdepartamental? 

j) Quais as redes locais existentes ao nível municipal, cuidando que estas considerem 

a promoção da literacia e da educação básica de adultos, consideradas as 

circunstâncias locais? 



 

PROJETO SRSS/S2018/039                                                                                                                                     

 

k) Como melhorar os mecanismos de divulgação das ofertas disponíveis, 

designadamente através da mobilização dos Centros Qualifica e de outras 

estruturas educativas e culturais locais? 

 

4. Necessidades a que o Plano deve atender, enquanto política pública de educação, para 

a sustentabilidade e o envolvimento dos grupos mais desfavorecidos: 

l) Como promover a consciência social sobre a relevância deste problema e a 

necessidade de se promover a literacia e a educação básica de adultos? 

m) O que faz falta para que se possam expandir as práticas existentes e as ofertas de 

educação básica de adultos?  

n) Como assegurar que todos os grupos, respeitando a sua diversidade, são envolvidos 

e abrangidos por esta política e como garantir o aumento da sua participação em 

atividades de aprendizagem ao longo da vida?  

o) Como encontrar espaços diversificados/ quais os espaços ideais que permitam a 

disseminação de abordagens testadas com sucesso, corrigir as que se revelaram 

desajustadas e ensaiando novas soluções para situações para as quais não haja 

respostas adequadas? 

p) Como construir ofertas de aprendizagem personalizadas para diferentes grupos, 

que incluam as questões da literacia, mas também outros domínios das 

competências básicas (digital, saúde, política, etc.)? 

q) Como consolidar a articulação territorial de programas não formais de educação 

básica de adultos e melhorar as oportunidades de aprendizagem auto-organizada, 

tendo em consideração a integração e a utilização de ferramentas digitais 

recentemente desenvolvidas? 

r) Qual o papel do Estado e dos parceiros sociais na promoção do da literacia e da 

educação básica de adultos? 

s) Qual o papel das empresas e da aprendizagem em contexto de trabalho na 

promoção da literacia e da educação básica de adultos?  

 

 Designação (provisória) dos grupos de desenvolvimento e possíveis 

facilitadores: 

 

1. A literacia e o desenvolvimento local – Bravo Nico (UÉvora) 

2. Metodologias e intervenção com adultos seniores – Dina Soeiro (ESEC) 

3. Literacia, multiculturalidade e diversidade – Lucília Salgado (APCEP) 

4. A promoção da literacia em contexto de trabalho – António Leite (IEFP)  

5. Literacia e competências Digitais – Sofia Marques da Silva, Incode 2030 

6. Literacia, redes e parcerias – Com o compromisso de todos - APEFA 

 


