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2º Comunicado de Imprensa  

novembro de 2022 

 

Bem-vindos ao segundo comunicado de imprensa do Projeto Erasmus+ chamado "O 
futuro híbrido da educação académica. As competências digitais que precisamos para 
lidar com a complexidade." com o acrónimo DigiComplex e o Número de Referência 
2021-1-ES01-KA220-SCH-000027726. 

Não existem indícios de que a integração das tecnologias digitais modernas em todas 
as formas de educação seja um pilar fundamental e uma prioridade da política de 
educação internacional. Consequentemente, os professores devem ser formados para 
integrar eficazmente as tecnologias digitais nas suas práticas pedagógicas, a fim de 
melhorar as competências digitais dos seus alunos e tornar o processo de 
aprendizagem mais agradável e eficaz.  O projeto DigiComplex pretende colmatar esta 
lacuna através da criação de soluções digitais e formação de professores, adaptadas 
ao presente e futuro do ensino híbrido (no local e online). 

A implementação do projeto está a decorrer conforme planeado, e o consórcio tem 
algumas atualizações interessantes para partilhar. A investigação foi concluída, 
identificando as necessidades dos grupos-alvo e determinando os cinco tópicos 
relevantes, bem como os métodos de ensino adequados e abordagens de 
aprendizagem que serão incorporadas no regime Curriculum & Training. Este é o 1º 
Resultado do Projeto, que está a ser desenvolvido pelos parceiros. 

Um dos principais resultados do projeto é o DigiComplex Educational Game e o 
consórcio está a trabalhar na sua estrutura. Esta aplicação web, juntamente com a 
Plataforma de E-Learning e Recursos de Educação Open source, dará acesso a 
qualquer indivíduo interessado a todos os OER (manuais escolares, pré-nomeações, 
multimédia, objetos 3D e construções) desenvolvidos, bem como aos esquemas de 
formação.  

No dia 15 de novembro, realizou-se no Porto, Portugal, o 2º TPM dos sócios. Durante a 
reunião, tiveram a oportunidade de rever o progresso do projeto e as atividades 
realizadas até agora, para além das funções administrativas. Além disso, foram 
abordadas as próximas tarefas necessárias para a implementação bem-sucedida do 
projeto. 
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A divulgação das atividades do projeto é uma das considerações mais importantes do 
consórcio. Para tal, criaram um site e uma página de Facebook para promover todas 
as suas ações e materiais, garantindo que o seu trabalho permanece visível e acessível 
durante muito tempo. É possível visitá-los e saber mais sobre o projeto clicando nos 
seguintes links: 

Sítio Web: https://digicomplexity.eu/ 

Facebook: https://www.facebook.com/Digicomplex 

 

O projeto DigiComplex, que decorre de 1 de janeiro de 2021 a 1 de janeiro de 2023, é 
realizado por sete parceiros:  

 


