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Querido leitor,  
Aceda à nossa quinta e última Newsletter: Nela pode ler as mensagens dos parceiros do projeto Silver-
Code e descobrir os resultados finais e as atividades do projeto. Também se descrevem os eventos 
multiplicadores, realizados em cada um dos países-parceiros. 
 
 

PROGRESSO 
 
A 5ª reunião transnacional do projeto realizou-
se em Viena, 24-25 setembro de 2018 
 
A reunião em Viena foi a última do nosso projeto. 
Discutiu-se, em particular, os pontos fracos do 
processo na criação de todos os materiais do 
projeto. Os parceiros centraram-se na última 
etapa, de forma a garantir o cumprimento de todos 
os requisitos do projeto. 
Verificou-se cuidadosamente o formulário de 
candidatura e discutiu-se questões relacionadas 
com o relatório final. 
A conclusão do projeto é sempre tempo para fazer-
se o balanço, para avaliar e refletir sobre as 
atividades desenvolvidas e os resultados 
alcançados, bem como para sintetizar as 
impressões finais.  
De uma forma geral todos estavam satisfeitos, 
embora alguns dos aprendentes maiores 
esperassem algo diferente em relação ao conteúdo 
de aprendizagem. Para alguns deles, o curso 
pareceu ser muito intenso e desafiador, enquanto 
para outros o descreveram como muito fácil. 
As impressões finais foram muito positivas e todos 
concordaram que o projeto foi um verdadeiro 
sucesso. Espera-se que o curso online seja útil para 
os educadores de adultos, não só para os que 
trabalham com idosos. 
O conteúdo de aprendizagem, organizado em 
módulos, poderá ser usado como um todo, um 
curso em noções básicas de programação, mas 

também poderá ser ensinado apenas 
parcialmente. Espera-se que a escolha dependa 
das necessidades de aprendizagem dos 
aprendentes. Parte da reunião focou-se nos 
eventos multiplicadores em cada país.  

 

 
 

Intensos debates durante a 5ª reunião 
transnacional em Viena 

 
MENSAGEM DOS PARCEIROS 
 
MENSAGEM DA ESLOVÉNIA 
 
Adesão elevada no evento multiplicador Silver-

Code na Eslovénia! 

A UTI eslovena deu recentemente um novo passo 
no desenvolvimento do Projeto Silver-Code, ao 
organizar um evento multiplicador para eventuais 
interessados, jornalistas e, claro, os participantes 
da Ação-Piloto do Curso. Criou-se uma verdadeira 



comunidade Silver-Code de participantes, devido a 
uma comunicação constante e individualizada na 
plataforma Silver-Code online estabelecida. 
Dušana Findeisen fez uma pequena palestra no 
ínício, descrevendo os passos e realizações do 
projeto. Sublinhou que o projecto se baseou em 
dois temas centrais, nomeadamente na 
desconstrução de estereótipos relativos à velhice e 
no da codificação. Após a palestra, Urška Majaron 
convidou os participantes a participar num 
problema de "codificação”. Stanislav Tomšič, um 
dos participantes da ação-piloto apresentou ao 
público os resultados que obteve e a aplicação 
desenvolvida. Para nossa "surpresa“, os 
participantes sugeriram que a codificação deveria 
ser introduzida como uma atividade de 
educação/formção anual. Mais em: 

https://www.youtube.com/watch?v=qXirqu9
aiwk&t=3s 
 

 
 
 

MENSAGEM DA ÁUSTRIA 
 

O Evento Multiplicador Silver-Code, na Áustria, 
ocorreu a 21 de Junho de 2018, em Krems. Mais de 
30 participantes discutiram o conteúdo de 
formação Silver-Code e os participantes na ação-
piloto partilharam a sua experiência. Os tópicos de 
programação e tecnologia na terceira idade 
também foram discutidos intensamente. 

 

MENSAGEM DA BULGÁRIA  
 
O primeiro evento multiplicador do projeto Silver-

Code ocorreu em 3 de agosto de 2018, com a 

participação de 16 pessoas. Estiveram presentes os 

participantes da ação-piloto, e pessoas que se 

sentiram intrigadas com a ideia do projeto e a sua 

plataforma de aprendizagem. O evento 

desenvolveu-se num ambiente muito acolhedor, 

onde os participantes puderam partilhar as suas 

experiências. Houve, de início, uma apresentação 

do projeto: conceito, objetivos e resultados. A 

plataforma e o fórum foram apresentados em 

detalhe, como uma atividade de 

acompanhamento, após as sessões presenciais. A 

principal atividade foi o World Café, onde se 

discutiu temas, como: Onde poderá estar a 

codificação presente na nossa vida diária? O que 

retiveram da formação-piloto? E em que área vêm 

necessidade de melhoria, na nossa sociedade de 

alta tecnologia? 

 

MENSAGEM DA ITÁLIA 

O evento Multiplicador Silver-Code, realizado em 
Milão, Itália, em 19 de setembro, foi um sucesso. 

Mais de 40 pessoas participaram e 
experimentaram uma atividade desafiadora em 
como programar e implementar um jogo para 
desfrutar juntos, usando também o básico do 
Scratch 3.0 para configurar software e hardware da 
seção f do jogo “Dance dance revolution”. 

https://www.youtube.com/watch?v=qXirqu9aiwk&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=qXirqu9aiwk&t=3s


Os idosos e os seus netos divertiram-se juntos na 
aprendizagem, testando e dançando, e também 
por meio da cooperação e do desafio, uns aos 
outros. 

Tiverem também o prazer de tomar parte na última 
sessão da fase piloto (lançado anteriormente pelos 
seus próprios formadores de um curso básico de 
informática) e também conduzido por formadores 
especializados em codificação. 

 

 

MENSAGEM DA POLÓNIA 

A conferência polaca do projeto realizou-se em 11 
de setembro. O evento fez parte de uma 
conferência científica internacional "Educação 
Cultura e Sociedade“, que tem sido organizado 
desde 2010. Na parte da manhã os participantes 
polacos tiveram a oportunidade de participar de 
uma série de palestras e workshops, liderada pelo 

coordenador da projeto e instrutores. Na parte da 
tarde os participantes da conferência tiveram 
acesso a informação sobre as metas do projeto e 
conceito, durante a sessão de posters. Mais de 60 
pessoas, de várias organizações interessadas no 
programa, participaram na parte polaca da 
conferência. Na conferência internacional, 
participaram 40 indíviduos, de 32 diferentes 
centros de investigação. 

 

 

 

MENSAGEM DE PORTUGAL  

Em 21 de setembro de 2018, a AidLearn realizou a 
Conferência Silver-Code - Portugal, com o apoio da 
UNISBEN (Universidade Intergeracional de 
Benfica), onde a ação-piloto também tinha 
ocorrido. 
 
O Presidente da UNISBEN, Dr. Carlos Consiglieri, 
saudou os participantes, e Maria Helena Antunes 
fez um discurso contextual destacando a 



relevância da literacia digital e do Silver-Code para 
o envelhecimento ativo. O evento continuou com 
os participantes da ação-piloto (educador e 
aprendentes), que salientaram a experiência de 
aprendizagem e os resultados alcançados, bem 
como algumas recomendações de melhoria. 
 

 
 
A MENSAGEM DA ROMÉNIA 
 
O evento multiplicador foi realizado, pela 

Universidade Politécnica Timisoara, em 27 de julho 

de 2018. Começou com uma apresentação, pelo 

gestor de projeto nacional (professor associado 

Ciprian Bogdan Chirilă, PhD), do projeto, objetivos, 

parceiros e nações, das atividades e a equipa 

romena. Também se discutiu a ação-piloto, que 

incluiu a maioria dos participantes no evento 

multiplicador. Após esta breve introdução, foram 

distribuídos os diplomas aos idosos, que 

participaram tanto na formação-piloto como no 

evento multiplicador. 

 

 

 

 

 

 

Os outros membros da equipa (Alexandru Strunga, 

PhD e Cătălin Martin, PhD) também partilharam as 

suas experiências, particularmente o feedback 

recebido sobre as atividades de formação na ação-

piloto. Membros da Associação Cultural 

'Constantin Brancusi' organizaram uma atividade 

cultural, que incluiu várias declamações de poesia 

e interpretações de música popular. 

TT A qualidade dos materiais de formação e a 
experiência geral foi apreciada como excelente e 
os idosos também expressaram o seu interesse em 
participar em outras iniciativas e projetos 
semelhantes. Os Idosos falaram sobre como 
disseminar mais a informação e desenvolver as 
suas competências digitais no futuro. 

 

 

 

 

Até aos próximos projetos! 

 



A PARCERIA 
 

A organização coordenadora é a Znanie Association, (Bulgária) 

Parceiros - Eurocrea Merchand (Itália); Slovenian Third Age University UTŽO (Eslovénia), Die Berater (Áustria), 
AidLearn (Portugal); University of Polytechnics in Timisoara (Roménia); University of Wroclaw – The University of 

the Third Age (Polónia) 

 

 

 

 

 

 
Website silvercodeproject.eu 

Facebook www.facebook.com/projectsilvercode/ 

YouTube https://www.youtube.com/channel/UCsgR8_CtxMrc6EQGR0DUKsg 

 
 
 

 

http://www.znanie-bg.org/
http://www.eurocreamerchant.it/en/#_blank
http://www.utzo.si/#_blank
http://www.dieberater.com/#_blank
http://www.aidlearn.pt/
http://www.upt.ro/#_blank
https://international.uni.wroc.pl/en#_blank
https://international.uni.wroc.pl/en#_blank
http://silvercodeproject.eu/
http://www.facebook.com/projectsilvercode/
https://www.youtube.com/channel/UCsgR8_CtxMrc6EQGR0DUKsg

