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TINA: um projecto para netos e avós inovadores

Tecnologias de Informação para Netos e Avós (TINA)
(Iniciativa do Departamento de Tecnologia Educativa da ESE-IPB)

Principais objectivos:

Promover a aquisição de competências básicas em TIC

Ligar Netos a Avós através das TIC

Impulsionar a convivência inter-geracional

F t ã f ili

Passado:
O P t l d C t i (htt // t i t)

Conta-nos 
histórias e fala 
connosco na

Inter…
QUÊ?!?

Fomentar a coesão familiar.

Poderão as TIC ser elementos decisivos para aproximar gerações diferentes, promover o reforço dos laços 
familiares, a partilha de experiências entre gerações e combater o isolamento social dos idosos?

O Portal dos Catraios (http://www.catraios.pt):
Favoreceu a comunicação entre as Escolas...

Foi um sítio Web de referência para miúdos e graúdos...

Dinamizou uma comunidade que cresceu e desenvolveu 
sinergias naturalmente…

Mas,
não houve oportunidade de dinamizar a relação entre 
netos e avós

connosco na 
Internet

QUÊ?!?

Presente:
A sociedade da informação e do conhecimento:
Recorre cada vez mais às redes digitais de informação;
Procura novas formas que garantam a sustentabilidade;
Requer aprendizagem ao longo da vida.

M

netos e avós.

Mas,
é uma sociedade que enfrenta um progressivo  
envelhecimento da população.

Logo:
Procuram-se formas de promover o envelhecimento 
activo da população. Surge, então, o projecto TINA como 
um projecto piloto que permite (in)formar netos e avós, 
tirando partido da relação entre ambos.p ç

O futuro é já amanhã:
O projecto incidirá sobre a realização de três oficinas de 
formação na cidade de Bragança (uma para os avós, 
outra para os netos e uma terceira destinada a avós e seus 
netos ou outras crianças) que permitam fornecer as 
competências básicas em TIC e em utilização de p ç
ferramentas Web de comunicação/interacção.

O projecto dinamizará uma comunidade virtual 
intergeracional como ferramenta de comunicação,
interacção e partilha de saberes e experiências, entre os 
participantes das oficinas de formação (avós e netos).

http://www.facebook.com/pages/Braganca-Portugal/Projecto-TINA/115448758465209


