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The potential of the Internet of Things to promote participatory citizenship 
Manuel Santos, Vânia Carlos, António Moreira 

 
This study is based on the issue of the poor involvement of students in their respective educational community, as far as participatory 

citizenship is concerned. In order to answer the research question – “How to develop citizen science strategies using the Internet of Things, 

within the scope of a Smart School Lab, aiming to enhance the participatory citizenship of students?” – open and interventionist design-

based research strategies will be applied. An iterative evolutionary approach will also be used, involving action and reflection in an 

interchanging way, with integrative activities that will fuel the project in a cyclic process. 

Several workshops were conducted to develop a smart education community, the community of users, and to build community dynamics. 

Research instruments were implemented in the educational community to build the portrait of the institution and of the participants.  

Artefacts and guidelines are being co-constructed between researchers, teachers, students and the local community – didactic kits with 

transdisciplinary contents, promoters of citizen science skills and supported by digital electronics and IoT – that should persist beyond the 

study and be subsequently adopted, adapted and used by other teachers from the institution where this study takes place. Regarding the 

results expected with this study, we highlight: design principles and technology innovation, i.e., the production of “education” and “citizen” 

didactic kits, which will contribute, per se, to the common good, with the detection of environmental problems in the target city of study; 

the improvement of the students’ citizen science skills and their participatory citizenship; and the realization of the potential of the IoT by 

the teachers who take part in the study, mainly as far as the development of pedagogical-didactic and social-communicative skills are 

concerned. 
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Literacia e inclusão digital de grupos vulneráveis: estratégias de ação para as 

Autarquias 
Maria José Cabral, Ana Rita Costa Bonifácio Selores dos Santos, Patrícia Alexandra Pacheco de Sá 

 
A necessidade de ajustamento da população portuguesa à sociedade da informação levou à construção de políticas nacionais e 

internacionais, promotoras e orientadoras de estratégias para a inclusão e literacia digital de grupos vulneráveis (idosos, pobres, 

desempregados, minorias étnicas, portadores de deficiência, entre outros). Desta forma, este estudo objetiva perceber como estão as 

autarquias a dar resposta a essas necessidades e que estratégias baseadas nos media digitais, poderão utilizar para esse efeito. Para a 

concretização dos objetivos e finalidade desta investigação optou-se pela metodologia da teoria fundamentada. Assim sendo, está em curso 

um levantamento sobre a realidade existente nas autarquias em Portugal, procurando-se saber que iniciativas promotoras da literacia digital 

para grupos vulneráveis estão a ser implementadas nestas instituições públicas de grande proximidade com a população. Pretende-se ainda 

contribuir com um documento disseminador e orientador das boas práticas existentes, referindo estratégias e recursos facilitadores e 

promotores dessa missão. Considerando que todos são importantes para uma cidadania ativa na sociedade atual e que um elevado grau de 

literacia digital na população, contribuirá para o crescimento e desenvolvimento económico do país e do mundo, pretende-se com este 

estudo, conhecer melhor a realidade existente do país, o trabalho realizado pelas autarquias no âmbito da promoção da literacia e inclusão 

digital de grupos vulneráveis  e fornecer ferramentas facilitadoras desse propósito. Contribuindo desta forma, para a diminuição do fosso 

digital, das desigualdades sociais e cumprimento das metas internacionais. 
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Avaliação de jogos educativos: proposta de uma aplicação digital 
Maria Reis, Ana Margarida Pisco Almeida 

 
O estudo tem como finalidade apresentar um contributo para o campo da avaliação de jogos educativos digitais. Pretende-se aprofundar o 

conhecimento sobre a identificação das dimensões chave a considerar no desenho de uma proposta de uma aplicação digital que permita 

ao professor a avaliação e seleção eficaz de um jogo educativo digital segundo três indicadores: a ‘motivação’, a ‘User eXperience’ e a 

‘aprendizagem’. Procura-se também compreender de que forma a proposta pode contribuir no futuro em mudanças de atuação por parte 

dos professores motivando-os para o uso de soluções de jogo digital no ensino. Para o efeito foram utilizados dois casos: o jogo UNLOVE 

(prevenção da violência no namoro) e o jogo SANDIEGO INC (multiculturalidade). Participam na investigação alunos do 11.º ano do ensino 

profissional, professores, diretores de turma e peritos que possam auxiliar no desenho do modelo da aplicação digital. No estudo 

exploratório, foram entrevistadas as principais editoras nacionais. 
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