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Sumário Executivo 
 

O 'Guia de Apoio' é um resultado do Projeto CyberAdventure. O objetivo central do 

Projeto é a conceção e implementação de um jogo de computador inovador para 

educar crianças (7 -12 anos de idade) sobre o tema da segurança na Internet, quer 

em contexto de educação formal, como não formal e informal. 

Este Guia é o resultado de uma revisão abrangente de literatura, destinada a 

identificar as competências mais significativas a desenvolver no âmbito da segurança 

na Internet. 

Durante várias sessões de trabalho, os parceiros trocaram informações e ideias sobre 

o tema, tendo também em atenção os curricula nacionais. A versão preliminar deste 

Guia foi compilada com contribuições da SATRO e das escolas parceiras e partilhada 

para revisão, aditamentos e modificações. Alguns dos membros do consórcio 

assumiram o papel do revisor crítico a fim de assegurar a qualidade do produto final. 

Este documento é constituído por sete secções. Após a introdução, é brevemente 

introduzido um contexto teórico, para que este documento sirva como um recurso 

autónomo (todos os termos e questões são discutidos mais extensivamente no 

“Framework for Key Cyber Safety Competences” (outro resultado do projeto, apenas 

disponível em versão inglesa). Em seguida, o jogo de computador, principal resultado 

deste projeto, é brevemente descrito. O consórcio fornece separadamente um manual 

do jogo. Na secção seguinte, são explicadas as formas como este jogo pode ser 

explorado em sala de aula. No total, são propostas três formas. Segue-se uma 

descrição detalhada das missões do jogo CyberAdventure, com algumas atividades 

adicionais sugeridas. Segue-se um Glossário de termos-chave e uma lista de recursos 

externos úteis. Finalmente, os Anexos fornecem um modelo para descrever planos de 

aula e alguns exemplos de planos. 
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Introdução 
 

O projeto CyberAdventure visa criar um jogo de computador para educar crianças (7 - 12 anos 
de idade) sobre a temática da segurança na Internet - o jogo CyberAdventure. 

O objetivo é sensibilizar as crianças para os riscos da Internet e promover um comportamento 
responsável online. É importante porque: 

• As crianças têm acesso regular à Internet desde tenra idade e são especialmente 
vulneráveis à má conduta e a outros riscos; 

• Os professores (e os pais) são chamados a ter um papel mais forte na preparação das 
crianças para se defenderem da má conduta na Internet e para promoverem um 
comportamento responsável; 

• Há evidências de que os professores não dispõem das competências e ferramentas 
necessárias para abordar o tema da segurança na Internet com os seus 
alunos/estudantes. 

 

Um jogo pode ser uma ferramenta lúdica e fácil de usar, capaz de envolver tanto professores 
como crianças, em torno de um tema importante como a segurança online, e fornecer um 
contexto simulado no qual as crianças podem experimentar/compreender as consequências 
de má conduta e outros riscos, sem terem de ser expostas a perigos reais.  

Este guia de apoio funciona como um suplemento para o professor que desejar familiarizar-
se rapidamente com o projeto, o jogo e as questões a ele ligadas, a fim de integrar o jogo na 
sua prática pedagógica sem a necessidade de formação e investigação demoradas. Para 
além de uma rápida perspetiva sobre as bases do projeto, este guia descreve como o jogo 
pode ser explorado para fins pedagógicos, abrangendo todo o currículo. Alguns exemplos de 
planos de aulas são também apresentados, ajudando assim os professores com práticas 
suscetíveis de serem implementadas sem necessidade de grande preparação.   
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Enquadramento Teórico 
O Framework for the Key Cyber Safety Competences é o primeiro resultado significativo do 
projeto CyberAdventure. Este documento é o resultado de uma revisão bibliográfica 
destinada a identificar as competências mais significativas para a segurança na Internet, ou 
de uma forma mais vasta na área da ciber-segurança, permitindo ao consórcio selecionar as 
que fariam sentido endereçar no produto final (o jogo CyberAdventure). 

Durante a reunião de lançamento, os parceiros trocaram informações e ideias relativamente 
a esta questão. A Universidade de Aston, como parceiro que coordenou esta atividade, 
assumiu a responsabilidade de realizar uma revisão bibliográfica a fim de clarificar a 
terminologia necessária, mas também de examinar o estado da arte da educação na área da 
ciber-segurança na UE e de tentar propor um referencial para as competências-chave. Todos 
os parceiros contribuíram com dados e informações sobre ferramentas de aferição para medir 
tais competências.  

Foram identificadas oito grandes áreas de conhecimento: 

 

 
 
Com base na investigação conduzida e nas convenções atuais de definição de competências 
TIC, seguiu-se então a tendência de separação de competências nas suas três categorias 
constituintes: conhecimentos, aptidões e atitudes. Os últimos relatórios emitidos por 
Eurydice1 the Education for a Connected World Framework (The UK Council for Internet Safety, 
2018) e outros trabalhos revistos no Framework convergem para fornecer uma visão completa 
do que a educação para a ciber-segurança deve incluir para as idades do grupo-alvo designado 
(7-12 anos de idade).  

Assim, as atividades concebidas devem ser de natureza original, realista e experiencial. O 
Quadro 1 apresenta as competências-chave que devem ser tratadas no ensino primário. 

 
1 Eurydice. Available at: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/  

Identidade e 
Imagem Pessoal

Relacionamento 
Online

Reputação 
Online

Bullying Online
Gestão de 

Informação 
Online

Saúde, Bem-
Estar e Estilo e 

Vida

Privacidade e 
Segurança

Direitos de 
Autor e 

Propriedade

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/
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Quadro 1: CyberAdventure Competences Framework (Referencial de educação do CyberAdventure) 

Conhecimento Aptidões Atitudes 
Autoimagem e identidade 
Explorando as diferenças entre 
identidade online e offline. 

 

• Imagem própria 
• Moldar identidades online e o impacto 

dos media no género e nos estereótipos 
• Formas eficazes para a elaboração de 

relatórios e apoio 
• Impacto das tecnologias online na 

autoimagem e comportamento 
• Capacidade de explicar o que se 

entende pelo termo 'identidade' 
 

Experiência de ter e 
gerir a reputação 
online 

Relacionamentos on-line 
Explorar como a tecnologia molda 
os estilos de comunicação e 
identificar estratégias para 
relacionamentos positivos em 
comunidades online. 
Oportunidades para discutir 
relacionamentos e 
comportamentos que podem 
causar danos e como a interação 
online positiva pode fortalecer e 
tornar-se um poderoso 
instrumento da afirmação 
individual. 

• Descrever como as pessoas que têm 
gostos e interesses semelhantes podem 
reunir-se online. 

• Usar formas de comunicação específicas 
da tecnologia (por exemplo , emojis , 
siglas , texto falado ). 

• Compreender riscos da comunicação 
online com estranhos. 

• Explicar por que se deve ter cuidado em 
quem se pode confiar online e quais 
informações podem ser confiadas. 

• Compreender como os sentimentos de 
uma pessoa e de outras pessoas podem 
ser feridos pelo que é dito ou escrito 
online. 

• Conhecer estratégias para tornar as 
experiências online seguras e divertidas. 

• Compreender como respeitar os outros 
online. 

• Conhecer formas de reportar problemas 
online. 

 

Visão de como os 
relacionamentos 
online se formam, 
mantêm e terminam 
de forma diferente  
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Reputação online 
Explorar o conceito de reputação 
e como outras pessoas podem 
usar as informações online para 
fazer julgamentos. Oportunidades 
para desenvolver estratégias para 
gerir conteúdo digital pessoal de 
forma eficaz e aproveitar a 
tecnologia para criar perfis 
positivos. 

• Conhecer formas como informações 
pessoais online podem ser criadas, 
copiadas ou compartilhadas por outras 
pessoas. 

• Pesquisar informações online sobre si 
próprio ou sobre outra pessoa e criar 
um relatório resumido das informações 
encontradas. 

• Descrever formas como as informações 
online sobre uma pessoa podem ser 
usadas por outros para fazer 
julgamentos ou apreciações. 

 

Os jovens se tornarão 
leitores críticos de 
informações online 

Bullying online 
Explorar o bullying e outras 
agressões online e como a 
tecnologia potencia este 
fenómeno. Estratégias para 
denunciar e intervir de forma 
eficaz. Consideração sobre como o 
bullying e outros comportamentos 
agressivos se relacionam com a 
legislação. 

• Compreender o que é bullying. 
• Regras sobre como se comportar online 

e como segui-las. 
• Identificar algumas tecnologias online 

onde o bullying pode ocorrer. 
• Descrever formas de intimidar pessoas 

por meio de uma variedade de meios de 
comunicação (por exemplo , imagem, 
vídeo, texto, chats ). 

• Compreender a necessidade de pensar 
cuidadosamente sobre como um 
conteúdo sobre alguém a pode afetar, 
nomeadamente os seus sentimentos e a 
forma como outras pessoas se sentem 
em relação à pessoa visada. 

• Reconhecer, no contexto online, quando 
alguém está aborrecido, magoado ou 
com raiva. 

• Saber como bloquear utilizadores 
abusivos. 

• Denunciar bullying online nas 
aplicações. 

• Saber que serviços de apoio à atividade 
online existem, e o que dizer e fazer se 
necessitar de ajuda (por exemplo a 
APAV). 

• Saber como registar situações de 
bullying que possam ser apresentados 
como prova ( por exemplo , captura de 
ecrã/print-screen , URL , perfil). 

• Identificar formas de denunciar ou 
relatar preocupações com  bullying 
online, tanto na escola quanto em casa. 

O impacto de estar 
online para a saúde 
mental dos jovens 
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Gerir informações on-line 
Explorar como as informações 
online são encontradas, 
visualizadas e interpretadas. 

• Ser capaz de usar frases-chave nos 
motores de busca. 

• Poder explicar o que é a função  auto-
completar e como escolher a melhor 
sugestão. 

• Ser capaz de pesquisar informações 
dentro de um amplo grupo de 
tecnologias (por exemplo, redes sociais, 
sites de imagens, sites de vídeo). 

• Compreender alguns dos métodos 
usados para incentivar as pessoas a 
comprar coisas online (por exemplo, 
ofertas de publicidade; compras na 
aplicação, pop-ups) e reconhecer alguns 
deles quando aparecem online. 

• Compreender que algumas pessoas que 
se 'encontram online' (por exemplo, 
através das redes sociais) podem ser 
programas de computador que fingem 
ser pessoas reais. 

• Compreender que o facto de muitas 
pessoas compartilharem online as 
mesmas opiniões ou crenças, não torna 
essas opiniões ou crenças verdadeiras. 

• Ser capaz de usar diferentes tecnologias 
de pesquisa. 

• Ser capaz de avaliar o conteúdo digital e 
explicar como fazer escolhas a partir dos 
resultados da pesquisa. 

• Ser capaz de explicar conceitos-chave, 
incluindo: dados, informações, factos, 
opinião, crença, verdadeiro, falso, 
válido, confiável e evidência/prova, e 
diferenciar entre eles. A compreensão 
de quais critérios devem ser atendidos 
antes que algo seja dado como um 
'facto'. 

• Compreender a diferença entre 
informação incorreta disponibilizada 
online (informações imprecisas 
distribuídas por acidente) e 
desinformação (informações imprecisas 
distribuídas deliberadamente e 
destinadas a enganar). 

• Ser capaz de explicar o que se entende 
por 'ser cético'. Ser capaz de dar 
exemplos de quando e por que é 
importante ser 'cético'. 

• Ser capaz de explicar o que significa um 
'hoax' ou ‘embuste’ e por que é preciso 

 
Experimentar 
estratégias para 
pesquisar, avaliar 
criticamente e publicar 
com respeito pelas 
normas éticas. 
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pensar com cuidado antes de 
encaminhar qualquer coisa online. 

• Ser capaz de explicar por que algumas 
informações encontradas online podem 
não ser honestas, precisas ou legais, 
mesmo que sejam encontradas num 
grande número de sites. Ser capaz de 
avaliar como isso pode acontecer (por 
exemplo, a partilha de informação 
incorreta por acidente ou de 
desinformação de forma propositada). 

• Compreender como os mecanismos de 
pesquisa funcionam e como os 
resultados são selecionados e 
classificados. 

• Capaz de demonstrar estratégias 
adequadas para avaliar o conteúdo 
digital. 

• Ser capaz de explicar como e porque 
razão algumas pessoas podem 
apresentar 'opiniões' como 'factos'. 

• Ser capaz de definir os termos 
'influência', 'manipulação' e 'persuasão' 
e ser capaz de identificar exemplos 
online (por exemplo, publicidade e 
'segmentação de anúncios'). 

• Ser capaz de demonstrar estratégias que 
me permitam analisar e avaliar a 
validade de 'factos' e explicar porque 
razão essas estratégias são importantes. 

• Ser capaz de identificar, sinalizar e 
denunciar conteúdo impróprio. 
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Saúde, bem-estar e estilo de vida 
Explorar o impacto que a 
tecnologia tem na saúde, bem-
estar e estilo de vida. Também 
inclui a compreender 
comportamentos e questões 
negativas ampliadas e sustentadas 
pelas tecnologias online e as 
estratégias para lidar com elas. 

• Compreender porque razão despender 
muito tempo online ou ligado a 
dispositivos eletrónicos  pode ter um 
impacto negativo nas pessoas. 

• Ser capaz de identificar momentos ou 
situações em que pode haver 
necessidade de limitar o tempo de 
utilização de dispositivos eletrónicos. 

• Ser capaz de descrever como a 
tecnologia pode afetar um sono 
saudável. 

• Ser capaz de descrever algumas 
estratégias, dicas ou conselhos para 
promover um sono saudável no que diz 
respeito à utilização de tecnologia. 

• Ser capaz de descrever sistemas comuns 
que regulam o conteúdo relacionado à 
idade (por exemplo controlo parental ) 
e descrever sua finalidade. 

• Ser capaz de avaliar e implementar 
diferentes estratégias para limitar o 
impacto da tecnologia na saúde (por 
exemplo, modo noturno, pausas 
regulares, postura, sono e exercício). 

• Compreender a importância de 
autorregular o uso da tecnologia; ser 
capaz de descrever estratégias para 
fazer isso (por exemplo, monitorar seu 
tempo online, evitar acidentes). 

Solução de problemas 
Compreender o 
equilíbrio entre vida 
profissional e pessoal, 
e escolhas saudáveis 
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Privacidade e segurança 
Explorar como as informações 
pessoais online podem ser usadas, 
armazenadas, processadas e 
partilhadas. 

• Ser capaz de dar razões para só partilhar 
informações com pessoas em quem se 
confie. Compreender que pode 
perguntar a um adulto de confiança 
caso não tenha a certeza ou se sentir 
pressionado a partilhar informação. 

• Compreender as razões pelas quais as 
senhas ou palavras-chave são 
importantes. 

• Ser capaz de descrever estratégias 
simples para criar e manter as suas 
senhas privadas. 

• Compreender como os dispositivos 
ligados à Internet podem recolher e 
partilhar informações com outras 
pessoas. 

• Ser capaz de descrever estratégias para 
manter as suas informações pessoais 
privadas, dependendo do contexto. 

• Ser capaz de explicar que outras pessoas 
online podem fingir ser outras pessoas, 
incluindo amigos, e sugerir razões pelas 
quais eles podem querer fazer isso. 

• Ser capaz de explicar como o uso da 
Internet pode ser monitorizado. 

• Ser capaz de criar e usar senhas fortes e 
seguras. 

• Compreender que as aplicações ou 
serviços online gratuitos podem ler e 
partilhar informações privadas (por 
exemplo, amigos, contatos, imagens, 
vídeos, voz, mensagens, geolocalização) 
com outras pessoas. 

• Compreender como e porque razão 
algumas aplicações podem solicitar ou 
receber pagamento por conteúdo 
adicional (por exemplo, compras na 
aplicação) e explicar por que se deve 
pedir a permissão de um adulto de 
confiança antes de efetuar qualquer 
compra. 

• Usar senhas diferentes para os diversos 
serviços online. 

• Ser capaz de descrever estratégias 
eficazes para gerir essas senhas (por 
exemplo , gerenciadores de senhas , 
siglas, histórias). 

• Saber o que fazer se perder a sua senha 
ou este tiver sido roubada. 

• Ser capaz de explicar o que são as 
permissões das aplicações e dar alguns 

 
Capacidade de 
implementar 
estratégias 
comportamentais e 
técnicas para limitar o 
impacto na 
privacidade e proteger 
dados e sistemas. 
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exemplos da tecnologia ou serviços 
comuns. 

• Ser capaz de descrever maneiras 
simples de aumentar a privacidade em 
aplicações e serviços que fornecem 
configurações de privacidade. 

• Ser capaz de descrever formas alguns 
conteúdos online visam pessoas para 
ganhar dinheiro ou informações 
ilegalmente; ser capaz de descrever 
estratégias que ajudam a identificar 
estes conteúdo (por exemplo , burlas , 
phishing ). 

 
Direitos de autor e propriedade 
Explorar o conceito de 
propriedade de conteúdos online. 
Estratégias para proteger o 
conteúdo pessoal e creditar os 
direitos de terceiros, bem como 
abordar as possíveis 
consequências do acesso, 
download e distribuição ilegais. 

• Ser capaz de explicar porque razão e 
como copiar o trabalho de outra pessoa 
da Internet sem permissão pode causar 
problemas. 

• Ser capaz de avaliar e justificar quando é 
aceitável usar o trabalho de outros. 

• Ser capaz de dar exemplos de conteúdo 
que pode ser reutilizado. 

• Ser capaz de demonstrar o uso de 
ferramentas de pesquisa para encontrar 
e aceder a conteúdo online que pode 
ser reutilizado por outras pessoas. 

• Ser capaz de demonstrar como fazer 
referências e reconhecer fontes 
utilizadas na internet. 

 
Tomada de decisão 
ética. 

 

 

Mais detalhes encontram-se no documento Framework for Key Cyber Safety Competences 
disponível em http://www.cyberadventure.eu 
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Descrição do Jogo 

O jogo CyberAdventure foi concebido para abordar o tema da segurança na Internet junto de 
crianças dos 7 aos 12 anos de idade. Fornece um contexto simulado e significante no qual as 
crianças, com a ajuda de educadores ou por elas, podem aprender de forma segura e lúdica, 
sobre os riscos da Internet e os comportamentos adequados e as precauções necessárias 
quando estão online. 

No jogo, os jogadores terão de lidar com muitas situações diferentes, como cyberbullying, 
assédio, conteúdo inadequado, violações da proteção de dados, etc., e agir adequadamente 
para minimizar os riscos da Internet e evitar má conduta. 

Usar o jogo CyberAdventure no ensino 
O Jogo CyberAdventure pode ser incorporado nas atividades curriculares e de ensino das 
escolas como uma ferramenta complementar de ensino e avaliação. Abaixo estão três 
cenários possíveis de utilização do Jogo CyberAdventure no âmbito do currículo: 

- O jogo como uma introdução aos conceitos, noções e alfabetização cibernética de Segurança 
na Internet 

- O jogo como uma ferramenta em sala de aula para o ensino paralelo de conceitos de Ciber 
Segurança e de jogo 

- O jogo como ferramenta de avaliação e feedback 

 

O jogo como uma introdução aos conceitos, noções e 
alfabetização cibernética de Segurança na Internet  

Com esta abordagem, o jogo pode ser utilizado para exemplificar e iniciar discussões sobre 
todos os conceitos, noções e questões relacionadas com a segurança na Internet. 
Dependendo da idade dos estudantes/jogadores, diferentes elementos podem ser discutidos. 
Por exemplo, os estudantes de 7 anos de idade geralmente não estão familiarizados com a 
comunicação via Internet e os usos das redes sociais. Pelo contrário, os estudantes de 12 anos 
utilizam ativamente as redes sociais e carregam conteúdos. Assim, para este grupo etário é 
mais apropriado e conveniente discutir questões mais complicadas, tais como a reputação 
online. Esta abordagem segue três etapas de implementação: 

1. Os estudantes exploram o jogo e são introduzidos a novos conhecimentos. 
Dependendo da sua idade, é necessária uma maior ou menor facilitação e apoio por 
parte do professor. 
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2. As discussões de grupo seguem o jogo. O professor apoia a compreensão mais 
profunda dos alunos sobre os novos conceitos, fornecendo explicações, exemplos e 
informações adicionais. 

3. Exercícios, fichas de trabalho e definições adicionais são fornecidos pelo professor. 

O jogo como uma ferramenta em sala de aula para o ensino 
paralelo de conceitos de Ciber Segurança e de jogo 
Com esta abordagem, os estudantes devem estar familiarizados com toda a terminologia, 
conceitos e noções necessárias enquanto jogam o jogo. Esta é uma abordagem de múltiplas 
fases em que uma questão é discutida e depois confrontada através do jogo. Esta abordagem 
segue três etapas de implementação: 

1. As discussões de grupo são introduzidas pelo professor para suscitar o interesse dos 
alunos pelos conceitos 

2. O professor e os alunos exploram o jogo na sala de aula 
3. As discussões finais de grupo são implementadas a fim de definir os conceitos de Ciber 

Segurança que aprenderam 

Por exemplo, um professor pode iniciar uma discussão sobre as pegadas digitais deixadas nas 
redes sociais e como estas ficam disponíveis e podem ser exploradas. Como é que os 
jogadores vão conseguir reunir informações sobre os benefícios e danos de certos 
comportamentos? Quais são os requisitos importantes para a segurança online e porquê? 
Estes são alguns dos principais tópicos que podem surgir durante esta abordagem.  

O jogo como ferramenta de avaliação e feedback 
Com esta abordagem de exploração do jogo, os estudantes devem estar familiarizados com 
toda a terminologia, conceitos e noções necessárias antes de jogarem o jogo. Depois o jogo 
serve como um instrumento de avaliação a fim de examinar se os novos conhecimentos foram 
assimilados pelos estudantes. Esta abordagem é aplicável principalmente no extremo superior 
da faixa etária do grupo-alvo do jogo e segue três etapas de implementação: 

1. No ensino em sala de aula sobre Ciber segurança (definições, conceitos, etc.) 
2. Os alunos utilizam os seus novos conhecimentos a fim de jogar o jogo 
3. Os alunos podem jogar o jogo na escola ou em casa e o professor pode utilizar as 

experiências e as dificuldades que os alunos possam ter enfrentado a fim de fornecer 
feedback na sala de aula 

Ao ensinar, não é raro que os professores utilizem ferramentas e mecanismos de avaliação 
para examinar até que ponto os novos conhecimentos foram adquiridos pelos estudantes. 
Uma ferramenta muito comum deste tipo é um teste de conhecimento. O jogo 
CyberAdventure pode ser utilizado de forma semelhante, substituindo os testes por uma 
abordagem de avaliação mais divertida. Além disso, jogar o jogo individualmente pode ser 
útil, por exemplo, quando o professor deseja testar o desempenho individual e, assim, como 
cada aluno faz uso dos conhecimentos adquiridos, através do jogo. 
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CyberAdventure structure 
 

Game introduction 
O jogo passa-se dentro de um dispositivo tablet de uma criança. O jogador irá jogar como 
Agente Bob - a figura principal da força heroica da "Brigada de Segurança Online". O Agente 
Bob irá em 'missões' para combater as ameaças da Internet e proteger a criança. 

As MISSÕES são mini-jogos que o jogador tem de completar. As MISSÕES estão agrupadas sob 
3 'BADGES': 'Respeitar', 'Proteger' e 'Questionar'. Cada BADGE cobre alguns tópicos do nosso 
referencial inscrito no documento Framework for Key Cyber Safety Competences (ver 
'Enquadramento Teórico', p. 6), e contém 2 a 4 MISSÕES.  

O jogador deve completar todas as MISSÕES dentro do BADGE para desbloquear um QUIZ. O 
QUIZ é um desafio que ajuda a resumir a experiência de aprendizagem e a avaliar quais os 
conceitos, comportamentos e atitudes que foram efetivamente adquiridos. Uma vez 
concluído o QUIZ, o BADGE é atribuído ao jogador. 

 

Quadro 2: Missões do CyberAdventure 

 

Instruções de jogo  
A melhor forma de compreender o que é o jogo e como jogá-lo é ver o vídeo de introdução, 
disponível em inglês, português, espanhol e lituano: 
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• PT - https://youtu.be/-ofrCUXqYsY 
• EN - https://youtu.be/G6TZz_LTOC4 
• ES - https://youtu.be/SCQnjMLBi_Q 
• LT - https://youtu.be/nbmh26kMrJg 

 

Encontram-se ainda disponíveis vídeos que mostram como jogar cada uma destas MISSÕES: 

• Missão 1 Jogo 1 - https://youtu.be/QleIsvrfkLI 
• Missão 1 Jogo 2 - https://youtu.be/iFsLy0X0t2w 
• Missão 2 Jogo 1 - https://youtu.be/OriSMjsPJGI 
• Missão 2 Jogo 2 - https://youtu.be/x_j0evWFXi4 
• Missão 3 Jogo 1 - https://youtu.be/ZAkvESaTRI0 
• Missão 3 Jogo 2 - https://youtu.be/00MjVmjDbGI 
• Missão 4 Jogo 1 - https://youtu.be/pNSa24kq7KA 
• Missão 4 Jogo 2 - https://youtu.be/ioK_uz_VARs 
• Missão 5 Jogo 1 - https://youtu.be/l_LsunGogeU 
• Missão 5 Jogo 2 - https://youtu.be/wXc9ZPOJLbA 
• Missão 6 Jogo 1 - https://youtu.be/Wfoy7XDDK2A 
• Missão 6 Jogo 2 - https://youtu.be/WMhgrLV4668 
• Missão 7 Jogo 1 - https://youtu.be/ZYk5YhWkCS8 
• Missão 7 Jogo 2 - https://youtu.be/SfNmD8wEt2M 
• Missão 8 Jogo 1 - https://youtu.be/rCbBkNNPkkM 
• Missão 8 Jogo 2 - https://youtu.be/DM0LHkSO2R4 

  

https://youtu.be/-ofrCUXqYsY
https://youtu.be/G6TZz_LTOC4
https://youtu.be/SCQnjMLBi_Q
https://youtu.be/nbmh26kMrJg
https://youtu.be/QleIsvrfkLI
https://youtu.be/iFsLy0X0t2w
https://youtu.be/OriSMjsPJGI
https://youtu.be/x_j0evWFXi4
https://youtu.be/ZAkvESaTRI0
https://youtu.be/00MjVmjDbGI
https://youtu.be/pNSa24kq7KA
https://youtu.be/ioK_uz_VARs
https://youtu.be/l_LsunGogeU
https://youtu.be/wXc9ZPOJLbA
https://youtu.be/Wfoy7XDDK2A
https://youtu.be/WMhgrLV4668
https://youtu.be/ZYk5YhWkCS8
https://youtu.be/SfNmD8wEt2M
https://youtu.be/rCbBkNNPkkM
https://youtu.be/DM0LHkSO2R4
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Missão 1. O Que Fazes Ou Dizes Online Afeta Os Outros (E Tu 
Próprio) 
Badge (medalha): Respeitar 

Tópico: Cyberbullying 

Descrição: 

O Agente Bob deve investigar um incidente grave e dirigir-se a uma aplicação de Redes 
Sociais, mas as Mensagens Abusivas estão a vaguear e devem ser evitadas, caso contrário 
Bob pode cair sob a sua influência. Os auscultadores permitir-lhe-ão ganhar imunidade 
temporária às Mensagens Abusivas. Uma vez dentro da aplicação, o Agente Bob enfrenta 
uma ameaça de cyberbullying e deve denunciá-la a fim de evitar que lhe façam mal ao dono 
do tablet. Utilizar a ajuda de amigos aumenta o poder de Bob contra os vilões. 

Ideias para atividades adicionais: 

Discussão 

• Partilhaste alguma coisa sobre uma pessoa que sabias que não queria que essa 
informação fosse partilhada (e.g. um segredo de alguém)? 

o Sim, porque era engraçado 
o Sim, mas lamentei-o depois 

Fala sobre o que isto significou ou sobre a reação que obtiveste da pessoa sobre a 
qual partilhaste a informação ou ainda da reação das outras pessoas à tua volta. 

O que aconteceria se aquilo que partilhaste ficasse visível online e não conseguisses 
apagar? Como te sentirias? 

• O que achas que pode ser partilhado online e porquê?  Depois pensa nestas 
questões: 

o Ficarias feliz se um familiar teu visse o que tinhas escrito? 
o Ficarias feliz se o teu professor visse o que tinhas escrito? 
o Se tivesses um novo amigo e eles quisessem saber mais sobre t e fossem ver 

o que escreves nas redes sociais, ficaria feliz se visse o que partilhas? 
o Quando fores mais velho ainda queres que as pessoas vejam o que 

partilhaste? 
• A maioria dos jovens acredita que ninguém deve ser alvo de "ódio" online devido ao 

seu género, raça, religião, sexualidade, deficiência ou identidade transgénero.  
Discuta o que os estudantes sentem sobre esta questão e como pensam que 
podemos tornar a Internet num lugar mais acolhedor e inclusivo para todos. 

Actividade 

Num pequeno grupo, discute se achas que é seguro para um dos teus amigos fazer o 
seguinte: 



 

   
  
  

    P a g e  | 21 

  

1. Tirar uma fotografia de si mesmo no seu quarto em frente a uma parede de 
fotografias de família e certificados que tenham da escola? 

2. Tirar uma foto parva/embaraçosa e partilhá-la com amigos numa App que diz que a 
apagará uma vez que tenha sido vista? 

3. Partilhar um vídeo de um amigo a tocar uma canção numa página online que só os 
amigos da escola e família podem ver? 

4. Tirar uma foto de si próprio com o uniforme da escola e partilhá-la numa aplicação 
onde qualquer pessoa a possa ver? 

Referencia: https://www.thinkuknow.co.uk/ 

Plano de aula: Ver Anexo II 

 

Missão 2. O Conteúdo Disponível Online Nem Sempre Pode Ser 
Utilizado  
Badge (medalha): Respeitar 

Tópico: Propriedade 

Descrição: 

O agente Bob deve remover as cópias ilegais do tablet, evitando os piratas que o podem 
eliminar.  O Bob pode apanhar “direitos de autor” para ter imunidade temporária aos 
piratas. Assim que todas as cópias forem removidas, Bob tem de entrar no Centro de APPs 
para eliminar qualquer informação armazenada ilegalmente no dispositivo.  

 

Ideias para atividades adicionais: 

Discussão 

Como é que sabes que podes acreditar numa informação que encontras na Internet? 

Existem fontes em que acreditas mais do que em outras?  Por exemplo, se leres um artigo 
no website da televisão nacional ou de um jornal nacional é mais credível do que algo que se 
encontra no Facebook.  Se sim, porquê? 

• Quem escreve o material? 
• Puseram o seu nome no artigo ou no material publicado? 
• As pessoas verificam-no antes de ser publicado (editores)? 
• O que aconteceria se se descobrisse que é falso? 
•  

Podes copiar o trabalho de outras pessoas?  Discute coisas como: 

• - Plágio - 'pegar no trabalho ou ideias de outra pessoa e passar a ideia de que são 
tuas' - isto é como copiar de um amigo num teste.   
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o Porque é que isso está errado?   
o O que se pode fazer para usar as ideias de outra pessoa?  - referencia o seu 

trabalho e cita o que estás a usar de outras pessoas 
• Direitos de autor - proteção legal dada durante vários anos para imprimir, publicar, 

executar, filmar ou gravar material literário, artístico ou musical.  Pensa nas tuas 
personagens de cinema ou músico preferidos:  

Porque é importante que estes (e.g. o teu músico preferido) estejam protegidos de 
pessoas que copiam o seu trabalho?   

o Eles precisam de ganhar a vida com o que fazem 
o Para que invistam na criação de novos materiais no futuro (e.g. novas 

músicas) 
o As nossas indústrias criativas precisam de rendimentos para investir na 

criação de novas coisas 

Descarregar dados, filmes, aplicações pode ser perigoso - analisa porquê? 

• Direitos de autor - está legalmente autorizado a partilhar o que descarregou?   Se 
utilizaste indevidamente filmes ou música isso é ilegal e tu e a tua família podem ser 
multados. 

• Estás a utilizar um serviço de streaming reconhecido, por exemplo, para música - 
pagar uma assinatura mensal significa normalmente que os artistas estão a ser 
pagos pela sua música 

• Tem cuidado ao descarregar grandes ficheiros de dados, por exemplo, filmes, pois 
podem muitas vezes esconder vírus ou spyware que podem danificar o teu 
computador e os teus dados.  Não cliques em links em e-mails ou mensagens - tenta 
sempre abrir uma nova janela e pesquisar online o nome do website para tentar 
perceber se á fidedigno. 

Actividade 

Realiza um inquérito na aula ou na escola sobre que fontes os teus colegas mais usam e 
confiam para fazer os trabalhos da escola.   

• Discute os resultados e quais as fontes em que mais confiam 

Pede ao grupo que faça uma lista das fontes em que confiam e daquelas em que 
menos confiam.    

• Pega numa notícia recente e examina como foi relatada por diferentes fontes online.  
Pede ao grupo que reflita sobre a razão pela qual as notícias são relatadas de formas 
diferentes e qual a fonte em que teria mais confiança. 

• Quem te pode ajudar se vires algo sobre o qual não tens a certeza? 

 

Como pensas que podes proteger os teus próprios dados ou trabalhos? 
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Peça ao grupo que faça alguma pesquisa e crie um cartaz para a sala de aula sobre como os 
alunos devem pensar em proteger os seus próprios dados ou trabalho. 

 

Plano de aula: Ver Anexo II 

 

Missão 3. O Que Publicas Na Internet Nunca Irá Desaparecer 
Badge (medalha): Proteger 

Tópico: Privacidade/Reputação 

Descrição: 

O agente Bob recebeu um alerta de Reputação Online em perigo. O Bob deve apagar todos 
as cookies e dirigir-se à nuvem antes que uma foto publicada online se espalhe. Bob pode 
usar a sua reputação online para se mover mais rapidamente. Já na nuvem, a privacidade e o 
direito a ser esquecido estão em jogo, e o Bob deve recolher todos os fragmentos da foto 
que se encontram na histórico da Internet. 

 

Ideias para atividades adicionais: 

Discussão 

• Peça a cada aluno que procure no Google o seu próprio nome, ou peça a adulto que 
o faça, para compreender o que está online 

o Discuta o que encontraram 
o O que é que eles ficaram surpreendidos por encontrar? 

• Conheces exemplos de uma celebridade ou figura pública que tenha sido criticada 
por algo que tenha sido publicado no passado?    

o Discuta o impacto, hoje, sobre essas celebridades ou figuras públicas, de 
algo que publicaram quando eram jovens 
o Como poderiam eles ter gerido esse conteúdo para evitar que fosse um 
problema 

• Que medidas podem ser tomadas para garantir que os seus dados, imagens, etc. não 
são partilhados publicamente com demasiadas pessoas. 
 

Atividade 

Pegue num pedaço de papel e peça a cada aluno que componha uma imagem que reflita 
quem ele/ela é.   Pode eventualmente considerar usar imagens de passatempos, interesses, 
experiências e quaisquer informações que possam partilhar (o aluno num jogo de futebol ou 
num concerto, por exemplo). 
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Depois misture as imagens criadas por cada aluno e partilhe-as para ver se outros 
conseguem reconhecer os seus colegas - o que é que eles não sabiam e que reflete essa 
pessoa. 

Discussão 

• Achas que mais mudar as tuas opiniões à medida que cresces? 
• Queres que todos vejam esta imagem de ti - estás a ser fiel a ti mesmo ? 
• Ficarias embaraçado com qualquer coisa se, por exemplo, estivesses à procura de 

um emprego, no futuro? 
• Partilhas sentimentos que podem ser demasiado pessoais? 

 

Plano de aula: Ver Anexo II 

 

Missão 4. A TUA INFORMAÇÃO DIGITAL PODE SER ROUBADA (E 
Também APAGADA) 
Badge (medalha): Proteger 

Tópico: Segurança 

Descrição: 

O agente Bob descobriu que um Hacker está a tentar roubar informação sensível que poderia 
ser utilizada para Roubo de Identidade.  Bob deve impedir que a informação chegue à estação 
de comboios e saia da cidade, mas tenha cuidado com os vírus libertados pelo hacker, uma 
vez que eles irão atrasá-lo.  Assim que a informação tiver sido guardada, dirija-se à aplicação 
infetada e remova os vírus disparando-lhes Anti-Vírus. Quando todos os vírus forem 
erradicados, deverá definir uma palavra-chave forte para impedir a entrada de novos vírus. 

 

Ideias para atividades adicionais: 

Discussão: 

Mantem as tuas informações pessoais em segurança - que informações NÃO deves dar a 
estranhos? 

• Lembra-te de não dar informações sobre locais onde possas estar - escola, morada 
de casa, onde te encontras com os teus amigos 

• Nunca partilhes uma palavra-chave com ninguém - guarda-a em segurança! 
• Não partilhes o teu aniversário e outras informações pessoais ou fotos da tua família 

 

Se alguém que não conheces te enviar uma fotografia - deves abri-la?  Discutam 
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• Sim - pode ser uma imagem engraçada 
• Não tenho a certeza, eu perguntaria primeiro a alguém 
• Não - Eu não aceitaria fotografias de estranhos pois poderia ter um vírus 
• Não - a imagem é de um estranho e pode ser imprópria ou violenta 
• Eu bloquearia a pessoa porque se eu aceitasse algo deles, eles poderiam tornar-se 

parte da minha lista de contactos 

 

Vê as definições de privacidade nas redes sociais ou no teu computador para discutir como 
te podes proteger.  (pode pedir a um dos funcionários de TI que venha falar na aula sobre 
como manter a escola segura) 

• Bloqueios - a maioria dos alunos estará ciente dos sites da Internet que estão 
bloqueados na escola, mas talvez possam descobrir o que os seus pais têm em casa. 

• Proteção contra vírus - pode pedir-lhes que descubram o que os seus pais usam em 
casa antes da discussão 

• Veja um site de comunicação social e as definições de privacidade que estão 
disponíveis e como relatar coisas sobre as quais não têm a certeza.     

 

Referências: https://www.childnet.com, https://www.internetmatters.org, 
https://www.internetmatters.org  

 

Ideias de atividades: 

Adivinhar a palavra-chave (password) 

1. Peça ao aluno para recolher algumas coisas que são importantes para eles e colocá-
las todas numa caixa ou saco para as manter seguras.  

2. Agora peça-lhes que escolham uma senha secreta para os proteger, se alguém 
quebrar a senha, ela permitirá o acesso à caixa para levar um item.  

3. Experimente jogar 20 perguntas para adivinhar a palavra-passe. Pode jogar umas 
quantas rodadas! 

4. Explique que, quando começarem a ter contas na Internet para coisas como e-mails, 
redes sociais e jogos online, que essas contas conterão informações pessoais 
importantes que precisam de ser mantidas em segurança, tal como estes itens 
preciosos. 

Eles irão mantê-las seguras usando palavras-passe e é importante que estas sejam 
difíceis de adivinhar - experimente a atividade das palavras-passe aleatórias, abaixo, 
para lhes mostrar o que faz uma boa palavra-passe.   

Palavra-chave aleatória 

1. Recorte alguns quadrados de papel e peça aos alunos para escreverem palavras 
aleatórias, mas memoráveis.  

https://www.childnet.com/
https://www.internetmatters.org/
https://www.internetmatters.org/
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2. Explique à medida que for avançando que devem evitar informações que sejam 
públicas, tais como nome de um animal de estimação, equipa desportiva favorita ou 
informações pessoais, tais como o nome da rua onde vive.  Em vez disso, seria bom 
escolher palavras como "montanha-russa" se gostarem de parques temáticos, 
"amarelo" se for uma cor que gostem, "couve" se for o seu vegetal mais odiado!  

3. Coloque todas as suas palavras numa tigela e depois brinque a escolhê-las em 
conjuntos de três. 

Explique que a utilização de uma palavra-passe como ‘AmareloMontanharussaCouve’ é 
algo que é provável que se lembrem, mas é muito difícil para alguém adivinhar ou piratear. 
Também se pode tentar colocá-la num verificador que mede a força da palavra-passe (se 
é fácil ou difícil de hackear). 

Referência: https://www.thinkuknow.co.uk 

 

Plano de aula: Ver Anexo II 

 

Missão 5. Alguns Conteúdos Na Internet Podem Ser Prejudiciais  
Badge (medalha): Proteger 

Tópico: Acesso/exposição a conteúdos nocivos (ou prejudiciais) 

Descrição: 

O dispositivo foi infetado por diferentes conteúdos nocivos e a situação está a ficar fora de 
controlo!  O agente Bob deve evitar que este conteúdo ande livremente e cause problemas 
antes que o tempo se esgote. 

Mais informação 

Devido à natureza do que pode ser descrito como conteúdo nocivo para cada grupo etário e 
em diferentes países, o conjunto de ferramentas para esta tarefa concentrar-se-á no que é o 
mais correto a fazer com tal conteúdo.  Caberá aos professores utilizar exemplos de 
conteúdos que possam ser vistos como perturbadores ou prejudiciais e que sejam 
consistentes com o ensino nos seus grupos etários. 

No entanto, o conteúdo nocivo online está acessível a todos, e em qualquer idade pode 
consistir em: 

• Fóruns de chat online / meios de comunicação social 
• Cyber-bullying 
• Pornografia  
• Risco para as pessoas 
• Jogos de azar 

https://www.thinkuknow.co.uk/
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Os alunos, e aqueles que os apoiam tanto na escola como em casa, devem ter acesso a 
informações que os ajudem a lidar e a denunciar estes conteúdos. 

 

Ideias para atividades adicionais: 

Discussão 

Como parte de outras lições onde tópicos como relações saudáveis, saúde mental e 
segurança pessoal, será importante incluir exemplos de material online.  A discussão deverá 
incluir coisas como: 

• Questionar o que é real - o que se vê na Internet não é a vida real, por exemplo, a 
pornografia é uma atuação e exagerada com fronteiras ténues entre consentimento, 
prazer e violência.   

• Pressão dos pares - os jovens sentem-se frequentemente pressionados a observar 
ou a partilhar conteúdos nocivos entre os seus pares.  A necessidade de reconhecer 
que não faz mal sentir-se desconfortável e quais poderiam ser os riscos, e que nunca 
devem sentir-se forçados a fazer algo online como na vida real. 

• Vício - como reconhecer os sinais de vício (ver Missão 6) 
• O que é prejudicial? - particularmente com o conteúdo de que possa levar a infligir 

danos próprios, o impacto será diferente para cada pessoa e dependerá da sua 
autoestima, saúde mental ou imagem pessoal de si própria.  Saber qual pode ser o 
impacto para os outros é importante. 

• Onde é que os jovens encontram este conteúdo?  Memes, vídeos, imagens, posts em 
blogs, redes sociais, desafios online, notícias, comunidades online. 
 

Atividades 

Falar sobre o assunto e reportar 

A cada discussão é necessário reforçar como e com quem os jovens podem falar sobre coisas 
que lhes dizem respeito.   Cada país e cada escola terá uma abordagem diferente a este 
respeito, em diferentes grupos etários. 

Peça aos alunos que criem um cartaz para a sala de aula ou corredores na escola que ajudem 
os alunos a saberem o que fazer se virem algo na Internet com o qual se sintam 
desconfortáveis.  Por exemplo: 

• Falar com o seu professor 
• Falar com a mãe, o pai ou outro adulto de confiança 
• Telefonar para uma linha de ajuda nacional, por exemplo, as referidas aqui: 

https://www.seguranet.pt/pt/servicos-de-apoio 

Peça-lhes que descubram por si próprios o que fazer, pois isso irá ajudá-los a saber como 
agir no futuro e sentir-se-ão menos intimidados se alguma vez precisarem. 
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Plano de aula: Ver Anexo II 

 

Missão 6. Usar A Internet Em Excesso Pode Ter Más 
Consequências 
Badge (medalha): Proteger 

Tópico: Comportamento Aditivo (Vício) 

Descrição:   

O agente Bob tem de lidar com um caso de dependência excessiva do dispositivo/internet!  
Escondido entre a população geral há um "Agente Provocador" que instiga a um 
comportamento aditivo e que por isso deve ser detido!  O Agente Bob tem de identificar e 
apanhar este agente antes que o tempo acabe!  Não será fácil porque o "Agente 
Provocador" muda a sua aparência de vez em quando para proteger a sua identidade. 

 

Mas informação 

Esta missão é sobre o comportamento aditivo, onde podemos explorar: 

• Vício em jogos online - Isto pode ajudar as crianças a compreenderem como podem 
e devem limitar os jogos online e quais as implicações que os jogos online podem 
ter para a saúde mental. 

• Vício em apostas online - Este é um tópico importante em que as crianças 
(principalmente os adolescentes) precisam de compreender onde traçar uma linha 
quando se trata de apostar e como ter o vício neste tipos de jogos de azar pode 
trazer problemas graves.  

• Vício em redes sociais - Não há nada de errado na utilização de redes sociais onde 
as pessoas se podem ligar à sua família e amigos em linha. No entanto, as crianças 
precisam de compreender que precisam de ter cuidado com as redes sociais e não 
revelar demasiada informação, bem como passar o mínimo de tempo possível nas 
redes sociais, para manter uma vida social saudável.  

• Este tópico pode ensinar às crianças que demasiada Internet não é saudável pois 
afeta as relações familiares (tempo em família) e pode afetar o rendimento escolar. 

• Em resumo, as crianças precisam de compreender porque é que passar demasiado 
tempo a utilizar dispositivos pode ter um impacto negativo sobre uma pessoa. As 
crianças devem compreender quando devem estabelecer limites à utilização de 
tecnologia, em determinadas circunstâncias. Além disso, as crianças devem 
compreender de que forma a tecnologia afeta o sono. 

 

Ideias para atividades adicionais: 

Discussão/Atividade 
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Discuta se os seus alunos apesentam algum destes sintomas relacionados com passar 
demasiado tempo online: 

• Dores de cabeça 
• O dispositivo fica muito quente porque está a ser usado há muito tempo 
• Sentir-se mal-humorado e entediado com um jogo 
• O ecrã parecer desfocado   

Discuta se existem sinais de que tenham passado muito tempo online  

Dê uma vista de olhos no seguinte vídeo (em inglês): https://www.bbc.com/ownit  

 

Peça aos alunos para falarem sobre quanto tempo passam online e com que propósito: 

• Educativo 
• Ligar-se com família e amigos 
• Jogar jogos 
• A surfar na Internet, incluindo nas redes sociais 

Discuta se eles sentem que estão a equilibrar a forma como utilizam o seu tempo online e se 
existem áreas que se estão a tornar viciados. 

 

O que significa comportamento aditivo/vício 

Muitas pessoas gostam de jogos online e algumas passam muitas horas do seu tempo livre a 
jogar. Para muitas pessoas isso não é um grande problema porque elas são capazes de ter 
outros passatempos e interesses, ver amigos e ainda podem continuar com a sua vida 
quotidiana.  

Para outros, este amor pelos jogos pode tornar-se um problema e ter um impacto 
prejudicial na tua vida.  É possível estar em risco ou desenvolver um vício pelo jogo de forma 
semelhante aos que estão viciados (ou em risco de estar) em substâncias tais como drogas 
ou álcool. 

Eis alguns sinais de que pode haver um problema e está na altura de obter ajuda: 

• Constantemente a pensar ou a querer jogar o jogo 
• Sentir-se irritável e inquieto (nervoso) quando não joga 
• Omitir ou mentir sobre quanto tempo passou a jogar em segredo (por exemplo, a 

meio da noite) 
• Cansaço, dores de cabeça ou dores de mão devido ao tempo excessivo do ecrã e à 

utilização de controladores 
• Não querer prestar atenção a coisas como a sua higiene pessoal ou comer 
• Não ver amigos com tanta frequência ou fazer outras coisas que costumava gostar 

de fazer porque todo o seu tempo é gasto a jogar 
• Não querer ir para a escola para poder jogar 

https://www.bbc.com/ownit
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Nem todos os que têm um vício pelos jogos sentem todos os sinais e sintomas. Além disso, 
se estiver a experimentar alguns destes sinais e sintomas, isto não significa necessariamente 
que tenha uma adição de jogo, mas é importante obter ajuda e conselhos. 

 

Discuta como se pode limitar o tempo que se passa online e ter um melhor equilíbrio? 

Isto pode incluir: 

• Reconhecer que está a passar demasiado tempo online 
• Pensar no que mais está a perder em resultado - sair com amigos em vez de estar 

online, passar tempo com a família, partilhar um interesse em vez de passar tempo 
no seu quarto 

• Dar a si próprio um limite de tempo que pode jogar e fazer outra coisa que o faça 
sentir-se bem - o que poderia ser (um passatempo, juntar-se a um clube)? 

• Ser honesto com as pessoas à sua volta, admitindo que está em dificuldades e pedir 
a sua ajuda. 

 

Plano de aula: Ver Anexo II 

 

Missão 7. Nem Tudo O Que Lês E Vês Online É Verdadeiro Ou 
Exacto 
Badge (medalha): Questionar 

Tópico: Dados falsos/Notícias falsas 

Descrição: 

O agente Bob tem de ir à aplicação YouTube para aceder a vídeos da Festa da Escola para 
encontrar as provas de que a Professora Sanders estava lá na altura em que um assalto 
ocorreu e assim parar uma notícia falsa que se está a espalhar sobre ela.  O Bob te de ter 
cuidado para evitar qualquer ‘notícia falsa’ ou ‘embuste’ que o possam atrasar. Quando o 
agente Bob encontrar os vídeos, deve olhar para as imagens e tentar encontrar a Professora 
Sanders para fornecer um contraste de informações e provar o facto de que ela está 
inocente. 

Ideias para atividades adicionais: 

Ideias para discussão de grupo: 

• Questões sobre informação online 
o Quem a publicou 

 Quem é o autor  
 Podem confiar neles 

o Quando foi publicado?  Quão recente foi? - lembrar-se que as coisas mudam 
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o Porque foi criada? É um jornalista que terá alguma supervisão editorial ou é 
um bloguer com a sua própria opinião? 

o O que é que diz - pode verificar os factos noutro lugar?  As imagens que vê 
são editadas ou recortadas de modo a que lhe seja mostrada apenas uma 
parte da história? 

 
• Qual é a diferença entre um facto e uma opinião - esta pode ser uma atividade 

inicial.  Uma banana é amarela (facto), as bananas sabem bem (opinião) - escolha 
um texto (livro, notícia, revista) e decida o que são factos e o que são opiniões  
 

• Atividade - Escreva 5 factos e 5 opiniões sobre a área onde vive - para consolidar a 
compreensão da diferença entre o que é um facto e o que é uma opinião 
 

• Atividade sobre diferentes tipos de notícias falsas - pós evento: comparar duas 
notícias recentes (possivelmente uma notícia desportiva que possa ter sido 
construída de forma tendenciosa): 

o Leia-as 
o Em que acreditaria mais? 
o Detete as diferenças 
o Qual é a fonte da informação? 
o Quem a publicou? 
o Quando foi publicada? 
o Existe alguma prova? 
o Em qual acreditaria mais e porquê? 

• Atividade sobre Dados/notícias falsas – verifique notícias falsas 
o Consegue encontrar uma forma de verificar os factos? 
o Existe uma fonte original que possa verificar sem utilizar links na notícia que 

está a procurar? 
o Compare pelo menos três outras fontes online para a mesma informação 
o Falar em grupo sobre quais os artigos com maior probabilidade de serem 

fiáveis 
 

• Atividade verificação de factos – olhe para um verificador de factos sua estação 
principal de televisão ou rádio e veja que tipo de coisas são relatadas como 
inexatidões, falsidades ou verdadeiras  

Referência (https://www.childnet.com/) 

 

Ideias de jogos: 

Fabricar notícias falsas – em grupos, fazer uma nova manchete "falsa" e encontrar 
outras duas manchetes com pequenas introduções e apresentá-las a outra equipa 
para ver se conseguem detetar as notícias falsas.  Isto poderá ser feito recriando a 
manchete da primeira página de um jornal 

https://www.childnet.com/
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Diferentes tipos de notícias falsas: comparar 3-4 boletins meteorológicos para o 
fim-de-semana e fazer uma atividade semelhante à acima referida.  Depois, olhar 
para trás e ver qual foi a mais precisa.  Permite ao estudante considerar o impacto 
da previsão que também pode ser aplicada às eleições ou à política, por exemplo. 

 

Plano de aula: Ver Anexo II 

 

Missão 8. As Pessoas Conheces Na Internet Podem Ser 
Diferentes Na Vida Real 
Badge (medalha): Questionar 

Tópico: Identidade dos outros/Impostores 

Descrição: 

O agente Bob descobriu que uma pessoa está a tentar enganar uma criança para lhe enviar a 
sua morada de casa, enquanto se esconde atrás de um perfil falso. Bob tem de intercetar a 
mensagem antes de esta chegar ao Facebook, evitando que os dados falsos que o impostor 
tenta colocar no caminho dele.  Depois, Bob deve entrar na aplicação do Facebook e 
recolher informações dispersas para revelar a verdadeira identidade do impostor. 

Ideias para atividades adicionais: 

Ideias para discussão de grupo: 

O que é a confiança?   

• Poder contar com alguém  
• Acreditar que alguém nos diz a verdade 

Onde procuras conteúdo online? 

• Que fontes utilizarias para obter alguma informação sobre um novo tópico de que 
ouviste falar na escola? 

• Em qual destas fontes mais confias? Um anúncio, um blogue, mensagens online, um 
website, num vídeo do Youtube, quem é responsável pelo conteúdo?  

Use alguns exemplos de uma pesquisa no google para um tópico de interesse, e discuta 
os resultados com a turma e discuta-os.  

 

Identificar conteúdos confiáveis 

 
• O que devemos considerar quando estamos à procura de uma fonte de informação 

de confiança? 
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• Como podemos verificar?  Verifique-o em 3 websites diferentes, consulte-o num 
livro, fale com alguém sobre ele. 

 

Referência ( https://www.childnet.com/resources/trust-me ) 

 

Ideias de jogo: 

Detetives de identidade  

Escolha uma pessoa que os alunos sejam capazes de reconhecer (alguém da escola, por 
exemplo). Leia aos alunos algumas descrições simples sobre essa pessoa. Por exemplo: 

• Esta pessoa gosta de cozinhar e gosta de jogar jogos no seu telefone 
• Esta pessoa é muito enérgica e desenha desenhos animados no seu tempo livre 

Depois vá acrescentando pormenores em resposta a questões colocadas pelos alunos. 

A cada nova informação ou descrição, peça aos alunos que desenhem quem pensam que é a 
pessoa, e depois comparem com o resto do grupo. Utilize a discussão em grupo e as 
perguntas abaixo para desenhar a ideia de estereótipos e ver como estes podem afetar as 
pessoas, tanto online como offline. 

 

Questões chave: 

• Porque desenhaste essa pessoa em particular? 
• Estás surpreendido/a com os diferentes desenhos? Porquê? 
• As pessoas podem gostar das mesmas na Internet? Porquê? 
• É aceitável que as pessoas gostem de coisas diferentes na Internet? Porquê? 
• Como te sentirias se alguém te dissesse que não deves gostar de alguma coisa por 

seres quem és (e.g. porque é uma menina ou um menino)? 

 

Verdades & mentiras 

Jogar 2 verdades e uma mentira: Neste jogo, cada aluno de um grupo apresenta-se a si 
próprio declarando duas verdades e uma mentira sobre si próprio.  Pode ser simples 
hobbies, interesses, ou experiências passadas que tornam cada pessoa única. A mentira 
pode ser ultrajante e maluca, ou pode soar como uma verdade para tornar mais difícil para 
os outros participantes.  Exemplos: Sei tocar guitarra, falo outra língua, sei fazer 
malabarismos, sou vegetariano, sopa é a minha comida preferida, não sei nadar. 

Um de cada vez, cada aluno partilha as suas declarações. O grupo tem de adivinhar que 
afirmações são verdadeiras e que afirmação é a mentira. Pode fazer um registo para ver 
quem adivinha corretamente mais mentiras, ou apenas jogar por diversão para se 
conhecerem uns aos outros. 

https://www.childnet.com/resources/trust-me
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Discuta o que acabou de descobrir sobre os outros e o que isso significa quando se relaciona 
com os outros online. 

Referência ( https://www.childnet.com/resources/online-identity) 

 

Plano de aula: Ver Anexo II 

  

https://www.childnet.com/resources/online-identity
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Glossário  
Conceitos chave Definições 

Mensagens Abusivas mensagens enviadas com a intenção de 
prejudicar o destinatário, por meio de o 
envergonhar, desacreditar, jogar para 
baixo, etc.) 

Comportamento aditivo (vício) fazer alguma coisa de forma repetida e não 
controlada, que não se consegue parar! 

Vício em redes sociais hábito de aceder e interagir nas redes 
sociais de forma não controlada e 
compulsiva 

Vício em streaming  hábito de aceder a conteúdos de streaming, 
como filmes e séries, de forma não 
controlada e compulsiva. 

Antivirus/Anti-malware é um tipo de software utilizado para 
prevenir, verificar, detetar e eliminar vírus e 
malware de um computador 

Agressor (bully) pessoa má ou predadora que intimida, 
abusa, ou assedia outras pessoas, 
especialmente as que são vulneráveis 

Contrastar informação  comparação de diferentes fontes para 
verificar se há diferenças claras na 
informação e, assim, ajudar a perceber se 
se trata de informação verdadeira 

Cookies são pequenos blocos de dados criados por 
um servidor web enquanto navegas num 
sítio web e ficam armazenados no teu 
dispositivo (computador, tablet ou 
smartphone) 

Direitos de autor  significa que os proprietários dos direitos 
de autor têm direitos exclusivos concedidos 
por lei para a proteção da sua própria 
obra/conteúdo 

Cloud (nuvem) permite-te guardar e armazenar dados e 
ficheiros num local fora do local que pode 
aceder através da Internet 

Cyberbullying utilização de comunicação eletrónica para 
intimidar uma pessoa, normalmente 
através do envio de mensagens ofensivas, 
intimidatórias ou ameaçadoras 

Ignorar por vezes, ignorar ou simplesmente ficar 
longe das redes sociais é a melhor forma de 
se proteger. Os bullies tendem a perder o 
interesse se não houver reação por parte 
da tentativa de bullying 
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Facto informação que é verdadeira e 
demonstrável 

Notícias/dados falsos informações falsas fabricadas por alguém 
normalmente com más intenções 

Perfil falso Pessoa que se apresenta online com 
informação pessoal que não é verdadeira 

Hacker é uma pessoa que utiliza computadores 
para obter acesso não autorizado aos dados 
de outras pessoas 

Conteúdo nocivo qualquer conteúdo que possa causar 
sofrimento/perturbação àqueles que o 
vejam 

Embuste uma mentira que alguém usa para enganar 
os outros 

Identidade real pessoa que realmente existe e que não é 
imaginada ou inventada 

Identidade online pessoa que apenas conheces na Internet, 
i.e., que não conheceste pessoalmente. Ou 
como uma pessoa se apresenta na Internet 
(e.g. nas redes sociais) e que pode ser 
diferente da realidade 

Roubo de identidade é o crime de obter a informação pessoal ou 
financeira de outra pessoa para usar a sua 
identidade para cometer fraude.  Por 
exemplo, transações ou compras não 
autorizadas 

Cópia ilegal conteúdo que foi copiado sem autorização 
do proprietário/autor 

Impostor uma pessoa que finge ser outra pessoa (por 
exemplo, de um sexo diferente, com uma 
idade diferente, etc.), geralmente com uma 
má intenção 

Histórico da Internet registo mantido pelos motores de busca 
(browsers) que utilizas para tornar mais 
rápido e fácil encontrar as páginas visitadas 
anteriormente 

Desafios na Internet  jogos que podem tornar-se viciantes, que 
envolvam dinheiro ou que possam colocar 
pessoas em perigo (incluindo o próprio) 

Verificação de notícias a necessidade de estabelecer que a 
informação é correta e factual 

Jogo online jogos que se jogam usando a internet 
Apostas online  jogos de apostas que envolvem dinheiro e 

que se jogam na internet 
Reputação online 
 

é a opinião pública de um indivíduo ou 
organização com base na sua presença 
online (por exemplo, meios de 
comunicação social) e depende tanto do 
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seu comportamento como dos 
pensamentos subjetivos dos observadores 
ou clientes 

Controlo parental 
 

mecanismos que permitem aos pais 
estabelecer limites sobre o que os seus 
filhos podem aceder/ver na Internet 

Password (Senha ou Palavra-Chave) é um conjunto de caracteres utilizado para 
verificar a identidade de um utilizador para 
obter acesso a um dispositivo, aplicação ou 
sítio web.  As palavras-passe são mais 
fortes (mais seguras) se forem mais longas.  
Pode conter uma combinação de números, 
letras (maiúsculas/ minúsculas) e símbolos 

Piratas/Pirataria pessoas que se apropriam (roubam) do 
trabalho de outras pessoas 

Privacidade O direito de manter a informação pessoal 
fora d conhecimento de desconhecidos  

Quarentena 
 

espaço virtual onde um conteúdo suspeito 
de ser nocivo pode ser isolado para não 
poder ser usado, evitando males maiores 

Respeito pela propriedade/autoria a pessoa que criou um conteúdo/trabalho é 
detentora desse  conteúdo/trabalho e 
outros só pode utilizá-lo com a sua 
permissão 

Comportamento responsável ser capaz de assumir a autoria e as 
consequências dos seus próprios atos 

Direito ao Esquecimento é o direito que tens de pedir que as tuas 
informações pessoais sejam removidas da 
Internet.  Também conhecido como o 
"direito de apagar", a regra dá aos cidadãos 
da UE o poder de exigir que os dados sobre 
eles sejam apagados. No caso dos motores 
de busca, os europeus têm o direito de 
solicitar que as ligações a páginas que 
contenham informações pessoais sensíveis 
sobre os mesmos sejam eliminadas desde 
2014 

Rede social um website dedicado ou outra aplicação 
online que permita aos utilizadores 
comunicar uns com os outros, colocando 
informações, comentários, mensagens, 
imagens, etc. (por exemplo, Facebook, 
TikTok, ...) 

Contar a outros/ Obter ajuda lalar dos teus problemas com alguém em 
quem confies pode ajudar-te a ver as coisas 
de forma diferente. Uma pessoa de 
confiança pode sugerir algumas novas 
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estratégias, ou ajudar-te a mudar coisas 
que te preocupam 

Conteúdo para adultos imagens sexuais, vídeo, informação 
destinada a adultos (18+) 

Conteúdo violento conteúdo que expõe violência física (e.g. 
imagens de guerra) ou outra e que pode 
perturbar quem os vê 

Virus/Malware um vírus ou um malware de computador 
são tipos de código ou programas 
maliciosos escritos para alterar a forma 
como um computador funciona e é 
concebido para se espalhar de um 
computador para outro 

Viral utilizado para descrever um vídeo, história 
ou mensagem que se espalha rapidamente 
porque as pessoas o partilham nas redes 
sociais 
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Recursos externos úteis 
Recursos específicos 
 

Internet Segura para as crianças 

Portal The Better Internet for Kids 

https://www.betterinternetforkids.eu/en-GB/  

Cyberbullying: 

Este artigo é sobre cyberbullying na educação secundária  

https://www.proquest.com/openview/a9571bac4494bcaae60618f112d16ae0/1?pq-
origsite=gscholar&cbl=55152  

Privacidade: 

Este artigo é sobre a privacidade online das crianças 

https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3202185.3202735  

Conteúdo nocivo: 

Este relatório é sobre conteúdo nocivo na internet, desde imagens a abuso verbal 

https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/22350/9781138645066_text.pdf?
sequence=1&isAllowed=y  

Dados falsos/notícias falsas: 

Este relatório aborda estes temas 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969698920306433  

Identidade dos outros: 

Este relatório fala do tema e apresenta estatísticas sobre pessoas que viram a sua identidade 
ser roubada entre 2016-2020.  

https://www.iii.org/fact-statistic/facts-statistics-identity-theft-and-cybercrime  

Recursos específicos de diferentes países 
 

Reino Unido 

• www.internetmatters.org 
• www.childnet.com 
• www.safeguardingessentials.com  
• www.vodafone.co.uk/mobile/digital-parenting  

https://www.betterinternetforkids.eu/en-GB/
https://www.proquest.com/openview/a9571bac4494bcaae60618f112d16ae0/1?pq-origsite=gscholar&cbl=55152
https://www.proquest.com/openview/a9571bac4494bcaae60618f112d16ae0/1?pq-origsite=gscholar&cbl=55152
https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3202185.3202735
https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/22350/9781138645066_text.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/22350/9781138645066_text.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969698920306433
https://www.iii.org/fact-statistic/facts-statistics-identity-theft-and-cybercrime
http://www.internetmatters.org/
http://www.childnet.com/
http://www.safeguardingessentials.com/
http://www.vodafone.co.uk/mobile/digital-parenting
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• www.saferinternet.org.uk/ 
• https://www.nspcc.org.uk/keeping-children-safe/online-safety/ 
• https://www.thinkuknow.co.uk/ 

 

Portugal 

• https://www.internetsegura.pt/recursos/all/all 
• https://www.seguranet.pt/ 
• https://www.seguranet.pt/index.php/pt/recursos 
• https://www.rtp.pt/play/zigzag/p5444/e442595/zigzaga-na-net  
• https://edu.gcfglobal.org/pt/seguranca-na-internet/o-que-e-seguranca-na-

internet/1/ 
• https://www.apavparajovens.pt/pt/go/menu-top-como-te-manteres-segura-o-

seguranca-na-internet  

 

Lituânia 

• https://www.draugiskasinternetas.lt/ 
• https://uk01.l.antigena.com/l/rf89sc5hAjjlHT6bQYuLFwweFdsBg0H5iJAERUSkwJsrfQ

SQ14ZKVHVeuP6zxu7z84PPvCFpzI80WH51OxwWFBwIl06L1RLh7h7YijqSvXmuuXsjLg
MxS9s6c~6Qj0BmarjAfLdDmGxr9fLMWqpkWG6c9FvO7DyrOFsAEh 

• https://uk01.l.antigena.com/l/zPVvRYEuppx0K8eurJR9Dwjq5hIX8IQ9ow1S0z5xX2tM
h49zVfY-
cJpl905MQCnIljhTMosEbaTlKm9VADKUg6_SxSmlNkRQWJAvI~9Cq8Ev40usnm_Ve24
0rY46ThJYg6nuGt-v18EURap433wD9uy3-
Dm4yBP4a64VniLpcEVu9sLpI8C~EmpegDCwHuVWafqxFTqOrQLgOu 

• https://www.esaugumas.lt/ 
• https://auguinternete.lt/ 

 

Espanha  

• https://www.is4k.es/ 
• https://www.euroinnova.edu.es/que-es-ciberseguridad-para-ninos 
• https://www.educaciontrespuntocero.com/experiencias/buenas-practicas-internet/ 
• https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/recursos-navegacion-segura-

internet/ 
• https://www.is4k.es/blog/pautas-para-un-buen-uso-de-internet-en-el-aula 
• https://www.educaciontrespuntocero.com/experiencias/machine-

learning/http://esero.es/practicas-en-abierto/decodifica-imagenes-
iss/codificacin_y_decodificacin.html 

• https://gaptain.com/ 
• https://www.incibe.es/sala-prensa/notas-prensa/incibe-acerca-ciberseguridad-

ninos-5-8-anos-mediante-nuevo-recurso 

http://www.saferinternet.org.uk/
https://www.nspcc.org.uk/keeping-children-safe/online-safety/
https://www.thinkuknow.co.uk/
https://www.internetsegura.pt/recursos/all/all
https://www.seguranet.pt/
https://www.seguranet.pt/index.php/pt/recursos
https://www.rtp.pt/play/zigzag/p5444/e442595/zigzaga-na-net
https://edu.gcfglobal.org/pt/seguranca-na-internet/o-que-e-seguranca-na-internet/1/
https://edu.gcfglobal.org/pt/seguranca-na-internet/o-que-e-seguranca-na-internet/1/
https://www.apavparajovens.pt/pt/go/menu-top-como-te-manteres-segura-o-seguranca-na-internet
https://www.apavparajovens.pt/pt/go/menu-top-como-te-manteres-segura-o-seguranca-na-internet
https://www.draugiskasinternetas.lt/
https://uk01.l.antigena.com/l/rf89sc5hAjjlHT6bQYuLFwweFdsBg0H5iJAERUSkwJsrfQSQ14ZKVHVeuP6zxu7z84PPvCFpzI80WH51OxwWFBwIl06L1RLh7h7YijqSvXmuuXsjLgMxS9s6c%7E6Qj0BmarjAfLdDmGxr9fLMWqpkWG6c9FvO7DyrOFsAEh
https://uk01.l.antigena.com/l/rf89sc5hAjjlHT6bQYuLFwweFdsBg0H5iJAERUSkwJsrfQSQ14ZKVHVeuP6zxu7z84PPvCFpzI80WH51OxwWFBwIl06L1RLh7h7YijqSvXmuuXsjLgMxS9s6c%7E6Qj0BmarjAfLdDmGxr9fLMWqpkWG6c9FvO7DyrOFsAEh
https://uk01.l.antigena.com/l/rf89sc5hAjjlHT6bQYuLFwweFdsBg0H5iJAERUSkwJsrfQSQ14ZKVHVeuP6zxu7z84PPvCFpzI80WH51OxwWFBwIl06L1RLh7h7YijqSvXmuuXsjLgMxS9s6c%7E6Qj0BmarjAfLdDmGxr9fLMWqpkWG6c9FvO7DyrOFsAEh
https://uk01.l.antigena.com/l/zPVvRYEuppx0K8eurJR9Dwjq5hIX8IQ9ow1S0z5xX2tMh49zVfY-cJpl905MQCnIljhTMosEbaTlKm9VADKUg6_SxSmlNkRQWJAvI%7E9Cq8Ev40usnm_Ve240rY46ThJYg6nuGt-v18EURap433wD9uy3-Dm4yBP4a64VniLpcEVu9sLpI8C%7EEmpegDCwHuVWafqxFTqOrQLgOu
https://uk01.l.antigena.com/l/zPVvRYEuppx0K8eurJR9Dwjq5hIX8IQ9ow1S0z5xX2tMh49zVfY-cJpl905MQCnIljhTMosEbaTlKm9VADKUg6_SxSmlNkRQWJAvI%7E9Cq8Ev40usnm_Ve240rY46ThJYg6nuGt-v18EURap433wD9uy3-Dm4yBP4a64VniLpcEVu9sLpI8C%7EEmpegDCwHuVWafqxFTqOrQLgOu
https://uk01.l.antigena.com/l/zPVvRYEuppx0K8eurJR9Dwjq5hIX8IQ9ow1S0z5xX2tMh49zVfY-cJpl905MQCnIljhTMosEbaTlKm9VADKUg6_SxSmlNkRQWJAvI%7E9Cq8Ev40usnm_Ve240rY46ThJYg6nuGt-v18EURap433wD9uy3-Dm4yBP4a64VniLpcEVu9sLpI8C%7EEmpegDCwHuVWafqxFTqOrQLgOu
https://uk01.l.antigena.com/l/zPVvRYEuppx0K8eurJR9Dwjq5hIX8IQ9ow1S0z5xX2tMh49zVfY-cJpl905MQCnIljhTMosEbaTlKm9VADKUg6_SxSmlNkRQWJAvI%7E9Cq8Ev40usnm_Ve240rY46ThJYg6nuGt-v18EURap433wD9uy3-Dm4yBP4a64VniLpcEVu9sLpI8C%7EEmpegDCwHuVWafqxFTqOrQLgOu
https://uk01.l.antigena.com/l/zPVvRYEuppx0K8eurJR9Dwjq5hIX8IQ9ow1S0z5xX2tMh49zVfY-cJpl905MQCnIljhTMosEbaTlKm9VADKUg6_SxSmlNkRQWJAvI%7E9Cq8Ev40usnm_Ve240rY46ThJYg6nuGt-v18EURap433wD9uy3-Dm4yBP4a64VniLpcEVu9sLpI8C%7EEmpegDCwHuVWafqxFTqOrQLgOu
https://www.esaugumas.lt/
https://auguinternete.lt/
https://www.is4k.es/
https://www.euroinnova.edu.es/que-es-ciberseguridad-para-ninos
https://www.educaciontrespuntocero.com/experiencias/buenas-practicas-internet/
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/recursos-navegacion-segura-internet/
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/recursos-navegacion-segura-internet/
https://www.is4k.es/blog/pautas-para-un-buen-uso-de-internet-en-el-aula
https://www.educaciontrespuntocero.com/experiencias/machine-learning/http:/esero.es/practicas-en-abierto/decodifica-imagenes-iss/codificacin_y_decodificacin.html
https://www.educaciontrespuntocero.com/experiencias/machine-learning/http:/esero.es/practicas-en-abierto/decodifica-imagenes-iss/codificacin_y_decodificacin.html
https://www.educaciontrespuntocero.com/experiencias/machine-learning/http:/esero.es/practicas-en-abierto/decodifica-imagenes-iss/codificacin_y_decodificacin.html
https://gaptain.com/
https://www.incibe.es/sala-prensa/notas-prensa/incibe-acerca-ciberseguridad-ninos-5-8-anos-mediante-nuevo-recurso
https://www.incibe.es/sala-prensa/notas-prensa/incibe-acerca-ciberseguridad-ninos-5-8-anos-mediante-nuevo-recurso
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Anexo I – Modelo de Plano de Aula 
Plano de Aula  

Título Título da Missão e utilização do jogo 
(Uma descrição e escolha de uma das três formas sugeridas de utilização do jogo no 
ensino) 

Áreas cognitivas Lista das áreas cognitivas que estão envolvidas 
Equipamento Descrição do equipamento necessário (se houver, por exemplo computadores, 

marcadores, caixas de cartão, etc.) 
Fontes Lista de fontes Online e outras fontes que podem ser utilizadas (por exemplo, um 

livro, um website) 
Métodos Descrição do método 
Conhecimento pré-
requirido 

Descrição de qualquer conhecimento prévio que seja necessário 

Objetivos de 
aprendizagem 
 

Descrição dos objetivos e competências de ensino/aprendizagem 
- Competências 
- Habilidades/Aptidões 
- Atitudes 
- Conhecimento 

Plano 
 

Descrição detalhada das etapas intermédias para a realização do plano de aula, 
incluindo a duração indicativa da sessão 
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APPENDIX II – Exemplos de Planos de Aula 
Plano de Aula : Missão 1 

Título Missão 1. O Que Fazes Ou Dizes Online Afeta Os Outros (E Tu Próprio) 
Áreas cognitivas Conhecimento do mundo, tecnologia da informação, conhecimento social 
Equipamento Computadores, projetor, folha de trabalho ou papel 
Fontes https://www.youtube.com/watch?v=916K8xRxQZw  
Métodos Métodos de aprendizagem ativos. O objetivo deste método de ensino e 

aprendizagem é ajudar o estudante a aprender ativamente, controlar, 
estruturar, desenvolver e aprofundar a sua compreensão da informação e 
das ideias. Durante a aprendizagem, é especialmente importante 
encorajar os estudantes a trabalharem em conjunto para que possam 
assumir a responsabilidade pela sua própria aprendizagem e pela dos 
outros, aprender com a ajuda uns dos outros, aprofundar a sua 
compreensão, recontando a informação ou as ideias nas suas próprias 
palavras e discutir. 

Conhecimento 
pré-requerido 

Saiba o que é o cyberbullying 

Objetivos de 
aprendizagem 
 

Descrição dos objetivos e competências de ensino/aprendizagem 
- Competências: Em colaboração com os colegas e ouvindo a interpretação 
do professor, os alunos poderão participar na discussão e ter um 
argumento forte. 
- Aptidões: colaboração, literacia informática, mentalidade de crescimento 
- Atitudes: assumir a responsabilidade pelas próprias ações; maturidade 
social 
- Conhecimento: aprender o que é o cyberbullying. Descobrir uma 
abordagem de resolução de problemas para lidar com o cyberbullying 

Plano 
 

• Introdução. Definição de Cyberbullying (10 - 15 min)  

O cyberbullying é a utilização de tecnologia, incluindo a Internet, para 
intimidar ou ferir os sentimentos de alguém. Qual é a diferença entre o 
cyberbullying e apenas ter uma discussão com um amigo na Internet? Há 
quatro coisas que podem ajudar a identificar o cyberbullying em 
comparação com uma discussão normal entre amigos. O bullying é um 
comportamento direcionado e persistente que pretende: 

o diminuir 
o intimidar 
o embaraçar 
o assediar 

O bullying também involve: 

https://www.youtube.com/watch?v=916K8xRxQZw
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o Um desequilíbrio de poder - por exemplo, um grupo que 
se junta a um indivíduo ou alguém muito mais confiante 
que se mete com alguém que não se pode defender 

o Ataques repetidos sem provocação justificada 

• Pergunte aos alunos o que significa o termo cyberbullying. Gerar 
discussão na aula e interesse pelo tema, questionando os alunos 
sobre os seus conhecimentos existentes. Algumas perguntas que 
poderá querer fazer são: 

o Que tipo de tecnologias podem ser utilizadas para o 
cyberbullying?  

o O cyberbullying é diferente do bullying offline? Acha que é 
pior ou apenas diferente?  

o As pessoas envolvidas no ciberbullying têm de se conhecer 
umas às outras? 

• Veja o vídeo. (5 min). 
https://www.youtube.com/watch?v=916K8xRxQZw   

Sugestões de discussão: Pare/bloqueie, denuncie, conte a um adulto 

• Situação - Todos estão envolvidos. (20 - 25min) 

Os estudantes são divididos em grupos. Cada grupo recebe 3 
situações. Eles tomam decisões para cada uma delas. 
 

a. Liz 
o Jack e os seus amigos estão a publicar mentiras sobre Liz - 

que Liz fez batota no seu teste de matemática e durante o 
seu último jogo de futebol. Como acha que Liz se pode 
sentir quando lê isto?  

o Quais são algumas coisas que Liz pode ser capaz de fazer 
para melhorar a situação? 

o O que poderia Liz fazer que tornaria a situação pior? 
 

b. Jack  
o Jack e os seus amigos estão a publicar mentiras sobre Liz - 

que Liz fez batota no seu teste de matemática e durante o 
seu último jogo de futebol. Como acha que Jack se pode 
sentir quando Liz lê isto?  

o Quais são algumas coisas que o Jack poderá fazer para 
melhorar a situação? 

o O que é que o Jack poderia fazer para piorar a situação? 
 

c. Colegas de turma  
o Jack e os seus amigos estão a publicar mentiras sobre Liz - 

que Liz fez batota no seu teste de matemática e durante o 
seu último jogo de futebol. Como acha que os colegas de 
turma se sentem quando leem isto? 

https://www.youtube.com/watch?v=916K8xRxQZw
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o Quais são algumas coisas que os colegas de turma podem 
ser capazes de fazer para melhorar a situação?  

o O que poderiam os colegas de turma fazer para piorar a 
situação? 

 
• Reflexão (10 – 15 min) 

o Discutir situações (Liz, Jack, colegas de turma) 
o Reforçar através da repetição dos conceitos-chave que 

formam um Código de Comportamento (ou Dicas - 
parar/bloquear, reportar, dizer a um adulto) para prevenir 
o cyberbullying e apoiar os outros na nossa comunidade 
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Plano de Aula : Missão 2 
Título Missão 2. O Conteúdo Disponível Online Nem Sempre Pode Ser Utilizado 
Áreas cognitivas Conhecimento do mundo, tecnologia da informação, conhecimento social, 

propriedade 
Equipamento Computadores, projetor, folha de trabalho ou papel 
Fontes https://vimeo.com/91541104?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=24707766 
Métodos Métodos de aprendizagem ativos. O objetivo deste método de ensino e 

aprendizagem é ajudar o estudante a aprender ativamente, controlar, estruturar, 
desenvolver e aprofundar a sua compreensão da informação e das ideias. 
Durante a aprendizagem, é especialmente importante encorajar os estudantes a 
trabalharem em conjunto para que possam assumir a responsabilidade pela sua 
própria aprendizagem e pela dos outros, aprender com a ajuda uns dos outros, 
aprofundar a sua compreensão, recontando a informação ou as ideias nas suas 
próprias palavras e discutir. 

Conhecimento 
pré-requerido 

Saiba o que são plágio, cópias ilegais, piratas/pirataria, direitos de autor 

Objetivos de 
aprendizagem 
 

Descrição dos objetivos e competências de ensino/aprendizagem 
- Competências: Em colaboração com os colegas e ouvindo a interpretação do 
professor, poderá participar na discussão e ter um argumento forte. 
- Aptidões: colaboração, literacia informática, mentalidade de crescimento 
- Atitudes: - 
- Conhecimento: aprender o que é o plágio, cópias ilegais, piratas/pirataria, 
direitos de autor 

Plano 
 

• Introdução. Plágio (10 - 15 min)  
 
Contar 
Adam acabou de encontrar na Web algumas coisas boas para o seu relatório 
científico sobre os tubarões. Ele destaca um parágrafo que explica que a maioria 
dos tubarões crescem até atingirem apenas 90 a 120 cm de comprimento e não 
podem magoar as pessoas. Adam copia-o e cola-o no seu relatório. Ele muda 
rapidamente o tipo de letra para que corresponda ao resto do relatório e 
continua a sua pesquisa. 
 
Adam acaba de cometer um grande erro. Sabes o que ele fez? 
 
O plágio é uma forma de enganar, mas é um pouco complicado pelo que uma 
criança pode estar a fazê-lo sem compreender que está errado. Adam deveria ter 
dado crédito ao autor e ao website pela informação. Porquê? Porque Adam não 
conhecia esta informação antes de vir para o sítio web. Estes não são os seus 
pensamentos ou ideias. 
 
A palavra plágio vem de uma palavra latina para rapto. Sabes que o rapto é 
roubar uma pessoa. 
 
Bem, plágio é roubar as ideias, fotografia ou escrita de uma pessoa. Não se leva 
o dinheiro do almoço ou da bicicleta de alguém, certo? Bem, as palavras e 
pensamentos de alguém são também propriedade pessoal. 
 

https://vimeo.com/91541104?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=24707766
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Veja o vídeo + narrativa (15 min). 
https://vimeo.com/91541104?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=24707766 
 

• Os alunos desenham a narrativa para um vídeo sobre plágio: o que é o 
plágio? Como lidar com ele? (20-25 minutos) ..  

• Narrativa – discussão de histórias em grupo - Todos estão envolvidos 
(explicam o que desenharam) 

 
• Reflexão (5 – 10min) 
• O plágio rouba ideias 
• O plágio é preguiçoso 
• O que acontece se eu plagiar? 
• Como podemos evitar o plágio? 

 
 

 

  

https://vimeo.com/91541104?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=24707766
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Plano de Aula: Missão 3 
Título Missão 3. O Que Publicas Na Internet Nunca Irá Desaparecer 

(Privacidade/Reputação) 

(O jogo como ferramenta de aprendizagem em sala de aula para o 
ensino paralelo de conceitos de segurança na Internet e de jogo) 

Áreas cognitivas Conhecimento do mundo, tecnologia da informação, 
conhecimento social 

Equipamento Computadores 

Fontes Fontes online 

Métodos Métodos de aprendizagem ativos. 

Trabalho colaborativo em grupo. 

1. METODOLOGIA EXPOSITIVA: centrada na transmissão de 
informação, permite a transmissão de conhecimentos já 
estruturados, facilitando demonstrações verbais e a transmissão de 
informação e conhecimentos, de forma rápida e generalizada. 

2. METODOLOGIA INTERROGATIVA: centrada no processo de 
aplicação do conteúdo ao trabalho, com base no processo de 
comunicação que se estabelece entre o professor e o grupo, 
através da pergunta. Isto torna-se um elemento dinâmico, que 
desencadeia o processo de ensino-aprendizagem. 

3. DEBATE NA AULA: permite-nos estimular a análise e a mudança 
de atitudes através da apresentação de diferentes pontos de vista. 

 

 

Conhecimento pré-
requerido 

Utilização básica do computador 

Competências linguísticas 

Trabalho de equipa 

Objetivos de 
aprendizagem 
 

Descrição dos objetivos e competências de ensino/aprendizagem: 

- Competências: Competências digitais, competências de 
comunicação linguística, aprender a aprender, e 
competências sociais e cívicas. 

- Aptidões: colaboração, gestão, trabalho de equipa... 
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- Atitudes: ser capaz de chegar a uma decisão de grupo, 
sentido de iniciativa, colaboração 

- Conhecimento: utilização de computadores 

Plano 
 

Atividade 01: Vê os vídeos em seguida e discutam o que significa a 
identidade digital (10 minutos) 

https://www.youtube.com/watch?v=UwFU1IOVWyM  

https://www.youtube.com/watch?v=ak3TnRkFt6g&t=26s 

 

Atividade 02: Jogar o Jogo CyberAdventure – Missão 3 (10 
minutos) 

 

Atividade 03: Exercício prático individual ou de grupo  (20 
minutos) 

Exercício prático individual: Pesquisar o que a Internet sabe sobre 
nós próprios. 

Exercício prático de grupo: Investigar o que a Internet sabe sobre 
uma pessoa conhecida. 

Os alunos farão uma pesquisa na Internet introduzindo o seu 
nome e apelido mais uma cidade no motor de busca. Por exemplo, 
incluir no motor de busca Google "nome e apelido" e "cidade" e 
"nome da escola"; ou ainda incluir no motor de busca: site: 
webredesocial "nome e apelido". Encontraremos os nossos perfis 
em redes sociais, imagens pessoais, etc. Desta forma, os alunos 
podem ter conhecimento da informação publicada sobre si 
próprios na Internet e obter uma imagem da sua reputação 
online. 

O pessoal docente deve orientar os estudantes na pesquisa, uma 
vez que parte dos resultados obtidos são devidos ao que nós 
próprios publicamos online. 

Nalguns casos, poderá também ver comentários de outras pessoas 
sobre nós, quer amigos e/ou conhecidos ou mesmo outros tipos 
de entidades, tais como um jornal (por exemplo, uma entrevista 
durante uma festa escolar). 

Os professores devem também orientar os alunos sobre a 
necessidade de realizar periodicamente esta pesquisa para ter um 
pouco mais de controlo sobre a nossa identidade digital. Esta 
atividade deve ser levada a cabo individualmente. 

https://www.youtube.com/watch?v=UwFU1IOVWyM
https://www.youtube.com/watch?v=ak3TnRkFt6g&t=26s
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A seguir, e em grupo, os alunos realizarão uma pesquisa na 
Internet, introduzindo o nome de uma pessoa conhecida. Os 
resultados da pesquisa serão analisados. 

 

Atividade 04: reflexão final (10 minutos) 

Os alunos, individual ou em grupo, desenvolverão uma estratégia 
para uma construção positiva da identidade digital que deverá 
abordar aspetos como, por exemplo: 

• Configurar as opções de privacidade das suas redes 
sociais. 

• Rever periodicamente as opções de privacidade das suas 
redes sociais. 

• Utilizar palavras-passe fortes e não as partilhar. 
•  Utilizar um padrão de desbloqueio nos seus telemóveis, 

tablets ou dispositivos eletrónicos. 
• Avaliar quando têm serviços como a geolocalização 

ativada. 
• Rever as permissões solicitadas pelas aplicações que 

instalam nos seus dispositivos eletrónicos. 
• Ter especial cuidado com a sua privacidade, não 

oferecendo dados pessoais excessivos. 
• Fazer uma pesquisa trimestral com o seu nome e apelido 

na Internet (ego surfing) e também ativar alertas do 
Google com o seu "apelido de nome". 

• Lembre-se: "pense antes de publicar". 
• Usar linguagem correta. 
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Plano de Aula : Missão 4 
Título Missão 4. A Tua Informação Digital Pode Ser Roubada (E Também 

Apagada) 

(Segurança) 

Áreas cognitivas TIC  

Equipamento PC e Quadro Branco 

Fontes Recursos digitais 

Métodos Trabalho colaborativo em grupo 

1 METODOLOGIA EXPOSITIVA: centrada na transmissão de 
informação, permite a transmissão de conhecimentos já 
estruturados, facilitando demonstrações verbais e a transmissão 
de informação e conhecimentos, de forma rápida e generalizada. 

2 METODOLOGIA INTERROGATIVA: centrada no processo de 
aplicação do conteúdo ao trabalho, com base no processo de 
comunicação que se estabelece entre o professor e o grupo, 
através da pergunta. Isto torna-se um elemento dinâmico, que 
desencadeia o processo de ensino-aprendizagem. 

3 DEBATE NA CLASSE: permite-nos estimular a análise e a 
mudança de atitudes através da apresentação de diferentes 
pontos de vista. 

 

Conhecimento pré-
requerido 

Utilização básica do computador 

Competências linguísticas 

Trabalho de equipa 

Objetivos de 
aprendizagem 
 

Objetivos de ensino/aprendizagem: 

- Competências: Competências digitais, competências de 
comunicação linguística, aprender a aprender, e 
competências sociais e cívicas. 

- Aptidões: colaboração, gestão, trabalho de equipa... 

- Atitudes: ser capaz de ter uma decisão de grupo, sentido 
de iniciativa, colaboração 

- Conhecimento: utilização de computadores 

Plano Atividade 01: Introdução ao jogo (10 minutos) 
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 Os jogadores têm de impedir que um hacker roube informações 
confidenciais que possam ser utilizadas para roubo de identidade. 

Os jogadores têm de impedir que a informação chegue ao 
comboio e deixe a cidade. 

Os vírus libertados pelo hacker irão atrasar os jogadores. 

 

Atividade 02: Introdução à privacidade, identidade e reputação (25 
minutos) 

Uma exposição inicial sobre os conceitos de: 

● Privacidade e imagens, privacidade de terceiros. 

● Identidade e reputação digital e fatores determinantes. 

● Identidade digital versus identidade pessoal. 
 

Para tal, pode ser utilizado uma inquirição dirigida, através da qual 
o/a professor/a pode fazer uma avaliação inicial e verificar o nível 
de conhecimento prévio dos alunos, detetar conceitos errados, 
lacunas de conhecimento, etc. Da mesma forma, o 
desenvolvimento da inquirição pode permitir que sejam os 
próprios alunos a definir estes conceitos, esclarecer as suas 
dúvidas em comum, colocar exemplos reais, etc. 

Alguns exemplos: 

• Poderia colocar uma fotografia sua na porta da escola? 
Que fotografia colocaria? Usaria um disfarce? 

• E que tal arranjar o telefone de um apresentador de 
televisão popular? Sabias que ela publicou o seu número 
no Twitter? Consegues imaginar o que aconteceu? 

• Conheces alguém que tenha ficado zangado com os 
amigos por algo dito no WhatsApp, ou publicado no 
Facebook? 
 
Além disso, pode fazer uma exposição da personagem. 

 

Atividade 03: Big Brother ( 15 minutos) 
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Discussão sobre privacidade: Visualização de um vídeo mostrando 
diferentes situações de perda de privacidade a fim de encorajar 
um debate, reflexão e chegar a conclusões. 

 

O vídeo proposto permite trabalhar sobre privacidade de 
diferentes pontos de vista e é perfeitamente adequado para os 
níveis educacionais propostos. 

 

Toda a sua vida está na Internet ... e alguém pode usá-la contra si 

https://www.youtube.com/watch?v=qmnhcIKgVg0 

 

Este vídeo é parte de uma campanha publicitária com o objetivo 
de chamar a atenção para o perigo de partilhar a vida privada na 
Internet. Pessoas anónimas que andavam pelas ruas foram 
abordadas por Dave - um falso vidente que lhes vai contar 
pormenores sobre as suas próprias vidas. Na verdade, ele é um 
ator que, usando um pequeno microfone no ouvido, recebe 
informações de um grupo de hackers que procuraram informações 
publicadas pelas pessoas nas redes sociais. 

Pergunta de reflexão: Que informação poderia ser descoberta 
sobre nós com base na informação que publicamos nas nossas 
redes sociais? 

 

Atividade 04 ( 10 minutes) 

Agora, os jogadores devem limpar a aplicação de quaisquer vírus, 
disparando-lhes Anti-vírus. Uma vez isso feito, os jogadores devem 
fechar e proteger a porta de onde os vírus entraram, definindo 
uma Senha forte. 

As crianças continuam a jogar. 

Para mais IDEIAS DE ACTIVIDADE o capítulo sobre a Missão 4 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=qmnhcIKgVg0
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Plano de Aula : Missão 5 
Título Missão 5: Alguns Conteúdos Na Internet Podem Ser Prejudiciais 

(Acesso/exposição a conteúdos nocivos) 

Áreas cognitivas Conhecimento social, tecnologias de informação, conhecimento do mundo 

Equipamento Computadores 

Fontes Recursos digitais 

Métodos Métodos ativos de aprendizagem 

Pensar-relacionar-partilhar 

Trabalho de grupo 

Ensino por pares 

Trabalho colaborativo em grupos 

 

1 METODOLOGIA EXPOSITIVA: centrada na transmissão de informações, 
permite a transmissão de conhecimentos já estruturada, facilitando as 
demonstrações verbais e a transmissão de informações e conhecimentos, de 
uma forma rápida e forma generalizada. 

2 METODOLOGIA INTERROGATIVA: centrada no processo de aplicação do 
conteúdo ao trabalho, com base no processo de comunicação que é 
estabelecida entre o professor e o grupo, através da pergunta. Isto torna-se 
um elemento dinâmico, o que desencadeia o processo de ensino-
aprendizagem. 

3 DEBATE NA SALA DE AULA: permite-nos estimular a análise e a mudança de 
atitudes através da apresentação de diferentes pontos de vista. 

Conhecimento 
pré-requerido 

Utilização básica de computadores 

Competências linguísticas 

Trabalho de equipa 

Objetivos de 
aprendizagem 
 

Objetivos de ensino/aprendizagem: 

- Competências: Competências digitais, linguísticas, aprender a 
aprender e competências sociais e cívicas. 
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- Aptidões: colaboração, gestão, trabalho de equipa... 
- Atitudes: ser capaz de ter uma decisão de grupo, sentido de iniciativa, 

colaboração 
- Conhecimento: utilização de computadores 

Plano 
 

Atividade 1 - Atividade de grupo (10 minutos) 

Refletir sobre os conteúdos na Internet que nos podem prejudicar. Falar de 
exemplos que lhes tenham acontecido. (toda a turma) 

 

Atividade 2 - Jogar o jogo – missão 5 (10 minutos) 

 

Atividade 3 - Pequenos grupos (20 minutos) 

Em pequenos grupos vão pensar em conteúdos falsos na Internet que podem 
prejudicar outras pessoas.  

Vão criar notícias falsas sobre algo de que querem falar, e vão inventar a 
informação, mas enquanto tentam escrevê-la da forma mais credível possível.  

Enquanto criam notícias falsas, vão aperceber-se da quantidade de informação 
que leem na Internet que é inventada ou falsa. Estarão cientes da quantidade 
de informação que leem e cuja origem desconhecem (o autor, a fonte de 
informação. …) 

 

Atividade 4 - Reflexão final (10 minutos) 

Cada grupo terá de ler (mostrar e contar) as notícias falsas que escolheu e, no 
final, debater e discutir as mesmas. 
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Plano de Aula : Missão 6 
Título Usar A Internet Em Excesso Pode Ter Más Consequências 

(Comportamento Aditivo (Vício)) 

Áreas cognitivas Saúde física e psicológica, conhecimento do mundo, tecnologias 
de informação. 

Equipamento Computador 

Fontes Recursos digitais 

Métodos Métodos ativos de aprendizagem 

Trabalho colaborativo.  

1. Metodologia indutiva: baseada na colocação de questões 
para permitir aos alunos personalizar e avaliar o que já 
sabem sobre o tema em questão, permitindo-nos adaptar 
as fases de aprendizagem às experiências dos nossos 
alunos.  

2. Metodologia expositiva: centrada na transmissão de 
informação. Permite a transmissão de conhecimentos já 
estudados, facilitando demonstrações verbais e a 
transmissão de informações e conhecimentos, de uma 
forma rápida e generalizada.  

3. Metodologia Interrogativa: centrada no processo de 
aplicação do conteúdo ao trabalho, com base no processo 
de comunicação que é estabelecido entre o professor e o 
grupo, através da pergunta. Este é um elemento dinâmico 
que desencadeia os processos de ensino-aprendizagem. 

4. Debate na sala de aula: permite-nos estimular a análise e 
a mudança de atitude através da sensibilização e 
apresentação de diferentes pontos de vista. 

Conhecimento pré-
requerido 

Competências em TIC. 

Aptidões linguísticas. 

Trabalho de equipa. 

Objetivos de 
aprendizagem 
 

• Competências: Digital, Linguísticas, Multilinguísticas, 
STEM, Pessoal, Social e Aprender a Aprender.  

• Aptidões: trabalho em equipa, extrair conclusões de 
experiências, gestão, cooperação. 

• Atitudes: iniciativa, curiosidade, ser capaz de ter uma 
discussão em grupo. 

• Conhecimentos: Utilização do computador. 
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Plano 
 

Atividade 01: Leitura do artigo e resposta a questões de 
sensibilização sobre o tema (O que está errado na situação? 
Conhece alguma situação semelhante? Já lhe aconteceu? Como 
ou o que pode fazer para mudar uma situação semelhante?)  15 
minutos 

 

Artigo em Espanhol: 
https://elpais.com/elpais/2015/06/26/masterdeperiodismo/1435
340490_485389.html.  

Artigo em Inglês: 

https://english.elpais.com/elpais/2015/06/26/masterdeperiodism
o/1435340490_485389.html)  

 

Atividade 02: Jogar o jogo.  10 minutos. 

 

Atividade 03: Exercício prático individual e em grupo. (20 minutos) 

1. Trabalho individual: pesquisar o que pode causar vício 
pela tecnologia. 

2. Trabalho de grupo:  Dois mundos diferentes. 

Os estudantes devem criar um cartaz dividido em duas partes. 
Uma delas centrar-se-á no MUNDO SEM INTERNET e a outra no 
MUNDO ATRAVÉS DA INTERNET. 

Quando tiverem feito algum brainstorming sobre os aspetos 
destes dois mundos, criarão um cartaz que abordem os seguintes 
aspetos: O QUE A INTERNET NOS DÁ e O QUE A INTERNET NOS 
TIROU. 

Os alunos devem expor os aspetos que consideram positivos e 
negativos sobre a Internet.  

Estas reflexões tentam levar os alunos a várias conclusões sobre a 
utilização da Internet: precisamos de conhecer e tirar partido das 
coisas boas de ambos os mundos (físico e virtual), a fim de as 
tornar complementares; e de conhecer e estar conscientes das 
más consequências do vício da Internet.  

 

Atividade 4 - Reflexão final (15 minutos) 

Vídeo para ver em conjunto: https://youtu.be/v2oVQkJWqp8 

https://elpais.com/elpais/2015/06/26/masterdeperiodismo/1435340490_485389.html
https://elpais.com/elpais/2015/06/26/masterdeperiodismo/1435340490_485389.html
https://english.elpais.com/elpais/2015/06/26/masterdeperiodismo/1435340490_485389.html
https://english.elpais.com/elpais/2015/06/26/masterdeperiodismo/1435340490_485389.html
https://youtu.be/v2oVQkJWqp8
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Depois os alunos fazem o teste seguinte: 

https://www.mentalup.co/blog/technology-addiction-test 

 

Poder-se-á chegar à conclusão de que a maioria dos alunos tem 
um vício da Internet e da tecnologia; através de um debate, 
discutiremos as principais consequências e perigos que a má 
utilização da Internet pode envolver.  

Finalmente, falaremos e estabeleceremos algumas atividades 
alternativas mais saudáveis e construtivas, a fim de reduzir a 
utilização da tecnologia na sua vida quotidiana. 

  

https://www.mentalup.co/blog/technology-addiction-test
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Plano de Aula : Missão 7 
Título Missão 7. Nem Tudo O Que Lês E Vês Online É Verdadeiro Ou 

Exato 
(Dados falsos/Notícias falsas) 
 

São lidas 3 histórias aos alunos, uma das quais é uma história falsa. 
Eles têm de adivinhar quais as histórias que são verdadeiras. 
Depois contamos aos alunos o que são notícias falsas. Muitas 
coisas que se leem online, especialmente nas redes sociais, tais 
como feeds, podem parecer verdadeiras, mas muitas vezes não 
são. Informação falsa são notícias, histórias ou embustes criados 
para deliberadamente desinformar ou enganar os leitores. 
Normalmente, estas histórias são criadas para influenciar os 
pontos de vista das pessoas, pressionar uma agenda política ou 
causar confusão e podem muitas vezes ser um negócio lucrativo 
para as editoras online. A informação falsa pode enganar as 
pessoas, parecendo-se com sites de confiança ou usando nomes e 
endereços web semelhantes aos de organizações noticiosas 
respeitáveis. 

O professor tem uma maçã, mas diz que se trata de uma laranja. 
Será que acreditamos nisso?  Qual é a diferença entre um facto e 
uma opinião? 

Áreas cognitivas Conhecimento do mundo, tecnologias de informação, 
conhecimento social. 

Equipamento Computadores, três histórias, uma maçã. 
Fontes Lista de fontes Online e outras fontes que podem ser utilizadas 

(por exemplo, um livro, um website) 
Métodos Métodos ativos de aprendizagem. 

O objetivo dos métodos de ensino e aprendizagem é ajudar o 
estudante a aprender ativamente, controlar, estruturar, 
desenvolver, aprofundar a compreensão da informação e das 
ideias. Durante a aprendizagem, é especialmente importante 
encorajar os estudantes a trabalharem em conjunto para que 
possam assumir a responsabilidade pela sua própria aprendizagem 
e pela dos outros, aprender com a ajuda uns dos outros, 
aprofundar a sua compreensão, recontando a informação ou as 
ideias nas suas próprias palavras e discutindo. 

Conhecimento pré-
requirido 

- 

Objetivos de 
aprendizagem 
 

Objetivos e competências de ensino/aprendizagem: 
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- Competências: Em colaboração com os colegas e ouvindo a 
interpretação do professor, poderá participar na discussão e 
ter um argumento forte. 
- Aptidões: colaboração, literacia informática, mentalidade de 
crescimento 
- Atitudes: as crianças compreendem que informações falsas 
são notícias, histórias ou embustes criados para 
deliberadamente desinformar ou enganar os leitores. 
- Conhecimento: saber o que são notícias falsas. Serão capazes 
de dar exemplos de notícias e opiniões falsas. 

Plano 
 

 
• Atividade de grupo - Escrevam 5 factos e 5 opiniões (10 -

15 min) sobre a zona onde vivem - para consolidar a 
compreensão da diferença entre o que é um facto e o que 
é uma opinião. Os grupos trocam então o texto escrito e 
tentam estabelecer os factos e opiniões. 

• Jogar o jogo (15min)  
• Reflexão (5min) 

 
o Quem a publicou 

 Quem é o autor? 
 Pode confiar neles? 

o Quando foi publicado?  Qual a sua atualidade? 
Lembre-se que as coisas mudam 

o Porque foi criada? É um jornalista que terá alguma 
supervisão editorial ou é um bloguer com a sua 
própria opinião? 

o O que é que está a dizer?  Pode verificar os factos 
noutro lugar; as imagens poderão estar editadas 
ou recortadas de modo a que lhe seja mostrada 
apenas uma parte da história? 
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Plano de Aula : Missão 8 
Título Missão 8. As Pessoas Conheces Na Internet Podem Ser Diferentes Na 

Vida Real 
(Identidade dos outros/Impostores) 
 
(veja o vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=om3INBWfoxY ) 

Áreas cognitivas Conhecimento do mundo, tecnologias de informação, conhecimento 
social. 

Equipamento Computadores,  modelo de CV 
Fontes Lista de fontes Online e outras fontes que podem ser utilizadas (por 

exemplo, um livro, um website) 
Métodos Métodos ativos de aprendizagem. 

O objetivo dos métodos de ensino e aprendizagem é ajudar o estudante a 
aprender ativamente, controlar, estruturar, desenvolver, aprofundar a 
compreensão da informação e das ideias. Durante a aprendizagem, é 
especialmente importante encorajar os estudantes a trabalharem em 
conjunto para que possam assumir a responsabilidade pela sua própria 
aprendizagem e pela dos outros, aprender com a ajuda uns dos outros, 
aprofundar a sua compreensão, recontando a informação ou as ideias nas 
suas próprias palavras e discutindo. 

Conhecimento 
pré-requerido 

- 

Objetivos de 
aprendizagem 
 

Objetivos e competências de ensino/aprendizagem: 
• Competências: Em colaboração com os colegas e ouvindo a 

interpretação do professor, poderá participar na discussão e ter 
um argumento forte 

• Aptidões: colaboração, literacia informática, mentalidade de 
crescimento 
 

Plano 
 

• Título (5 min) 
• Elaboração do CV (15 – 20 min). Os alunos criam o seu CV (o que 

gostam e o que não gostam diz algo a seu respeito que os colegas 
de turma podem não saber). 

• O que é o quê (10 – 15 min) Os alunos têm uma fotografia de cada 
colega e tentam encontrar o seu CV. Leia em voz alta a cada 
estudante para descobrir ou adivinhar. 

• Reflexão (5min) 

o Na Internet, podemos confiar nas pessoas? Porque não? 
o Como podemos verificar a informação? Verifique-a em 3 

websites diferentes, consulte-a num livro, fale com 
alguém sobre ela. 

o O que era seguro publicar na Internet sobre mim? 
Porquê? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=om3INBWfoxY
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