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Consórcios

Descrição do módulo
Este módulo fornece as competências básicas para tomar
decisões informadas sobre as ferramentas digitais mais
apropriadas de acordo com o objetivo ou necessidade,
utilizar tecnologias de uma forma criativa, resolver
problemas
técnicos.
As
pessoas
experimentam
frequentemente problemas diferentes quando utilizam
dispositivos eletrónicos. Estes problemas podem incluir a
instalação e remoção de programas depois de os
experimentar; a compra de um novo dispositivo, tal como
uma impressora ou scanner que necessita de ser
configurado; o travamento do computador. A maioria destes
problemas são baseados em software e podem ser autosolucionados sem a necessidade de se tornarem especialistas
em informática.
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TEMA 1:
Resolução de problemas
técnicos

Tema 1: Resolução de problemas
técnicos

VISÃO GERAL
Todos podem ter problemas com dispositivos eletrónicos tais como computadores, smartphones ou tablets, instalar e
remover programas depois de os experimentar, comprar um novo dispositivo tal como uma impressora ou scanner. Uma
falha do computador pode ser a fonte destes problemas ou causar lentidão. A maioria destes problemas são baseados
em software e podem ser resolvidos independentemente sem se transformarem em peritos informáticos.
Na maioria dos casos será suficiente atualizar o sistema operativo, o programa ou desinstalar e reinstalar a aplicação que
tem problemas, por vezes será necessário alterar algumas definições seguindo instruções passo a passo.

TEMA 1: Resolução de problemas
técnicos

GUIA INFORMÁTICO
Cada programa tem um guia interno que pode fornecer informações úteis sobre o próprio programa e sobre a forma de resolver os
problemas mais comuns.
Este guia pode ser ativado através da pesquisa nos menus dos programas e é frequentemente representado por um ponto de
interrogação. Outra forma de aceder ao guia é abrir o programa e depois premir o botão F1 juntamente com o botão FN no seu
teclado.
Os guias têm frequentemente um índice analógico e uma caixa de pesquisa na qual se pode escrever e procurar soluções para
problemas e encontrar indicações sobre as medidas a tomar para resolver o seu problema.

ATIVIDADE:
-Plano de sessão 1

TEMA 1: Resolução de problemas
técnicos

REINICIAR O SISTEMA OPERATIVO
Se o problema ocorrer subitamente, pode ser um simples erro ao carregar alguma informação necessária para o correto funcionamento do
programa.
Um simples reiniciar, pode, portanto, ajudar-nos a restaurar as condições necessárias para um bom reinício de funcionamento.

DICAS:
- O reinício do dispositivo deve ser realizado periodicamente
não só para o pc mas também no smartphone e tablet e em
quaisquer outros dispositivos que apresentem problemas (por
exemplo, o modem para ligação à Internet, impressoras, etc.).
- Por vezes, o reinício de um dispositivo bloqueado é conseguido
mantendo premido o botão enter/power off por um longo
período de tempo.

TEMA 1: Resolução de

problemas técnicos
ATUALIZAR PROGRAMAS E APLICAÇÕES INFORMÁTICAS
As empresas do programa lançam periodicamente atualizações que resolvem problemas de segurança, estabilidade ou funcionamento do
programa. É importante que a versão em uso seja compatível com o sistema operativo e que seja a última versão adequada para nós. A
informação sobre o nosso programa está frequentemente disponível no mesmo menu em que encontramos o guia. As entradas mais
comuns são "informação sobre", "versão" ou frases semelhantes.
Os programas têm frequentemente uma funcionalidade que permite a pesquisa automática e a instalação de atualizações. Se notar que o
programa não atualiza, certifique-se de que o ativou, pesquisando no guia "verificar atualizações", "atualizar" ou similar.
Pode acontecer que apenas um programa/app esteja a ter ou a causar problemas, caso aconteça tem que desinstalá-lo e reinstalá-lo
posteriormente pode resolver o problema.
1. ATUALIZAÇÃO APP no Android (para tablet e smatphone).
Para atualizar uma aplicação no Android tem duas formas principais de o fazer: manualmente ou automaticamente.
Manualmente
Primeiro abra a Google Play Store, depois toque no ícone mostrado com três linhas horizontais, depois pressione em Gerir apps e
dispositivos; depois pressione no botão ATUALIZAR TUDO para atualizar todas as aplicações presentes, ou, alternativamente, abra primeiro
a aplicação que está interessado em atualizar e depois pressione no botão ATUALIZAR.
Atualizações automáticas
Abra a Play Store do Google, depois toque no ícone mostrado com três linhas horizontais e pressione no item chamado Definições. Neste
ponto, tem de pressionar em Preferência de Rede, depois tem de selecionar uma opção Atualizar apps automaticamente em qualquer
altura, para atualizar todas as aplicações quer através de uma rede Wi-Fi ou uma rede de dados mais cara, ou Atualizar apps
automaticamente apenas via Wi-Fi, para atualizar as aplicações instaladas no seu dispositivo apenas quando estiver ligado a uma rede Wi-Fi.

TEMA 1: Resolução de

problemas técnicos
2. ATUALIZAÇÕES APP no iOS (para tablet e smatphone).
Mesmo que utilize um Iphone ou Ipad, tem duas formas principais de
atualizar as suas aplicações: manualmente ou automaticamente.

Manualmente
a. Abrir a App Store, depois carregar em Hoje na parte inferior do ecrã.
b. Toque no ícone do seu perfil na parte superior do ecrã.
c. Role para baixo para ver as atualizações pendentes e as notas de
lançamento. Toque em Atualizar junto a uma aplicação para atualizar
apenas essa aplicação, ou toque em Atualizar Tudo.
Ligar ou desligar atualizações automáticas
No seu iPhone, iPad, ou iPod, vá a Definições > [o seu nome] > iTunes &
App Store. Depois ligue ou desligue as atualizações de aplicações.
Ao desligar as atualizações automáticas, recebe notificações da App Store
cada vez que seja lançada uma nova atualização das suas aplicações

TEMA 1: Resolução de

problemas técnicos
PROCURA DE SOLUÇÕES NA INTERNET
Internet é um enorme armazém de informações e conselhos sobre como resolver os problemas mais comuns que podem ser notados com a
utilização do computador. É de facto muito provável que alguém, antes de nós, tenha tido o mesmo problema e que a solução adequada já
tenha sido indicada. Por vezes será suficiente pesquisar, transcrevendo na caixa do motor de busca (por exemplo Google) o código de erro
e não um sintoma do problema, para encontrar uma solução previamente encontrada por outros sem sequer precisar de pedir ajuda.

DICAS:
- Saiba o que procura. Fazer a pergunta certa ou procurar com precisão torna-se muito importante para encontrar a solução
para um problema. Uma palavra genérica como "problemas informáticos" não o ajudará a encontrar a solução certa.
- Dê uma vista de olhos em fóruns e blogs. Navegando na web encontramos muitos sites que recolhem artigos descritivos
que explicam os passos necessários para realizar determinadas ações, tais como o registo para um serviço, a utilização de
um programa, as definições necessárias para o ótimo funcionamento de um dispositivo, etc. Muitas vezes no final de um
artigo é dada a oportunidade de deixar um comentário: a leitura dos comentários deixados por outros utilizadores poderia
ajudar-nos a aprofundar o tema e a identificar novas páginas sugeridas para examinar outras soluções ou conselhos. Por
exemplo, no website Wikihow (está disponível em muitas línguas europeias) pode encontrar sugestões úteis.

TEMA 1: Resolução de

problemas técnicos
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, ATUALIZAÇÕES E VÍRUS
Alguns problemas ou anomalias detetados no seu computador, smartphone, tablet, podem ser causados pela presença de malware (vírus,
spyware, etc.). Estes tipos de programas indesejados podem ter-se instalado no computador sem o nosso conhecimento durante a
instalação de um programa descarregado da rede ou depois de ter aceite, clicando em "Ok" ("continuar", "aceitar", etc.) para uma janela
suspeita. É de fundamental importância ter um programa antivírus e uma firewall sempre atualizados para nos defendermos destas
ameaças.

DICAS:
- É importante verificar periodicamente o seu computador com um programa anti-vírus e ter sempre atenção ao que
instalamos, lendo bem o conteúdo das janelas de instalação (pop ups) e recusar quando encontramos mensagens ambíguas
ou suspeitas.

TEMA 1: Resolução de

problemas técnicos
PROGRAMA ÚTIL PARA MANUTENÇÃO DO SEU COMPUTADOR
Para realizar as operações de restauração e limpeza do seu computador podemos utilizar alguns programas gratuitos muito eficazes que
podemos encontrar na Internet. Também neste caso é importante manter estes programas constantemente atualizados, verificando
periodicamente a versão no website do produtor.
Alguns destes programas são:
CCLEANER (www.ccleaner.com). Este programa é útil para limpar o disco rígido, ficheiros temporários e o registo, ajudando a acelerar
o seu computador.
GLARY UTILITIES (www.glarysoft.com). Este é um utilitário para a limpeza do seu PC, aumenta a velocidade do PC e corrige erros
graves, falhas e bloqueios.
WISE REGISTRY CLEANER (www.wisecleaner.com). Este programa faz o scan do registo do Windows e encontra erros e itens residuais
no registo e depois limpa-os ou desfragmenta-os.
Alguns websites oferecem a possibilidade de digitalizar o nosso computador online. As vantagens de um scan online residem na utilização
de uma versão atualizada, capaz de identificar os programas mais nocivos, mesmo as novas versões, e na possibilidade de utilizar um
antivírus diferente sem necessariamente alterar o que temos atualmente instalado. Estes serviços requerem a instalação de pequenos
programas úteis ao diálogo com o website da empresa de software.

TEMA 2:
Identificação das
necessidades e respostas
tecnológicas

Tema 2: Identificação das necessidades e

respostas tecnológicas
VISÃO GERAL
Na vida quotidiana há várias necessidades: a tecnologia e as ferramentas digitais podem oferecer respostas diferentes
para as satisfazer. Este tema propõe uma lista de soluções que podem melhorar a vida das pessoas.

Tema 2 : Identificação das necessidades e
respostas tecnológicas
MANTENHA-SE EM CONTACTO COM AS SUAS FAMÍLIAS E AMIGOS
As videochamadas podem ser uma forma mais agradável de conversar com os outros do que uma simples chamada telefónica, pois
permitem-lhe ver a pessoa com quem está a falar, e eles vêem-no a si. Pode até ter uma conversa em grupo com várias pessoas. Pode fazer
uma videochamada através do seu computador ou Smartphone, utilizando diferentes programas.
1. Videochamadas utilizando o WhatsApp num smartphone
Se tiver o WhatsApp instalado no seu computador, pode utilizá-lo para fazer uma videochamada. Caso contrário, pode descarregá-lo
gratuitamente encontrando a aplicação na Play Store se tiver um telefone Android, ou na App store se tiver um iPhone. Siga estes passos:
1. Abra o WhatsApp no seu telefone.
2. Toque no separador das chamadas.
3. Toque no ícone que mostra um telefone com um símbolo de mais ao seu lado.
4. Toque no ícone da lupa e escreva o nome da pessoa a quem deseja ligar.
5. Toque no símbolo que se parece com uma câmara ao lado do seu nome para iniciar a videochamada.
6. Pode acrescentar até sete outras pessoas numa videochamada para a transformar num chat em grupo. Durante a videochamada, toque
em adicionar participante e procure o seu nome para os adicionar.
7. ara terminar a chamada, basta tocar no ícone do telefone vermelho.

Dê uma vista de olhos em : https://youtu.be/QkvlYq9TazU

Tema 2 : Identificação das necessidades e
respostas tecnológicas
2. Videochamadas usando o Facebook Messenger num smartphone
Se tiver o Facebook Messenger instalado no seu computador, pode utilizá-lo para fazer uma chamada de vídeo. Caso contrário, pode
descarregá-lo gratuitamente encontrando a aplicação na Play Store (loja) se tiver um telefone Android, ou na App store (loja) se tiver um
iPhone. Siga estes passos:
1. Abra o Facebook Messenger no seu telefone.
2. Toque no separador das conversas.
3. Toque no ícone do lápis e escreva o nome da pessoa a quem deseja ligar.
4. Toque no símbolo que se parece com uma câmara ao lado do seu nome para iniciar a videochamada.
5. Pode somar até sete outras pessoas numa videochamada para a transformar numa conversa de grupo. Durante a videochamada, toque
no símbolo '+' e procure o nome para os adicionar.
6. Para terminar a chamada, basta tocar no ícone do telefone vermelho.
É necessário ter uma conta no Facebook para fazer chamadas através do Facebook Messenger
.
DICAS
- Se estiver a utilizar um smartphone ou tablet, certifique-se de que está ligado a uma rede de
Internet sem fios (Wi-Fi) antes de fazer uma chamada de vídeo. As videochamadas utilizam muitos
dados e podem resultar em custos adicionais da sua rede telefónica se não estiver ligado a uma
rede sem fios.

Tema 2 : Identificação das necessidades e
respostas tecnológicas
3. Videochamada no Zoom
O Zoom é outra forma de software de videochamada. A pessoa com quem quer falar só precisa de se certificar de que também tem uma
conta. Pode então enviar-lhe um link para se juntar a um chat de vídeo.
Clique apenas nas ligações de pessoas que conhece e em quem confia. Vale sempre a pena verificar com elas que lhe enviaram um link.
Receber uma videochamada no Zoom
Para receber chamadas, pode aceder ao Zoom através do seu navegador de Internet no seu smartphone, tablet e computador, o que
significa que não tem de descarregar nada.
1. Clique na ligação que o seu contacto lhe enviou por correio eletrónico, mensagem de texto ou WhatsApp.
2. Clique em junte-se a partir do seu navegador para se juntar à videochamada.
3. Ao terminar a chamada, clique no ícone vermelho do telefone ou feche a janela do navegador.

Tema 2 : Identificação das necessidades e
respostas tecnológicas
Fazer chamadas usando Zoom no seu computador
Se quiser configurar as suas próprias videochamadas, terá de criar uma conta e descarregar o Zoom para o seu computador - pode fazê-lo
gratuitamente através do website do Zoom (www.zoom.us). Poderá então criar um link, que poderá partilhar com outros para se juntar à
sua reunião.
Se estiver a utilizar um computador de secretária que não tenha câmara e microfone integrados, poderá ter de comprar uma webcam e um
auricular de microfone.
1. Abra o software Zoom
2. Inicie a sessão utilizando o seu endereço de correio eletrónico e palavra-passe.
3. Clique no anfitrião. Isto abrirá uma chamada, e ver-se-á a si mesmo no ecrã.
4. Clique nos participantes, depois convide.
5. Clicar no link copiar convite. Isto dar-lhe-á um link que poderá partilhar com a família e amigos. Basta copiá-lo e enviá-lo para eles num email.
6. Aguarde que a sua família e amigos se juntem à chamada.
7. Para terminar a chamada, clique no fim no canto inferior direito.

Tema 2: Identificação das necessidades e
respostas tecnológicas
Fazer chamadas usando o Zoom no seu smartphone ou tablet
Para fazer chamadas Zoom no seu smartphone ou tablet, terá de criar uma conta e descarregar a aplicação chamada ZOOM Cloud
Meetings. Pode descarregá-lo gratuitamente na Play Store se tiver um telefone Android, ou na App Store se tiver um iPhone.
1.
Abra a aplicação Zoom.
2.
Inicie a sessão utilizando o seu endereço de correio eletrónico e palavra-passe.
3.
Clique no anfitrião. Isto abrirá uma chamada, e ver-se-á a si mesmo no ecrã.
4.
Clique nos participantes, depois convide.
5.
Clicar no link copiar convite. Isto dar-lhe-á uma ligação que poderá partilhar com a família e amigos. Basta copiá-lo e enviá-lo num email, mensagem de texto ou mensagem WhatsApp.
6.
Aguarde que a sua família e amigos se juntem à chamada.
7.
Para terminar a chamada, clique no fim no canto inferior direito.

Tema 2: Identificação das necessidades e
respostas tecnológicas
Videochamadas utilizando o Skype
Pode usar o Skype no seu telefone, tablet ou computador para fazer chamadas. A pessoa com quem deseja falar precisa de se certificar de
que também tem uma conta.
Utilizar o Skype no seu computador para receber uma chamada
Para receber chamadas usando o Skype, não precisa de descarregar qualquer software e pode simplesmente usar o browser do seu
computador.
1. Clique no link que o seu contacto lhe enviou por e-mail ou mensagem.
2. Abra uma janela. Toque em aderir como convidado.
3. Escreva o seu nome e toque em juntar-se para se juntar à videochamada.
4. Para terminar a chamada, toque no ícone vermelho do telefone ou feche a janela do navegador.
Utilizar o Skype no seu computador para fazer uma chamada
Se quiser configurar as videochamadas você mesmo, terá de descarregar o Skype para o seu computador. Pode fazê-lo gratuitamente através
do website do Skype. Terá então de se inscrever para uma conta gratuita, utilizando o seu endereço de correio eletrónico.
1. Abra o Skype no seu computador.
2. Clique em “reunir agora".
3. Clique em iniciar chamada.
4. Quando a chamada tiver começado, clicar no link partilhar chamada. Isto dar-lhe-á uma ligação que pode partilhar com a família e amigos.
Basta copiá-la e enviá-la para eles num e-mail.
5. Em alternativa, se tiver adicionado os seus amigos e familiares como contactos no Skype, pode adicioná-los à chamada.
6. Para terminar a chamada, clique no ícone vermelho do telefone.

Tema 2: Identificação das necessidades e
respostas tecnológicas
Utilizar a aplicação Skype no seu smartphone ou tablet
Para fazer e receber chamadas usando o Skype no seu smartphone ou tablet, precisa de descarregar a aplicação. Pode descarregar a aplicação
Skype na Play Store se tiver um telefone Android, ou na App store se tiver um iPhone. Para fazer uma chamada:
1. Abra a aplicação Skype no seu telefone e inicie a sessão ou registe-se.
2. Toque na pessoa a quem pretende ligar a partir da sua lista de contactos.
3. Toque no símbolo que se parece com uma câmara ao lado do seu nome para iniciar as videochamadas.
4. Se quiser fazer uma chamada em grupo, adicione outro participante.
5. Para terminar a chamada, toque no ícone vermelho do telefone.
6. Para receber uma chamada, receberá uma notificação de que alguém lhe está a telefonar, tal como quando alguém lhe telefona
normalmente.

Para adicionar alguém novo como contacto, clique ou toque no símbolo na aplicação Skype que se parece com uma lupa, e escreva o nome,
nome Skype ou e-mail da pessoa com quem deseja conversar. Selecione-os a partir dos resultados da pesquisa, depois digite uma mensagem e
prima enviar para lhes enviar um pedido de contacto.
Se estiver a utilizar um computador de secretária que não tenha câmara e microfone integrados, poderá ter de comprar uma webcam e um
auricular de microfone.

Tema 2: Identificação das necessidades e
respostas tecnológicas
DICAS PARA A SUA PRIMEIRA VIDEOCHAMADA
- Se tem uma chamada em grupo planeada, porque não pedir a um amigo ou familiar de confiança que faça uma chamada de 'teste'
consigo primeiro para que se possa habituar a utilizar a tecnologia?
- Certifique-se de que está ligado a Wi-Fi e que tem uma forte ligação à Internet. Pode ajudar a aproximar-se do router se a sua ligação
à Internet for lenta.
- Pode testar as suas definições antes de se juntar a uma chamada para se certificar de que o seu microfone e câmara estão ligados.
- Verifique novamente se o microfone e a câmara estão ligados (os símbolos no ecrã terão uma linha através deles se estiverem
desligados).
- Se tiver dificuldades em ouvir ou ver alguém, peça-lhes para se certificarem de que o microfone e as câmaras estão ligados.

Tema 2: Identificação das necessidades
e respostas tecnológicas
LOJA ONLINE
As compras online são rápidas e convenientes e podem ser feitas a partir de casa. Pode fazer compras online a partir da maioria dos grandes supermercados e
lojas de rua, bem como de lojas independentes mais pequenas. As mercadorias podem ser entregues diretamente em sua casa (geralmente por uma pequena
taxa), ou pode também usar um serviço chamado 'click and collect', onde encomenda online mas recolhe artigos na loja, ou mesmo de uma loja de
conveniência local ou quiosques.
Mas precisa de proteger a sua informação financeira. Infelizmente, há pessoas que tentarão enganá-lo ou roubar-lhe os detalhes do seu cartão. Mas ao seguir
alguns passos simples, pode fazer compras em segurança.
Como posso fazer compras online em segurança?
1. Utilizar retalhistas on-line com boa reputação, tais como supermercados bastante conhecidos, lojas de rua, ou lojas on-line estabelecidas.
2. Procure os dados completos de contacto da empresa. Uma empresa de boa reputação exibirá sempre esta informação no seu website.
3. Procure o nome da empresa na Internet para ver se alguém experimentou problemas com o retalhista.
4. Tenha cuidado com as mensagens pop-up que o avisam sobre o certificado de segurança de um sítio web. Elas podem direcioná-lo para um site falso que foi
concebido para o levar a entregar os seus dados de segurança.
5. Se um acordo parecer demasiado bom para ser verdade, provavelmente é, e tenha cuidado com qualquer coisa oferecida num e-mail não solicitado.
6. Utilize o mesmo cartão apenas para transações na Internet. Verifique regularmente o extrato bancário deste cartão para quaisquer transações não
habituais e contacte imediatamente o seu banco se houver algum problema.
7. Pense em utilizar uma conta PayPal (https://www.paypal.com/). Esta é uma conta online que liga à sua conta bancária ou cartão de pagamento. É segura e
vem com mais proteção de pagamento do que um cartão de débito.
8. Esteja ciente dos custos de envio

ACTIVIDADE
- Plano de sessão 2

Tema 2: Identificação das necessidades e
respostas tecnológicas
Como posso comprar mercearias online?
A maioria dos grandes supermercados tem compras online, e poderá descobrir que as lojas independentes mais pequenas locais têm um serviço de
compras e entregas online. Para fazer compras com os grandes supermercados:
1. Faça uma conta no website do supermercado, clicando em registar e introduzindo os seus dados.
2.Primeiro reservar um espaço de entrega. Isto é normalmente uma janela de uma hora num dia específico, e o preço do espaço varia de acordo
com a procura. É uma boa ideia verificar quando é o próximo espaço de entrega antes de colocar todos os artigos no seu cesto virtual.
3. Pesquise os artigos que deseja na barra de pesquisa ou navegue utilizando os menus. O website está organizado com os produtos em diferentes
categorias, tal como um corredor de supermercado.
4. Se já fez compras com o mesmo supermercado antes de estar on-line, lembrar-se-á do que já comprou anteriormente e sugeri-lo-á nos seus
'Favoritos' ou 'Encomendas anteriores'.
5. Clique em 'adicionar' por baixo do artigo para adicionar o que deseja ao carrinho virtual.
6. A maioria dos supermercados tem um gasto mínimo antes de poder obter uma entrega.
7. Clique em 'checkout' e introduza os seus dados de pagamento para pagar os seus artigos. Poderá ser-lhe cobrado inicialmente um pagamento
de pré-autorização, que reserva fundos para um pagamento futuro. O pagamento final será efetuado no dia da entrega, pelo que só pagará
exatamente o que lhe for entregue.
8. No dia da entrega, ser-lhe-á dito se algum dos artigos estiver fora de stock e não puder ser entregue. Ser-lhe-á oferecido um artigo substituto,
mas não tem de o aceitar.
Se comprar regularmente com um supermercado online, pode valer a pena comprar um passe de entrega ou um salvador de entregas. Este é um
pagamento único, pelo que não precisa de pagar pela entrega de cada vez. Pode também dar-lhe acesso prioritário a certos espaços de entrega.

Tema 2: Identificação das necessidades
e respostas tecnológicas
Que informação darei quando pagar por algo?
Nunca lhe será pedido o PIN (Número de Identificação Pessoal) do seu cartão quando pagar por algo online, mas ser-lhe-á pedido:
•
o número do cartão de 16 dígitos na frente do cartão de débito ou de crédito.
•
a data de validade.
•
os 3 dígitos no verso do seu cartão, conhecidos como o número de segurança, ou "CVV", "CVC" ou "CVV2" (Valor de Verificação do Cartão).
Ao comprar algo online pode criar uma conta com o retalhista. Certifique-se de utilizar uma senha diferente para cada conta, e utilize sempre uma
senha forte. Por vezes o website ou o seu navegador de Internet pede-lhe para guardar os detalhes do seu cartão para a próxima vez - nunca o
faça num computador partilhado, e certifique-se de que o seu dispositivo está protegido com uma palavra-passe, PIN ou impressão digital, se
guardar os detalhes do seu cartão.
E se algo correr mal com as minhas compras online?
Contacte o retalhista online se a sua entrega não chegar, estiver danificada, ou se chegar o artigo errado. Espera-se que providenciem um
reembolso ou que entreguem um substituto. Se não estiver satisfeito com a resposta do retalhista, deve contactar o seu banco.
Deve verificar regularmente o seu extrato bancário e contactar imediatamente o seu banco se notar alguma transação invulgar. Normalmente
poderá recuperar o seu dinheiro se os dados do seu cartão tiverem sido comprometidos e utilizados por um fraudador.

Tema 2: Identificação das necessidades e
respostas tecnológicas.
COMO FAZER OPERAÇÕES BANCÁRIAS ONLINE
Utilizar o banco online significa que pode manter o controlo das suas finanças a partir de casa ou enquanto estiver fora, utilizando o website
do seu banco ou a aplicação smartphone. Com a maioria dos bancos, pode utilizar a banca online para verificar o seu saldo a qualquer hora
do dia ou da noite, transferir dinheiro entre as suas contas bancárias, enviar dinheiro para pessoas que conhece e muito mais.
Como é que eu acedo ao banco online?
Para aceder ao / a um banco online, primeiro terá de se registar. É necessário já ter uma conta no banco, depois registar-se através do seu
website. A forma mais segura de encontrar o web site é introduzir o endereço web impresso numa carta que tenha do banco.
Cada banco terá um processo ligeiramente diferente para criar um banco online, e deverá telefonar ao seu banco para se informar sobre o
processo. As etapas podem incluir o seguinte:
• Introduzir os seus dados pessoais incluindo nome, dados de contacto e dados de conta bancária (código da agência bancária e número
de conta).
• O banco irá tratar de lhe telefonar e fazer-lhe algumas perguntas para verificar a sua identidade.
• Poderá receber um código de ativação quer pelo correio ou por mensagem de texto.
• Criar um nome de utilizador e uma palavra-passe ou código de acesso seguro.
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Como posso aceder à aplicação smartphone do meu banco?
A maioria dos bancos também tem as suas próprias aplicações para smartphones. Uma vez criada a banca online, pode descarregar a
aplicação que lhe permite verificar o seu saldo, enviar pagamentos, e muito mais. Pode encontrar as aplicações na Google Play Store para
um telefone Android, ou na App Store para um iPhone.
Infelizmente há muitas aplicações bancárias falsas disponíveis para descarregar. Verifique duas vezes se está a descarregar a aplicação
genuína do banco ou da sociedade construtora. Primeiro, verifique o seu website para informações e ligue ao banco se não tiver a certeza.
O que posso fazer com a banca online?
Com a maioria dos bancos, é possível utilizar a banca online:
• Verificar o seu saldo a qualquer hora do dia ou da noite
• Verificar os seus extratos bancários
• Transferir dinheiro entre as suas contas bancárias
• Enviar dinheiro a pessoas que conhece
• Configurar ou cancelar débitos diretos e ordens permanentes
Continuarei a receber extratos bancários?
Uma das vantagens da banca online é que pode verificar de forma rápida e fácil as transações passadas e futuras na sua conta.
Pode ainda receber extratos bancários mensais nos correios. Ou pode optar por ir 'sem papel' e receber extratos por correio eletrónico ou
descarregá-los da sua conta online.
Há adaptações disponíveis se tiver uma deficiência visual ou auditiva.
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O que posso fazer para manter o meu dinheiro e a minha identidade segura?
A banca online é geralmente segura, mas há medidas que pode tomar para garantir que o seu dinheiro permanece onde o quer e que a sua
identidade não seja roubada:
1. Não reutilize as mesmas palavras-passe para contas diferentes.
2. Utilize uma palavra-passe forte. Evite senhas constituídas por palavras, números ou padrões de teclado comuns (tais como 'password' ou
'123456'), e não inclua informações pessoais, tais como o seu nome, data de nascimento, ou os dados de qualquer membro da família.
3. Nunca partilhe a sua palavra-passe completa ou o seu número PIN. Os bancos nunca irão pedir o seu PIN ou senha completos - em vez disso,
irão pedir números ou letras específicos, por exemplo, o primeiro e terceiro caracteres da sua senha.
4. Saia sempre da sua sessão bancária online, especialmente se utilizar um dispositivo a que outros tenham acesso.
5. Seja cauteloso ao utilizar um computador público para aceder à sua banca online, por exemplo, computadores de biblioteca. Eles podem não
ter o nível certo de software de segurança. Peça mais informações ao pessoal da biblioteca.
6. Utilize apenas redes Wi-Fi seguras para aceder à sua banca online. Não utilize redes públicas, tais como as de cafés ou estações de comboio pode ser possível que pessoas na mesma rede acedam aos seus dados.
7. Verifique regularmente o seu saldo e transações, e informe o seu banco de qualquer coisa que não reconheça.
8. Verifique regularmente se os seus dados pessoais estão corretos e atualizados.
DICAS
Esteja atento: Um esquema comum é quando os autores de fraudes telefonam, dizendo-lhe que a sua
conta foi pirateada e para transferir dinheiro para uma conta 'segura'. Podem até usar tecnologia que faz
parecer que estão a telefonar a partir do número oficial do banco. O seu banco nunca lhe telefonará do
nada, pedindo o seu número PIN ou senha, e eles não lhe pedirão para transferir dinheiro para uma conta
diferente.

TEMA 3:
Utilização criativa de
tecnologias digitais
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VISÃO GERAL
As tecnologias e ferramentas digitais podem ser utilizadas para fins criativos. Neste tópico daremos exemplos práticos
sobre como é possível fazer algum uso criativo das tecnologias e como as ferramentas digitais podem apoiar a sua
própria criatividade.
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TIRAR FOTOGRAFIAS COM UM SMARTPHONE
Um smartphone é provavelmente a câmara fotográfica mais conveniente que se pode ter. Tê-la-á sempre consigo, cabe no seu bolso, e não
requer quaisquer ajustes manuais antes de poder tirar uma fotografia. Mesmo que tenha uma câmara mais agradável, provavelmente
continuará a usar o seu smartphone para captar momentos fotográficos inesperados. Portanto, é uma boa ideia aprender como funciona a
câmara do seu telefone, para que esteja pronto quando quiser tirar uma fotografia.

Focagem
Muitos telefones têm câmaras básicas que utilizam um sistema sem foco (o que significa que praticamente tudo se mantém sempre em
foco). No entanto, cada vez mais telefones começam a ter câmaras de alta qualidade que requerem focagem. Neste caso, para focar
automaticamente a câmara, basta premir o botão do obturador até meio. Outros telefones, tais como o iPhone, permitem-lhe tocar numa
área específica do ecrã para focar a câmara. Quando o fizer, o iPhone também ajustará a exposição para que o ponto focal da sua fotografia
tenha sempre uma boa aparência.
Ampliação
Muitos smartphones têm um zoom digital que se pode utilizar para capturar objetos pequenos ou distantes. No iPhone, pode trazer o
cursor de zoom usando um gesto de beliscão, enquanto num telefone Android pode tocar nos botões mais (+) e menos (-). É importante ter
em mente que este é um zoom digital, que é de qualidade inferior ao zoom ótico.
Modos de cenas
Os modos de cena são uma ótima forma de tirar melhores fotografias em situações específicas. Por exemplo, os modos Paisagem,
Desporto, Retrato Noturno, e Fecho/Macro são cada um adaptado a diferentes situações. Alguns smartphones permitem-lhe selecionar os
modos de cena. Por exemplo, muitos telefones Android permitem-lhe tocar no lado direito do ecrã para aceder aos modos de cena (bem
como outras opções).
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Outras características
Alguns smartphones têm características adicionais que pode utilizar para tirar fotografias melhores. Aqui estão algumas características que
o seu telefone pode ter:
•

•
•
•
•

Grelha: O iPhone pode exibir uma regra de grelha de terços no ecrã para o ajudar a compor a sua fotografia. Pode aceder a isto tocando
no botão Opções na parte superior do ecrã.
HDR (High Dynamic Range): Este modo ajuda-o a capturar mais detalhes nas sombras e nos destaques das suas fotografias.
Geralmente, só funcionará quando o seu assunto não estiver em movimento.
Flash: Muitos smartphones têm um flash para o ajudar a tirar fotografias de fraca luminosidade.
Efeitos: Alguns smartphones permitem-lhe aplicar efeitos às suas fotografias, que podem incluir filtros a preto e branco, coloridos, ou
vintage. Nos telefones Android, pode tocar no lado direito do ecrã para aceder aos efeitos.
Câmara virada para a frente: O iPhone tem uma segunda câmara mesmo por cima do ecrã. Isto torna mais fácil tirar uma fotografia de si
mesmo, uma vez que pode ver o ecrã enquanto tira a fotografia.
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UTILIZAÇÕES DIÁRIAS PARA A CÂMARA DO SEU TELEFONE
A sua câmara de smartphone é de facto uma ferramenta realmente útil, não só para fotografias, mas também para digitalizar documentos e
gravar quase todo o tipo de informação que se lembre.

1. Compare preços
Quando estiver a fazer compras, poderá querer comparar preços em diferentes lojas. Basta tirar uma fotografia do preço do artigo, e tentar
incluir o próprio artigo na fotografia. O preço não é a única coisa que importa; se uma loja vende um pacote de 48 copos de plástico e outra
loja vende um pacote de 96, terá de incluir esta informação na foto para que possa fazer uma comparação precisa.
2. Dimensões do produto
Se estiver a comprar mobiliário, prateleiras ou eletrodomésticos, é melhor medir o espaço antes de ir à loja. Mas se se esquecer de o fazer,
pode tirar uma fotografia das dimensões do artigo (na frente ou no verso da caixa), depois medir o espaço quando chegar a casa. Isto é
normalmente mais fácil do que comprá-lo e ter de o devolver se não estiver certo, especialmente se for grande ou pesado.
3. Estacionamentos
Se estacionou num aeroporto ou no centro comercial, pode esquecer onde está o seu carro. Logo após estacionar, tire uma fotografia do
seu carro, e não se esqueça de incluir um elemento de identificação como uma placa ou um edifício. Quando estiver à procura do seu carro,
a fotografia pode ajudar a avivar a sua memória. Da mesma forma, se estiver a visitar outra cidade, pode tirar uma fotografia dos sinais de
rua perto do seu hotel, para que seja mais fácil de encontrar depois de um longo dia de visita turística.
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4. Acidentes de carro
Se estiver envolvido num acidente de carro, é uma boa ideia tirar fotografias do seu carro e de todos os outros carros que estiveram envolvidos. Se
houver uma disputa sobre quem está em falta, as fotos podem ajudar a apoiar a sua versão da história.
5. Digitalização de documentos
Não é necessário um scanner para manter um registo de documentos. Se o seu telefone tiver uma boa máquina fotográfica, pode simplesmente
tirar fotografias de formulários de impostos, faturas, cartas, e outros documentos. Mesmo que a qualidade não seja perfeita, pode ser bom o
suficiente para ler pequenos textos. Para maior qualidade, mantenha os documentos o mais plano possível, colocando-os sobre uma mesa ou
chão.
6. Aluguer de carros
A maioria das empresas de aluguer de automóveis exige a devolução do carro com a mesma quantidade de gasolina no depósito (ou mais) para
evitar taxas extra. Eles dar-lhe-ão um documento que mostra o nível atual de combustível, mas é fácil de o colocar no lugar errado. A primeira vez
que ligar o carro, tire uma fotografia do indicador de nível de combustível. Poderá então verificar a foto antes de reabastecer o carro.
7. Números de confirmação
Se estiver a comprar bilhetes online para um filme, concerto, ou jogo de basebol, poderá ter de trazer o seu número de confirmação para a
bilheteira. Se tirar uma fotografia do número de confirmação no ecrã do seu computador, não terá de se preocupar em trazê-lo consigo.

8. Salvar provas
Se está a contar aos seus amigos algo inacreditável que aconteceu (por exemplo, apanhar um peixe realmente grande), é bom ter provas. Tire
várias fotografias, para o caso dos seus amigos serem céticos.
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COMO PARTILHAR FOTOGRAFIAS ONLINE EM PRIVADO COM A FAMÍLIA E AMIGOS
Há formas diferentes de partilhar as suas fotografias com a família e amigos e mantê-las privadas de estranhos aleatórios.

1. Criar uma pasta partilhada na nuvem
A maioria dos fornecedores de armazenamento em nuvem (Dropbox, Google, iCloud, etc.) permitem aos seus utilizadores criar "pastas partilhadas":
pastas de itens que podem ser acedidas por outros, quer ao acederem às suas próprias contas ou através de um link partilhado.
Por exemplo, utilizando o Google, aceda à sua unidade Google e crie a sua pasta. Uma vez que a pasta esteja na sua unidade, clique com o botão direito
do rato para opções. Deverá ver um menu pendente com algumas ações, incluindo para "Partilhar+" a pasta, ou para "Obter ligação partilhável". Ambas
as opções permitem-lhe partilhar o conteúdo da sua pasta com outras pessoas. Para a maioria dos utilizadores, a opção "Obter ligação partilhável" será
suficiente: O Google fornecer-lhe-á um link para que possa enviar mensagens de texto, mensagens, ou enviar um e-mail à família e amigos para ver o
conteúdo da pasta.
A DropBox e outros fornecedores têm frequentemente configurações semelhantes. As populares contas de armazenamento em nuvem também podem
ser acedidas utilizando aplicações de telefone e tablet, permitindo-lhe carregar imagens diretamente do álbum de fotografias do dispositivo.
2. Grupos fechados ou secretos no Facebook
A informação no Facebook nunca deve ser considerada verdadeiramente 'privada'. No entanto, existem formas de limitar quem pode ver as suas
imagens. Os Grupos do Facebook, em particular, podem ser uma opção atrativa se você e as pessoas com quem deseja partilhar fotos já tiverem perfis.
Na página inicial, vá à secção Explorar - Grupos, clicando em "+ Criar Grupo" para criar um novo grupo para a sua conta. "Criar Grupo" também está
disponível a partir do menu principal, logo a seguir a Criar/Gerir Páginas.
Terá de dar um nome ao seu grupo, introduzir alguns amigos ou familiares para convidar, e claro, selecionar uma configuração de privacidade. De entre
os diferentes tipos de grupo, deverá selecionar 'Grupo Fechado' ou 'Grupo Secreto' para manter qualquer fotografia que partilhe com o grupo privada.
Com um grupo 'Fechado', qualquer pessoa online pode ver quem é membro do grupo, mas apenas os membros do grupo podem ver o conteúdo
publicado. Com um grupo 'Secreto', tanto o conteúdo como quem o pode ver permanecem invisíveis para os visitantes da rede.
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3. Textos de grupo
Várias aplicações de mensagens instantâneas oferecem opções de 'chat em grupo', permitindo-lhe enviar texto e imagens a um grupo selecionado
de indivíduos ao mesmo tempo.
iMessage, Android Messenger, Telegramas, WhatsApp, Facebook Messenger e Signal são todas aplicações de mensagens de texto que permitem
serviços de mensagens de grupo.

iMessage: No iOS, abrir mensagens e iniciar uma nova mensagem. Introduza os números de contacto para os quais está a enviar, depois introduza
texto, fotografias e clique em 'enviar'.
Messenger do Android: A mesma funcionalidade de mensagens de grupo pode ser feita no messenger do Android, mas pode ser-lhe pedido que
configure primeiro o MMS. Terá de ir a ‘Definições' e selecionar ‘Avançadas'. Em mensagens de grupo, alternar 'MMS de grupo'. Isto permitir-lhe-á
enviar textos em grupo através do protocolo de mensagens do Android.
WhatsApp: As conversas em grupo e a partilha de fotos são uma opção fácil. Para configurar uma mensagem para partilha de grupo, abra o
programa e clique no separador "Conversas" para iPhone, opção de menu "⋮" no Android. Carregue no ícone "Nova Mensagem", depois toque no
botão para "Novo Grupo". Adicione os seus contactos e uma linha de assunto, e depois continue a desenvolver o seu texto como habitualmente.
Telegram: O telegram tem duas opções para uma partilha limitada: canais e grupos. Os grupos são melhores para partilhar com pessoas que
conhece: têm membros e permitem a todos os que estão ligados a responder. Os canais têm assinantes, e embora possam ser públicos ou
privados, são construídos para encorajar a difusão dos matérias que publica. Para efeitos de partilha com ligações próximas, o grupo é tipicamente
o caminho a seguir.
Para criar um grupo, abra a aplicação, clique em "conversas" no canto inferior direito (iPhone) ou no botão de lápis circular no canto inferior
direito (Android). Aí, deverá ver um ícone para enviar mensagens, incluindo a criação e envio para grupos. Carregar em "Novo grupo", adicionar os
contactos que pretende enviar e dar um nome ao seu grupo. Uma vez adicionados, envie imagens e texto aos seus grupos da mesma forma que
envia outras mensagens com a plataforma.
Outras plataformas, incluindo o Facebook Messenger, têm funcionalidades semelhantes às mensagens de grupo, mas com diferentes direções de
configuração. Se utiliza regularmente uma plataforma de mensagens, dê uma vista de olhos às suas configurações e veja se o envio de textos em
grupo é uma opção.
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FERRAMENTAS DIGITAIS PARA OS SEUS PASSATEMPOS
A Internet está cheia de recursos para o ajudar a manter ocupado, aprender novas competências ou praticar os seus passatempos. Aqui estão
apenas alguns:
Cozinhar
Há muitas aulas de culinária online, disponíveis gratuitamente no site de alojamento de vídeos YouTube. Pode fazer uma pesquisa simples no
YouTube, usando palavras-chave como o nome da receita, do prato ou de um chef bem conhecido para encontrar uma série de vídeos mostrando
como preparar a sua comida favorita.
Aprender novas competências
Pode aproveitar a oportunidade para explorar um interesse ou aprender uma nova habilidade. Em quase todos os condados europeus existe a
Universidade da Terceira Idade que tem muitas ideias sobre como se pode continuar a aprender online.
Aprender novas competências
Pode aproveitar a oportunidade para explorar um interesse ou aprender uma nova habilidade. Em quase todos os condados europeus existe a
Universidade da Terceira Idade que tem muitas ideias sobre como se pode continuar a aprender online.
Ser criativo
Tente a sua mão a pintar, desenhar ou mesmo tricotar. Isto pode parecer assustador no início, especialmente se for novo, mas não precisa de ser
um perito para se tornar aristocrata. Há muitos tutoriais do YouTube que podem ajudá-lo a começar, e o website ou app Pinterest tem muitas
ideias para inspiração.

ATIVIDADE
- Plano de sessão 3
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Ouvir a rádio e livros
Para aqueles que querem ouvir a rádio, Old Time Radio para Android e OTR Streamer para iOS tocam mais de 10.000 programas. Comédias,
thrillers, westerns, ambas as aplicações podem oferecer aos ouvintes horas de entretenimento agradável sem qualquer custo.
A Apple e o Google apresentam um enorme catálogo de música que inclui numerosos álbuns, desde música clássica até música
contemporânea. As canções podem ser descarregadas e depois ouvidas novamente mesmo sem ligação à Internet, em modo offline.
Se gosta de livros mas enfrenta alguns problemas para os ler, Audible, agora produzido pela Amazon, é uma biblioteca com mais de 200.000
audiolivros. A assinatura inclui um livro gratuito e um bónus mensal que pode ser utilizado para comprar qualquer outro livro desejado na
plataforma.
Alguns links:
• Audible : gratuito para Android e iOS. Assinatura disponível em www.audible.com
• Old Time Radio: em inglês e grátis para Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.oldtimeradio)
• OTR Streamer: em inglês e gratuito para iOS (https://itunes.apple.com/it/app/otr-streamer/id353471785?mt=8)
• Google Play Music: Aplicação predefinida. Subscrição disponível em play.google.com
• Apple Music: Aplicação por omissão. Subscrição disponível em apple.com

TEMA 4:
Identificação de lacunas de
competência digital
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VISÃO GERAL
O principal objetivo deste tópico é ajudar as pessoas a terem conhecimentos básicos em termos de dispositivos digitais e
apoiá-las na procura de oportunidades de auto-desenvolvimento e de se manterem atualizadas em relação à evolução
digital.
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TORNANDO O SEU DISPOSITIVO MAIS FÁCIL DE USAR
Muitos smartphones e tablets vêm com uma gama de características que pode ajustar para garantir que o dispositivo satisfaz as suas
necessidades.

Alterar as suas definições de visualização
Na maioria dos smartphones e comprimidos pode 'beliscar' o ecrã para aumentar ou diminuir, por exemplo para aumentar ou diminuir o
zoom para uma página web ou olhar mais de perto para uma fotografia.
Pode também, rápida e facilmente, tornar o seu telefone ou tablet mais fácil de ler, aumentando o tamanho da fonte e o tamanho de itens
como ícones e imagens no ecrã.
Alterar as suas definições de visualização num telefone ou tablet Android
Para tornar o seu tamanho de letra maior ou menor num dispositivo Android:
1. Abrir as configurações do seu telefone ou tablet.
2. Toque em Acessibilidade, depois em Tamanho de letra.
3. Use o botão deslizante para escolher o tamanho.
Para criar itens no seu ecrã, como ícones de aplicação, mais pequenos ou maiores num dispositivo Android:
1. Abra as definições do seu telefone ou tablet.
2. Toque em Acessibilidade, depois em Tamanho do Ecrã.
3. Use o scroller para escolher o seu tamanho preferido.
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Alterar as definições do seu ecrã num iPhone ou iPad
Para tornar o seu tamanho de letra maior ou menor num dispositivo Apple:
1. Abrir as configurações do seu telefone ou tablet.
2. Toque em Acessibilidade, depois em Tamanho do visor e do texto.
3. Toque em Tamanho Maior de Acessibilidade.
4. Use o botão deslizante para escolher o tamanho.
Para fazer itens no seu ecrã, como ícones de aplicação, mais pequenos ou maiores num dispositivo Apple:
1. Abra as configurações do seu telefone ou tablet.
2. Toque em Mostrar & Brilho.
3. Toque em Ver sob a definição de Zoom de Visualização.
4. Toque em Zoom, depois em Definir.
5. Terá de reiniciar o seu telefone para que as novas definições tenham efeito.

Algumas destas funções podem funcionar apenas com modelos de telefones mais recentes, mas todos os telefones devem ter uma secção
de Acessibilidade no menu Definições. Existem muitas mais dicas para adaptar o seu dispositivo Android às suas necessidades no website de
Suporte do Google (https://support.google.com/accessibility/android/answer/6006949?hl=en-GB&ref_topic=9079043) ou o seu
dispositivo Apple no website de Suporte da Apple (https://support.apple.com/en-gb/guide/iphone/iph3e2e4367/ios).
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Alterar as suas definições de som
Se tiver dificuldades em ouvir conversas telefónicas, pode aumentar o volume do seu telefone utilizando os botões de volume na lateral do seu
aparelho. Pode parecer simples, mas a utilização de alta-voz pode também ajudá-lo a ouvir o que a pessoa que está a telefonar está a dizer.
Se ainda precisar de aumentar o volume do seu telefone, ou se usar aparelhos auditivos, poderá ser capaz de os ligar ao seu telefone para o ajudar
a ouvir.
Num telefone ou tablet Android : Pode utilizar a aplicação Amplificador de som (https://support.google.com/accessibility/android/answer/9157755)
para aumentar ou modificar os sons, e pode ligar alguns aparelhos auditivos ao seu aparelho para ouvir
claramente(https://support.google.com/accessibility/android/answer/9426888).
Num iPhone ou num iPad: Pode ajustar as definições de áudio(https://support.apple.com/en-gb/guide/iphone/iph3e2e2cdc/14.0/ios/14.0) e
amplificar sons, assim como ligar o seu aparelho a alguns aparelhos auditivos
(https://support.apple.com/en-gb/guide/iphone/iph470b1833/14.0/ios/14.0).
Utilização de ativação por voz
A ativação por voz é uma forma útil de controlar o seu dispositivo sem ter de tocar no ecrã. Pode abrir aplicações, ligar a alguém dizendo o seu
nome, escrever textos e e-mails, e muito mais através da utilização de comandos falados.
Descubra como configurar a ativação por voz:
•
No Android ou tablet: https://support.google.com/accessibility/android/answer/6151848?hl=en
•
No Ipad ou Iphone : https://support.apple.com/engb/HT210417#:~:text=To%20turn%20Voice%20Control%20on,%2C%20turn%20on%20Voice%20Control%22
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Configurar o seu dispositivo para ler em voz alta
Pode configurar o seu telefone ou tablet para ler notificações, mensagens e e-mails e páginas web em voz alta para si. Para o fazer, pode ajustar as
definições de acessibilidade do seu telefone. Em alguns telefones, pode testar diferentes vozes e ajustar a velocidade da voz.
Descubra como configurar a funcionalidade de leitura em voz alta:
•
No Android ou tablet : https://support.google.com/accessibility/android/answer/6007100?hl=en-GB
•
No Ipad ou Iphone : https://support.apple.com/en-gb/guide/iphone/iph96b214f0/ios
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TORNE O SEU COMPUTADOR MAIS FÁCIL DE USAR
Dicas para a visão
Pode ajustar as definições de visualização do seu computador para aumentar o tamanho do texto e das imagens no ecrã.

Num computador Windows :
• Ir para Configurações, depois Mostrar.
• Escolha Alterar o tamanho do texto, aplicações e outros itens.
• 150% é recomendado, mas pode escolher um tamanho de ecrã maior.
Num Apple Mac:
• Ir para o menu Apple, depois Preferências do Sistema.
• Clique em Acessibilidade.
• Clicar Zoom.

Também pode criar um programa que leia em voz alta o que está no seu ecrã. Descubra como configurar isto num computador Windows
(https://support.microsoft.com/en-gb/help/22798/windows-10-complete-guide-to-narrator) num Apple Mac
(https://support.apple.com/en-gb/guide/mac-help/mh27448/mac).
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Dicas para ouvir
Pode ajustar as suas definições de áudio, por exemplo, para reproduzir apenas som através de um altifalante. Ou pode configurar o seu ecrã
para piscar ou mostrar notificações quando recebe um alerta, em vez de usar em alertas áudio.

Num computador Windows: https://www.microsoft.com/en-us/accessibility/windows?activetab=pivot_1:primaryr3
Num Apple Mac: https://support.apple.com/en-gb/guide/machelp/unac611/mac#:~:text=On%20your%20Mac%2C%20use%20the,click%20Accessibility%2C%20then%20click%20Audio
Dicas para a mobilidade
Os computadores Windows e Mac têm definições que lhe permitem controlar o seu computador com a sua voz, permitindo-lhe escrever emails e mensagens sem ter de digitar.
Num computador Windows : https://support.microsoft.com/en-gb/help/4027176/windows-10-use-voice-recognition
Num Mac da Apple : https://support.apple.com/en-gb/guide/mac-help/mh40719/10.15/mac/10.15
Há também equipamento específico que pode comprar para tornar o seu computador mais fácil de utilizar. Pode descobrir que um rato ou
teclado normal não lhe dá o controlo que deseja, especialmente se tiver destreza limitada. Se tiver dedos artríticos, poderá encontrar um
rato trackball mais fácil de utilizar.
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MAIS DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS COMUNS (além de smartphones, tablet e pc)
Livros digitais/ e-books
A leitura é um dos prazeres da vida que, especialmente para aqueles que já não são jovens, pode tornarse uma ótima forma de passar o tempo. Infelizmente, os livros de papel têm muitas vezes caracteres
muito pequenos que certamente não ajudam a visão cansada e fraca dos idosos. Os e-books, neste caso,
oferecem uma excelente solução, com a possibilidade de ampliar consideravelmente o texto, ajudando
assim à leitura.
Aqui está uma lista dos melhores livros digitais neste momento:
https://www.independent.co.uk/extras/indybest/gadgets-tech/best-ereader-ebook-reader-amazonkindle-kobo-a9377031.html

Dispositivos de emergência
Útil especialmente para quem vive sozinho em casa, o dispositivo de emergência que lhe permite ligar
automaticamente para os números registados em caso de necessidade é um acessório indispensável
para a segurança das pessoas que já não são jovens ou que têm problemas de saúde. Pode usá-lo à volta
do pescoço ou colocá-lo sobre a mesa de cabeceira enquanto dorme e pode ser acionado premindo
simplesmente o único botão do dispositivo.
Encontrar objetos
Este gadget tecnológico pode ser útil para pessoas que muitas vezes esquecem o local onde deixam os
objetos. Estes são pequenos recetores Bluetooth que se ligam a objetos e, através de uma aplicação no
seu smartphone, permitem-lhe saber em tempo real a localização do que procura.

Tema 4: Identificação de lacunas de

competência digital
Altifalante Bluetooth
A principal diferença entre um altifalante Bluetooth e altifalantes tradicionais é que não requer uma ligação com fios. Desde que o
dispositivo na sua mão suporte Bluetooth, pode ligar-se sem fios ao altifalante Bluetooth. É também portátil e compacto,
conveniente para utilização e fácil de transportar independentemente do ambiente. Basicamente, é um amplificador e altifalante com
conectividade sem fios Bluetooth que é emparelhado (pré-associado) com um ou mais smartphones, tablets, iPods ou computadores.
Auscultadores Bluetooth
Para ouvir televisão, rádio, música e, porque não, um podcast, os auscultadores sem fios Bluetooth (não há fios à volta) são
definitivamente a solução ideal, especialmente para não manter o volume dos aparelhos demasiado alto e não perturbar os vizinhos e
outras pessoas na casa.
DICAS
Para utilizar o seu dispositivo Bluetooth com um smartphone ou tablet, também precisa de
os emparelhar. Nos dispositivos Android e iOS, abra as Definições, toque em "Bluetooth" e
mude o interruptor "Bluetooth" para a posição On. Toque nos seus altifalantes/auscultadores
na lista de dispositivos e depois introduza o código de emparelhamento dos altifalantes, se
solicitado.
DEFINIÇÃO
O que é o Bluetooth? Dê uma vista de olhos neste artigo :
https://www.businessinsider.com/what-is-bluetooth?IR=T
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A INTERNET DAS COISAS
Como já foi ilustrado, a Internet pode ser utilizada para completar todo o tipo de tarefas, tais como pagar contas, enviar mensagens, e
fazer compras online. À medida que a Internet se torna mais acessível em todo o mundo, as pessoas estão a encontrar novas formas de
incorporar esta tecnologia na vida quotidiana. Todos estes objetos quotidianos que se ligam à Internet são conhecidos como a Internet
das Coisas, ou IdC, para abreviar.
Por exemplo, considere o termóstato que controla a temperatura em sua casa. Tradicionalmente, só se podia ajustar isto a partir de
casa. Mas termóstatos inteligentes podem ser ligados à Internet. Isto permite-lhe controlar o dispositivo remotamente para que possa
ajustar a temperatura a partir de qualquer lugar com um computador ou smartphone. Dispositivos inteligentes e ligados como este são
normalmente referidos como parte da Internet das Coisas. Cada vez mais produtos começam a utilizar esta tecnologia, incluindo
lâmpadas, fechaduras de portas, e até frigoríficos.
A Internet das Coisas não se limita aos aparelhos em sua casa. Também pode ser utilizado para ligar quase tudo à Internet_ carros, luzes
de rua, e até mesmo edifícios inteiros. Como cada vez mais aparelhos estão ligados à Internet, podemos combinar esta informação para
ajudar a tomar melhores decisões na nossa vida diária.
ACTIVIDADE
- Plano de sessão 4

Bibliografia
https://www.mytherapyapp.com/it/blog/migliori-app-per-anziani
https://www.comparitech.com/blog/vpn-privacy/share-photos-online-privately/
https://www.paneeinternet.it/
https://edu.gcfglobal.org/
https://www.ageuk.org.uk/
https://www.meganga.com/
https://www.wikihow.it/

Glossário (1)
TERMO

DEFINIÇÃO

GUIA DO COMPUTADOR (GUIA DO UTILIZADOR)

Um guia do utilizador, também vulgarmente chamado
documento ou manual de comunicação técnica, destina-se a
dar assistência às pessoas que utilizam um determinado
sistema.

SISTEMA OPERATIVO

Um sistema operativo (SO) é um software de sistema que
gere hardware de computador, recursos de software, e
fornece serviços comuns para programas de computador.

ATUALIZAÇÃO

Uma atualização é um software novo, melhorado, ou fixo,
que substitui as versões mais antigas do mesmo software.
As atualizações são frequentemente fornecidas pela editora
do software gratuitamente.

CHAMADA DE VÍDEO

Uma chamada feita através de um telemóvel com uma
câmara e um ecrã, permitindo que os participantes se vejam
enquanto falam.

PASTA NA NUVEM

A nuvem é um termo utilizado para descrever uma rede
global de servidores, cada um com uma função única. A
nuvem não é uma entidade física, mas sim uma vasta rede
de servidores remotos em todo o mundo que estão ligados
entre si e destinados a funcionar como um ecossistema
único.

LIVROS DIGITAIS

Um livro digital, também chamado e-book, é um dispositivo
eletrónico móvel concebido principalmente para a leitura de
e-books e revistas digitais.

BLUETOOTH

Bluetooth é uma norma de tecnologia sem fios aberta
para a transmissão de dados de dispositivos eletrónicos
fixos e móveis em curtas distâncias. O Bluetooth
comunica com uma variedade de dispositivos eletrónicos
e cria redes pessoais que operam dentro da banda não
licenciada de 2,4 GHz.

Contactos

http://www.digitaliseme.eu/en

https://www.facebook.com/digitaliseme.project/

