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PLANO DE SESSÃO 1 

 

 

 

Nome do Módulo: Informação e Literacia de Dados 

Título: Conceitos da Internet 

Plano de Sessão 1 – Porque é que a Internet é importante? 

Duração: 50 minutos 

Objetivo 

Este Plano de Sessão é uma sessão introdutória sobre os conceitos 
da Internet. O principal objetivo deste Plano de Sessão é fornecer 
toda a informação necessária aos alunos sobre a Internet e as 
vantagens da sua utilização. 

Grupo Alvo 

Alunos (Adultos /Seniores) 

Instalações/Equipamento 

● Sala de Aula 
● Acesso à Internet 
● Projetor 
● Quadro (branco) 

 

Ferramentas/Materiais 

● Ficha de Apoio 1 
 

Atividades  

1. Tarefa 1: - Introdução ao mundo digital - Apresentação (20 

mins) 

 

1.1.  Atividade: A primeira atividade é uma introdução do formador e 

dos participantes.  

 

       ● Apresente-se e faça uma breve descrição do curso 
       ● Peça aos participantes para se apresentarem e dizerem       

algumas palavras relacionadas com o seu nível de conhecimento na 

área digital 
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2. Tarefa 2: Chuva de Ideias - Vantagens de utilizar a Internet 

 

2.1. Forneça post-it aos seus alunos e peça para escreverem as 
vantagens de utilizar a Internet.  
 
2.1 Discutir as respostas com a turma e colar as notas num flipchart.  
(10 min.) 
 

3. Tarefa 3: Reflexão sobre Atividades Online (10 mins) 

 
3.1 Peça aos alunos para darem exemplos de diferentes coisas que 
fazem online num dia, utilizando a ficha de apoio fornecida (ver ficha 
1) 
 
3.2 Refletir sobre a dificuldade de executar certas tarefas se não 

tivessem acesso à Internet. 

 

 
4. Tarefa 4: Terminar (10 mins) 

4.1. Mostre aos alunos (adultos /seniores) o seguinte video: 
https://www.youtube.com/watch?v=lH6WGOYdQ3k (5 mins) 
 
4.2. Conclusões/ Questões (5 mins) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lH6WGOYdQ3k
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Ficha de Apoio 1: Exemplos de atividades diárias online  

 

Descreva algumas das suas atividades digitais diárias (ler notícias, falar com amigos e 

familiares, visitar websites, jogar jogos, ouvir música, publicar nas redes sociais, fazer compras 

online, etc.)  

● ……………………………………………………………………… 

● ……………………………………………………………………… 

● ……………………………………………………………………… 

● ……………………………………………………………………… 

● ……………………………………………………………………… 

● ……………………………………………………………………… 

● ……………………………………………………………………… 

● ……………………………………………………………………… 

● ……………………………………………………………………… 

● ……………………………………………………………………… 

● ……………………………………………………………………… 

 

 


