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 PLANO DE SESSÃO 2 

 

 

 

Nome do Módulo: Informação e Literacia de Dados  

Título: Conceitos da Internet 

Planos de sessão 2 – Termos básicos relacionados com a Internet  

Duração: 50 minutos 

Objetivo 

O principal objetivo deste Planos de sessão é fornecer toda a 
informação necessária aos alunos (Adultos/Seniores) sobre os 
termos básicos relacionados com a Internet através de uma 
atividade de grupo. 
 

Grupo Alvo 

Alunos (Adultos/Seniores) 

Instalaçoes/Equipamento 

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

Ferramentas/Materiais 

● Post-its 
● Folha de papel A3  
● Ficha de Apoio 1 
● Ficha de Apoio 2 
● Ficha de Apoio 3 

 

Atividades  

 
1. Tarefa 1: Compreender os termos básicos relacionados com 

a Internet    

1.1 Explicar aos alunos as seguintes definições: (20 mins) (ver Ficha 
de Apoio 1) 
● Internet 

● WWW 

● Navegador/Browser 

● Domínio URL 

● Motor de Busca 
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2. Tarefa 2: Compreender os termos básicos relacionados com 

a Internet – Atividade em Grupo. 

 
2.1 Escreva as seguintes definições em diferentes post-its: 
  (10 mins) (ver Ficha de Apoio 2) 

● Internet 

● WWW 

● Navegador/Browser 

● Domínio URL 

● Motor de Busca 

 
2.2 Dividir a turma para trabalhar em equipa. As equipas devem ser 
formatadas a partir de 2-3 pessoas. (5 mins) 
 
2.3 Forneça aos alunos o papel A3 com as definições. Estas devem 
ser corresondentes com os post-its. 
(ver Ficha de Apoio 3) (10 mins) 
 

3.  Tarefa 3: Terminar (5 mins)  
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FICHA DE APOIO 1: Compreender os Termos Básicos 

Relacionados com a Internet 

 

 

Definição: Descrição:  

1. Internet A Internet é uma rede global que liga sistemas 
informáticos em todo o mundo. 
Para se ligar à Internet, é necessário ter acesso a um 
fornecedor de serviços de Internet, que atua como 
intermediário entre si e a Internet. 
 

2. WWW WWW significa "World Wide Web". Não é sinónimo 
para a Internet. A World Wide Web, ou apenas "the 
Web", é um subconjunto da Internet. A Web consiste 
em páginas que podem ser acedidas através de um 
navegador da Web. 

3. Navegador/Browser Um navegador, ou simplesmente "browser" é uma 
aplicação utilizada para aceder e ver websites. Os 
navegadores web mais comuns são o Microsoft 
Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, e 
Apple Safari. 

4. Domínio URL URL significa "Uniform Resource Locator" 
(localizador uniforme de recursos). Um URL é o 
endereço de uma página web ou um ficheiro 
específico na Internet. Por exemplo, o URL do 
website da Digitalise Me é 
http://www.digitaliseme.eu 
 

5. Motor de Busca Um motor de busca contém milhões de sítios na 
Web, para que os internautas possam facilmente 
encontrar sítios na Web com a informação que 
procuram. Os motores de busca podem localizar 
sítios web (sites) relevantes quando os utilizadores 
introduzem termos ou frases de pesquisa. Os tipos 
mais comuns de motores de busca são: Google, Bing, 
Baidu. 

 

 

 

http://www.digitaliseme.eu/
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FICHA DE APOIO 2: Compreender os termos básicos 

relacionados com a Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um __________ contém 

milhões de sítios na Web, 

para que os internautas 

possam facilmente encontrar 

sítios na Web com a 

informação que procuram. 

Exemplos: Google, Bing, 

Baidu. 

O ____________ é um 

subconjunto da Internet. É 

constituído por páginas 

que podem ser acedidas 

através de um navegador 

da Web. Não é sinónimo 

para a Internet. 
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FICHA DE APOIO 3: Compreender os Termos Básicos 

Relacionados com a Internet 

 

 

Definição: Post-its: 

1. Internet  

2. WWW  

3. Navegador/Browser  

4. Domínio URL  

5. Motor de Busca  

 

 

 


