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PLANO DE SESSÃO 3 

 

 

 

Nome do Módulo: Informação e Literacia de Dados  

Título: Conceitos da Internet 

Plano de sessão 3 – Guia prático sobre como realizar atividades básicas num computador 

Duração: 40 minutos 

Objetivo 

Este Plano de sessão tem como objetivo apresentar as principais 
atividades que podem ser realizadas num computador, para aceder 
à Internet e utilizar as funções do ambiente de trabalho. 

Grupo Alvo 

Alunos (Adultos/Seniores) 

Instalações/Equipamento 

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

Ferramnetas/Materiais 

● Computador portátil /Tablet/Smartphone 

Atividades 

1. Tarefa 1: Como aceder à Internet (15 mins) 

 

1.1 Com recurso ao projetor, efetuar uma pesquisa no Google, 
utilizando uma abordagem passo a passo e explicando cada termo:  
 
       ● Mostrar o ícone do navegador e como aceder ao mesmo 
       ● Explicar os elementos/estrutura de uma página Google  
       ● Fazer uma Pesquisa Google sobre um tópico comum, por 
exemplo: informação geral do seu país – Wikipedia 
 
 

2. Tarefa 2: Atividades Básicas no computador (15 mins) 
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2.1 Usando o projetor, explicar e exemplificar os seguintes termos:  
       ● O que é o ambiente de trabalho? Que elementos se podem     
encontrar no ambiente de trabalho? 
       ● O que é um ficheiro ou uma pasta? 
       ● O que é a reciclagem e como utilizá-la? 
       ● Como organizar/mover/remover/remover ícones? 
       ● Como alterar o tamanho de um ícone? 
 
 

3. Tarefa 3: Terminar (10 mins) 

 

 


