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PLANO DE SESSÃO 4 

 

 

 

Nome do Módulo: Informação e Literacia de Dados 

Título: Navegação e Pesquisa de Informação 

Plano de sessão 4 – Introdução à Informação de Pesquisa Online  

Duração: 65 minutos 

Objetivo 

O objetivo deste plano de sessão é a realização de alguns exercícios 
práticos básicos sobre como utilizar a página Google. 
 

Grupo Alvo 

Alunos (Adultos /Seniores) 

Instalações/Equipamento 

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

● Computador Portátil/Tablet/Smartphone 

Ferramentas/Materiais 

● Ficha de Apoio 1 
 
 
 

Activities  

1. Tarefa 1: Explicar o que é a Pesquisa Google 

 
1.1 Começar a tarefa com o vídeo: 
https://www.youtube.com/watch? 
v=0eKVizvYSUQ&t=12s&ab_channel=Google (6 mins)  
 
1.2 Perguntas para debate do vídeo: (15 mins) 
       -   Explicar o que é a pesquisa Google e como aceder e navegar   
num motor de busca 
       -   Explicar porque é importante utilizar a pesquisa Google 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0eKVizvYSUQ&t=12s&ab_channel=Google
https://www.youtube.com/watch?v=0eKVizvYSUQ&t=12s&ab_channel=Google
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2. Tarefa 2:  Não tem tarefa 

2.1 Pedir aos participantes para efetuarem uma pesquisa no google 

no seu computador portátil/tablet/smartphone e ajudá-los 

individualmente se necessário (10 mins) 

 

3. Tarefa 3: Informação Online (10 mins) 

3.1 Pedir aos alunos para darem exemplos de diferentes coisas que 
podem pesquisar online: receitas de cozinha, revisões de dispositivos 
electrónicos, endereços de lojas, utilizando a folha de apoio fornecida 
(ver Folha de Apoio 1) 
 
 
       4.    Tarefa 4: Exercícios práticos sobre como utilizar a página do 

Google (24 min) 

4.1  Usando um projetor, explicar e exemplificar como realizar as 
seguintes atividades:  

 Como abrir e fechar um navegador 

 Como abrir/atualizar/fechar uma página web num 
separador/janela 

 Como navegar no histórico do navegador 

 Como configurar a página inicial do navegador 

 Como criar/visualizar/apagar marcadores 

 Como pesquisar certos tipos de documentos: imagens, 
vídeos, etc.  

 Como aceder às funções de ajuda 
 
 

5. Tarefa 5: Terminar (10 mins) 
 

5.1 Perguntas relativas à tarefa 3 - repetir certas ações para uma 
melhor compreensão e apresentar conclusões finais. 
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FICHA DE APOIO 1: Exemplos do que poderá pesquisar na 

internert 

 

 

Enumere alguns exemplos do que poderá estar interessado em pesquisar online (receitas de 

cozinha, dicas de jardinagem, críticas de diferentes produtos, endereços de lojas, etc.)  

 

● ……………………………………………………………………… 

● ……………………………………………………………………… 

● ……………………………………………………………………… 

● ……………………………………………………………………… 

● ……………………………………………………………………… 

● ……………………………………………………………………… 

● ……………………………………………………………………… 

● ……………………………………………………………………… 

● ………………………………………………………………………  

● ……………………………………………………………………… 

● …………………………………………………………………….. 

 

 

* Use o post-it para escrever 

as suas respostas. 


