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PLANO DE SESSÃO PARA 

EDUCADORES/PROFESSORES/FORMADORES   

 

 

 

Nome do Módulo: Comunicação e Colaboração  

Título: Cidadamia Digital  

Plano de Sessão 32 – Etiqueta Digital, Acesso Digital e Direito/Lei Digital 

Duração: 90 minutos 

Objetivo 

O principal objetivo deste Plano de Sessão é fornecer toda a 
informação necessária relativamente à etiqueta digital, acesso digital 
e direito/lei digital. 

Grupo Alvo 
Alunos (Adultos /Seniores) 

 

Instalações/Equipamento  

 Sala de Aula 

 Acesso à Internet 

 Projetor 

 Quadro (branco) 
 

Ferramentas/Materiais  
 

 Ficha de Apoio 1 

 
 
 

 
Tarefas Principais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Tarefa 1: Introdução – Recapitular os nove elementos de 
cidadania digital   

 
1.1 Iniciar a tarefa com a visualização do vídeo 
https://www.youtube.com/watch?v=rsox 
LsUJVn0&ab_channel=SimonaMcDonald (3 mins) 
 

2. Tarefa 2: Introdução à etiqueta digital  
 

2.1 Iniciar a sessão com o vídeo https://www.youtube.com/watch?v 
=HqSzuEzQCh8&ab_channel=BeccaAnn (3 mins) 
 
2.2 Questões para o debate do vídeo (15 mins) 

 O que é a “etiqueta digital”   

 Porque a etiqueta digital é importante? 

https://www.youtube.com/watch?v=rsoxLsUJVn0&ab_channel=SimonaMcDonald
https://www.youtube.com/watch?v=rsoxLsUJVn0&ab_channel=SimonaMcDonald
https://www.youtube.com/watch?v=HqSzuEzQCh8&ab_channel=BeccaAnn
https://www.youtube.com/watch?v=HqSzuEzQCh8&ab_channel=BeccaAnn
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3. Tarefa 3: Etiqueta Digital      

 
3.1 Os formadores devem explicar o que é a "Etiqueta Digital" na 
cidadania digital (ver Ficha de Apoio 1) (20 mins) 
 
3.2 Os formadores devem fornecer aos alunos, o link de um jogo 
online para "Etiqueta Digital" https://www.getbadnews.com/#intro 
(10 mins) 
 
3.4 Os alunos devem começar a jogar o jogo online e explorar o que é 
a etiqueta digital (15 mins) 
 
 

4. Tarefa 4: Introdução ao acesso  
 

4.1 Inicie a tarefa com o vídeo 
https://www.youtube.com/watch?v=oZfaiSrx 
GoQ&t=44s&ab_channel=JanelleJampole (3 mins) 
 
4.2 Questões para o debate do vídeo (15 mins) 

 O que é o “acesso digital”   

 Porque é que o acesso digital é importante? 
 

5. Tarefa 5: Acesso Digital      
 
5.1 Os formadores devem explicar o que é o 'Acesso Digital' na 
cidadania digital (ver Ficha de Apoio 2) (20 mins) 
 
 

6. Tarefa 6: Introdução ao Direito/Lei digital       
 
6.1 Iniciar a tarefa com a visualização do vídeo 
https://www.youtube.com/watch?v=B 
WDhBQG73Is&ab_channel=BeccaAnn (3 mins) 
 
6.2 2 Questões para o debate do vídeo (15 mins) 

 O que é o “Direito digital” 

 Porque é que o Direito digital é importante?  
 

7. Tarefa 7: Direito digital  
 
7.1 Os formadores devem explicar o que é a "Direito Digital" na 
cidadania digital (ver Ficha de Apoio 3) (20 mins) 
 
 

https://www.getbadnews.com/
https://www.youtube.com/watch?v=oZfaiSrxGoQ&t=44s&ab_channel=JanelleJampole
https://www.youtube.com/watch?v=oZfaiSrxGoQ&t=44s&ab_channel=JanelleJampole
https://www.youtube.com/watch?v=BWDhBQG73Is&ab_channel=BeccaAnn
https://www.youtube.com/watch?v=BWDhBQG73Is&ab_channel=BeccaAnn
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7.2 Os formadores devem fornecer aos alunos, um link de um jogo 
online para “Direito Digital” 
https://www.lycoming.edu/library/plagiarism-game/ (10 mins) 
3.4 Os alunos devem começar a jogar o jogo online e explorar o que é 
o Direito digital (15 mins) 
 

8. Tarefa 8: Terminar (10 mins) 
 

 

  

https://www.lycoming.edu/library/plagiarism-game/
https://www.lycoming.edu/library/plagiarism-game/
https://www.lycoming.edu/library/plagiarism-game/
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FICHA DE APOIO 1: Etiqueta digital  

  

Etiqueta Digital: 
 

Netiqueta é a abreviatura de 
"Internet etiquette".  
Os cidadãos digitais precisam de 
compreender como a utilização 
da tecnologia pode afetar os 
outros. Devem perceber e 
aprender que há uma pessoa no 
outro extremo das suas 
atividades digitais, tais como 
mensagem, tweet, comentário 
ou publicação. 
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FICHA DE APOIO 2: Acesso digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Accesso Digital: 
 

É verdade que como nas 
sociedades existe desigualdade 
social, nas comunidades digitais 
pode haver desigualdade digital. 
Nem todas as pessoas têm as 
mesmas oportunidades com a 
tecnologia. As razões por detrás 
disto podem variar e podem ter a 
ver com questões físicas, 
socioeconómicas ou de 
localização. É da 
responsabilidade daqueles que 
têm mais acesso à tecnologia 
ajudar aqueles que não o têm. 
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FICHA DE APOIO 3: Direito digital 

 

 

 

 

Direito Digital: 
 

Como as pessoas não podem 
roubar, assediar e causar 
problemas a outros numa 
sociedade, o mesmo se aplica no 
mundo digital. Os indivíduos 
devem compreender que existem 
regras e regulamentos que 
precisam de cumprir no mundo 
digital, assim como não podem 
utilizar conteúdo sem 
autorização, ou pelo menos 
atribuir os devidos créditos aos 
seus autores. 
 


