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PLANOS DE AULA PARA 

EDUCADORES/PROFESSORES/FORMADORES   

 

 

 

Nome do Módulo: Comunicação e Colaboração  

Título: Cidadamia Digital  

Plano de Aula 34 – Direito e Responsabilidade Digital, Segurança e Privacidade Digital, Saúde e Bem-
estar Digital  

Duração: 90 minutos 

Objetivo 

O principal objetivo deste plano de aula é fornecer todas as 
informações necessárias sobre direitos e responsabilidades digitais, 
segurança e privacidade digitais e saúde e bem-estar digital. 
  

Grupo Alvo 
Alunos (Adultos /Seniores) 

 

Instalações/Equipamento  

 Sala de Aula 

 Acesso à Internet 

 Projetor 

 Quadro (branco) 
 

Ferramentas/Materiais  
 

 Ficha de Apoio 1 

 Ficha de Apoio 2 

 Ficha de Apoio 3 
 

 
 
 

 
Tarefas Principais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Tarefa 1: Introdução aos direitos e responsabilidades 
digitais    

 
1.1 Iniciar a tarefa com o vídeo 
https://www.youtube.com/watch?v=q5L-
kTUtQ_c&ab_channel=SaraVassallie (3 mins) 
 
1.2 Questões para debate do vídeo (15 mins) 

 O que são os “direitos e responsabilidades digitais “What  

 Porque razão os direitos e responsabilidades digitais são 
importantes?  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=q5L-kTUtQ_c&ab_channel=SaraVassallie
https://www.youtube.com/watch?v=q5L-kTUtQ_c&ab_channel=SaraVassallie
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 2. Tarefa 2: Direitos e responsabilidades digitais 
 
2.1 Os formadores devem explicar o que são os "Direitos e 
Responsabilidades Digitais" na cidadania digital (ver Ficha de Apoio 1) 
(20 mins) 
 

3. Tarefa 3: Introdução à segurança e privacidade digitais   
 
3.1 Iniciar a tarefa com o vídeo 
https://www.youtube.com/watch?v=TTZ 
ERhAsCpk&ab_channel=SafeGuardCyber (3 mins) 
 
3.2 Questões para debate do vídeo (15 mins) 

 O que é a segurança e privacidade digital 

 Porque razão a segurança e a privacidade digitais são 
importante?  

 
4. Tarefa 4: Segurança e privacidade digital 
 

4.1 Os formadores devem explicar o que é a "Segurança e Privacidade 
Digital" na cidadania digital (ver Ficha de Apoio 2) (20 mins) 
 
4.2 Os formadores devem fornecer aos alunos, um link de um jogo 
online para "Segurança e Privacidade Digital" 
https://phishingquiz.withgoogle.com/ (10 mins) 
 
4.3 Os alunos devem começar o jogo online e explorar o que é 
segurança e privacidade digital (15 mins) 
 

5. Tarefa 5: Introdução à saúde e ao bem-estar digital        
 
5.1 Comece a tarefa com o vídeo 
https://www.youtube.com/watch?v= 
0oXcJJPz7AA&ab_channel=MelissaKlein  (3 mins) 
 
5.2 Questões para debate do vídeo (15 minutos) 

 O que são a “saúde e bem-estar digital”?   

 Por que razão a saúde e o bem-estar digitais são importantes?  
 
 

6. Tarefa 6: Saúde e bem-estar digital 
 

6.1 Os formadores devem explicar o que é a "Saúde e Bem-Estar 
Digital" na cidadania digital (ver Ficha de Apoio 3) (20 mins) 
 
6.2 Os formadores devem fornecer aos alunos, o link de um jogo 
online para "Saúde e Bem-Estar Digital 

https://www.youtube.com/watch?v=TTZERhAsCpk&ab_channel=SafeGuardCyber
https://www.youtube.com/watch?v=TTZERhAsCpk&ab_channel=SafeGuardCyber
https://phishingquiz.withgoogle.com/
https://www.youtube.com/watch?v=0oXcJJPz7AA&ab_channel=MelissaKlein
https://www.youtube.com/watch?v=0oXcJJPz7AA&ab_channel=MelissaKlein
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https://plato.algonquincollege.com/ac-
library/healthWellness/story_html5.html (10 mins) 
 
6.3 Os alunos devem jogar o jogo online e explorar o que é saúde e 
bem-estar digital (15 mins) 
 

7. Tarefa 7: Encerramento (10 mins) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://plato.algonquincollege.com/ac-library/healthWellness/story_html5.html
https://plato.algonquincollege.com/ac-library/healthWellness/story_html5.html
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FICHA DE APOIO 1: Direitos E Responsabilidades Digitais 

  

Direitos e Responsabilidades 
digitais: 

 
Como no mundo real, existem 
direitos e responsabilidades para 
cada um de nós, o mesmo se 
aplica às comunidades digitais!  
Os indivíduos devem 
compreender, que lhes são 
proporcionadas oportunidades 
como o acesso à Internet, a 
produtos e ferramentas online 
mas também, devem cumprir 
regras, estar conscientes dos 
potenciais riscos, protegendo-se 
a si próprios assim como aos 
outros. 
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FICHA DE APOIO 2: Segurança e Privacidade Digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Segurança e Privacidade Digital: 
 

É uma responsabilidade de todos 
os utilizadores online, proteger as 
suas ferramentas e dados através 
de software e aplicações que 
impeçam invasões online. Como 
estamos todos ligados, todos têm 
a responsabilidade pela 
segurança. 
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FICHA DE APOIO 3: Saúde e Bem-estar Digital 

 

Saúde e Bem-estar Digital: 
 

A tecnologia tem-nos permitido 
comprar e vender produtos e 
serviços de todo o mundo. Isto 
oferece grandes oportunidades. 
No entanto, o comércio online 
envolve riscos. Os indivíduos 
devem estar esclarecidos e saber 
como lidar com os mesmos, a fim 
de se manterem seguros nas 
transações online. 
 


