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PLANO DE SESSÃO 2

Introdução ao conteúdo digital
Título 2: Desenvolvimento de Conteúdos Digitais
Plano de Sessão 2 – Introdução ao Conteúdo Digital
Duração: 30 minutos
Neste Plano de Sessão, os alunos aprenderão a mover-se pelos seus
computadores e tablets (navegar no ambiente de trabalho, encontrar ficheiros...)
e também na web. Serão introduzidos ao conceito de um navegador/browser,
aos diferentes tipos existentes e à forma de os utilizar.

Objetivo

Alunos (Adultos /Seniores)

Grupo Alvo

Instalações/Equipam
ento

Ferramentas/Materia
is

●
●
●
●
●

Sala de aula
Acesso à Internet
Portátil ou tablet
Projetor
Quadro branco

●
●

Ficha de Apoio 1
Ficha de Apoio 2

1. Tarefa 1: Navegador de internet (10min)

Atividades

1.1 Reproduza este vídeo para os seus alunos e faça algumas perguntas para
verificar a sua compreensão. Depois peça-lhes para darem uma definição para
cada um destes conceitos:
-

Links
Botões de navegação
Navegação com separadores
Favoritos e histórico
Descarregar ficheiros
Plug-ins

2. Tarefa 2. Pesquisa na Internet (10mins)
2.1 Agora os alunos vão experimentar utilizando um browser. Fornecer-lhes
(ver Ficha de Apoio 1)
Este projeto é financiado com o apoio da Comissão Europeia. Esta publicação reflete apenas a opinião dos
autores, e a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer utilização que possa ser feita das informações
nela contida. Projeto número: 2019-1-PT01-KA204-060701
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3. Tarefa 3. Pesquisa Avançada na Internet
3.1 Apenas se o formador considerar que os alunos cumpriram a Tarefa 2
adequadamente, podem passar à Tarefa 3. Agora é altura de os seus alunos
efetuarem uma Pesquisa Avançada por si próprios. Forneça-lhes
(individualmente ou em grupo) (ver Ficha de Apoio 2)
4. Tarefa 4. Terminar (5mins)

Este projeto é financiado com o apoio da Comissão Europeia. Esta publicação reflete apenas a opinião dos
autores, e a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer utilização que possa ser feita das informações
nela contida. Projeto número: 2019-1-PT01-KA204-060701
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FICHA DE APOIO 1: Procurar na internet
p

É o momento certo para iniciar uma pesquisa real na Internet.
Uma primeira atividade consiste em procurar informação geral sobre o continente europeu.
Vejamos que informação vamos receber se escrevermos na caixa de pesquisa do motor de
busca do google, o texto "Europa".

Estes são os resultados que o google me deu. Já recebeu um resultado semelhante?

Este projeto é financiado com o apoio da Comissão Europeia. Esta publicação reflete apenas a opinião dos
autores, e a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer utilização que possa ser feita das informações
nela contida. Projeto número: 2019-1-PT01-KA204-060701
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FICHA DE APOIO 2: Realizar uma Pesquisa Avançada

Vamos ver como fazer uma Pesquisa Avançada:

1. Escreva o texto que procura, na caixa de pesquisa do Google e prima Enter.
2. Clique em Definições (como indicado pela seta na imagem).
3. Selecione Pesquisa Avançada.
4. Na secção "Encontrar páginas com", introduza os termos da sua pesquisa.
5. Na secção "Depois, reduza os resultados por", escolha os filtros que pretende utilizar. Pode
utilizar um ou mais filtros.
6. Clique em "Pesquisa Avançada".

Agora tente fazer o mesmo com uma imagem e escolha algumas características que gostaria
que ela tivesse (como tamanho...)

Este projeto é financiado com o apoio da Comissão Europeia. Esta publicação reflete apenas a opinião dos
autores, e a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer utilização que possa ser feita das informações
nela contida. Projeto número: 2019-1-PT01-KA204-060701

