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 PLANO DE SESSÃO 4 

 

 

 

Nome do Módulo: Resolução de Problemas 

Título: Identificar Lacunas de Competência Digital  

 Plano de sessão 4 – A Internet das coisas  

Duração: 60 minutos 

Objetivo 

Este plano é uma sessão de discussão sobre as oportunidades e 
desafios oferecidos pela Internet na vida quotidiana. O principal 
objetivo deste plano de sessão é apoiar os estudantes a compreender 
e a descobrir as perspetivas futuras da Internet das coisas.   
 
 

Grupo Alvo 

Alunos (Adultos /Seniores) 
 

Instalações/Equipamento  

● Sala de Aula 
● Acesso à Internet 
● Projetor 
● Quadro Branco 

 

Ferramentas/Materiais  
 

• Post-its 

• Ficha de Apoio 1 
 

 
 
 

 
Tarefas Principais 

 
 
 
 
 
 
 

1. Tarefa 1: Introdução à Internet das Coisas 

1.1 Inicie a atividade com o video https://youtu.be/EKRVILAohck  
(5 mins) 
 
1.2 Perguntas para debate do vídeo (15 mins) 
 

• Quais podem ser as principais áreas de aplicação da Internet 
das Coisas na vida de todos? 
 
 

2. Tarefa 2: Compreender a Internet das coisas  
 

https://youtu.be/EKRVILAohck
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2.1 Forneça aos alunos post-its e peça-lhes que respondam ao 
seguinte: (15 mins) (ver Ficha de Apoio 1) 
 

• Vantagens da Internet das coisas   

• Desafios da Internet das coisas 
 
2.2 Discuta os resultados com a turma, refletindo sobre como a 
Internet das coisas poderia influenciar a vida futura (15 mins) 
 
 

3. Tarefa 3: Terminar (10 mins) 
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FICHA DE APOIO 1: Vantagens/Desafios da Internet das coisas 

 

 

 

 Vantagens da Internet das coisas:  

• ……………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………… 

 

Desafios da Internet das coisas:  

• ……………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………… 

*Use pos-its para escrever as 

respostas. 


