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PLANO DE SESSÃO 5 

 

 

 

 

Nome do Módulo: Literacia dos Media 

Título 4: Literacia dos Media vs. Segurança Online 

Plano de sessão 5 – Em busca de segurança online 

Duração: 60 minutos 

Objetivo 

O objetivo deste plano de sessão é tornar os alunos conscientes da 
segurança online ao mesmo tempo que são alfabetizados 
digitalmente. 

Grupo Alvo 
Alunos (Adultos /Seniores) 

 

Instalações/Equipamento  

● Sala de Aula Classroom 

● Accesso à Internet 

● Computador/portátil 

● Projetor 

● Quadro Branco 

 

Ferramentas/Materiais  
 

● Papel A3 

● Post-its  

● Ficha de Apoio 1 

● Ficha de Apoio 2 

 

 
 
 

 
Tarefas Principais 

 
 
 
 
 

 

1. Início da reunião: apresentação do tema e do modo de 

trabalho - apresentações, debates, trabalho de workshop (5 

mins) 

A Internet permite-lhe permanecer anónimo. Isto leva a uma maior 

abertura nos contactos, comentários, etc. Mesmo os mais negativos. 

 Muitas vezes - devido à nossa inconsciência - é muito evidente. 

Como resultado, muitas ameaças aguardam os utilizadores. 
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Podemos falar de atividade criminosa (por exemplo, roubo de dados), 

e deve estar plenamente consciente da segurança da informação 

sobre si próprio. Limite a partilha de certos conteúdos e proteja os 

seus dados contra o acesso não autorizado. 

 
2. Tarefa 1: Verdadeiro ou falso (10 mins) 

 
1.1 Os participantes recebem uma ficha (ver Ficha de Apoio 1) com 
frases. A sua tarefa é marcar as declarações que são verdadeiras e as 
que são falsas. 
 

3. Tarefa 2:  O que é que os outros sabem sobre nós através 

das redes sociais? (20 mins) 

2.1. Com base na descrição (ver Ficha de Apoio 2), pensar que 
informações a pessoa pode estar a partilhar na rede social. Onde 
está o perigo? O que é que a Ana deve mudar? 
 
 

4. Tarefa 3: Compras online (15 mins) 

 
3.1. São necessários post-its. Os alunos vão escrever o que pensam e 
ao que devem estar atentos, quando se fazem compras através da 
Internet. Depois, o formador agrupa as respostas sob a forma de um 
gráfico, verificando qual é a mais frequente. Conduz a discussão, 
ajudando a encontrar aspetos importantes de compras seguras. Ao 
mesmo tempo, mostra a loja segura online - e mostra as 
características discutidas utilizando o seu exemplo. 
 
Nem todos os retalhistas na web se preocupam com a nossa 
segurança. Portanto, é importante verificar sempre a credibilidade 
das lojas online - por exemplo, lendo comentários sobre elas, 
perguntando a amigos, etc. Vale a pena verificar se a loja fornece 
regulamentos, política de privacidade, certificados (a ligação segura 
começa com https) - que dados são aí introduzidos. 
Existem diferentes tipos de métodos de pagamento. Pode pagar por 
transferência bancária, cartão de crédito ou utilizando vários 
sistemas de pagamento on-line, tais como uma conta PayPal. 
 
 

5. Tarefa 4: Terminar (10 mins) 
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FICHA DE APOIO 1: Literacia dos Media vs. Segurança Online 

 

 

 

Nº Frases  Verdadeiro  Falso 

1. 
O artigo assinado com o nome e apelido do 
autor garante a sua exatidão  

  

2. 
Sou anónimo quando assino o meu 
comentário usando um pseudónimo. Ninguém 
pode saber que este é o meu comentário. 

  

3. 
Tudo o que eu faço online é anónimo se não 
der o meu nome e apelido. 

  

4. 
Posso confiar plenamente nos meus amigos 
que me enviam conteúdos, artigos, links na 
Internet. 

  

5. 
Preciso de utilizar conscientemente a Internet 
se quiser estar seguro. 

  

6. 
A maior parte da informação sobre mim pode 
ser removida com sucesso da web. 

  

7. 
O fornecedor de Internet não recolhe 
informações sobre os utilizadores da rede. 
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FICHA DE APOIO 2: Literacia dos Media vs. Segurança Online 

 

 

 

Com base na descrição, pensar que informações a pessoa 
pode estar a partilhar na rede. Onde está o perigo? O que a 
Ana deve mudar? 

A Ana tem 55 anos de idade, vive sozinha, trabalha, não tem filhos e 
adora viajar e fazer marcha nórdica. Há alguns anos, juntou-se a um 
clube de viagens local. Fazem viagens em conjunto e regularmente. Ela 
utiliza um smartphone há já algum tempo. Registou-se num site de 
redes sociais, onde publica relatórios de viagens atualizados. Ela 
identifica os amigos com quem participa nas viagens. 

Também instalou uma aplicação que motiva o movimento, que utiliza 
durante os treinos de marcha nórdica. Ao mesmo tempo, concordou 
que a aplicação lhe permitisse aceder aos seus dados pelo telefone. A 
aplicação mostra a distância percorrida, o tempo, os quilómetros e o 
número de calorias queimadas. É muito motivador. Ela gosta de 
partilhar o seu progresso com os seus amigos na rede social. Os seus 
gostos motivam-na a agir. 

Anna procura frequentemente na Internet informações sobre temas 
que lhe interessam - viagens e caminhadas nórdicas. 

 

 


