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PLANO DE SESSÃO 6 

 

 

 

Nome do Módulo: Literacia dos Media  

Título 4: Literacia dos Media vs. Segurança Online Media 

Plano de sessão 6 – Em busca de segurança online (parte 2) 

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 

● Ficha de Apoio 3 

 

 
 
 

 
Tarefas Principais 

 
 
 
 
 

1. Início da reunião: relembrar informações de workshops 

anteriores (5 mins) 

2. Tarefa 1: Diferença entre HTTP e HTTPS (10 mins) 

 

1.1. Os participantes completam uma tarefa na ficha de trabalho (ver 
Ficha de Apoio 1) 
 

3. Tarefa 2:  Redes Sociais (10 mins) 
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Atualmente, os meios de comunicação social são locais muito 
populares para reuniões e comentários virtuais, especialmente 
durante o Covid. Encorajam os utilizadores a partilhar as suas vidas 
com outros. Teoricamente, não há nada de errado com isso. No 
entanto, é uma forma de renunciar à nossa privacidade. Fornecer 
grandes quantidades de informação sobre si mesmo cria o risco de 
que essa informação seja utilizada contra nós. É comum 
comercializar e utilizar dados para fins de marketing. Também 
podem levar ao cibercrime: por exemplo, perseguição. 
 
2.1. Discussão: Como proteger a privacidade nas redes sociais? 
Exemplos: 

● Restringir publicação de fotos, informação sobre si. 
● Não consentir o envio de ofertas de marketing. 
● Optar por não fornecer os seus dados. 
● Não clicar nos links recebidos de amigos. Pode contactá-los, 
perguntar se o link é seguro. 
● Utilizar palavras-passe seguras. 
● Instalar um programa antivírus. 
● Atualizar o software. 
● Restringir a partilha da sua localização. 
● Não enviar dados pessoais através de meios de comunicação 
social, e-mail, SMS. É melhor fazê-lo pessoalmente ou por 
telefone, num local seguro. 
● Verificarmos as definições de privacidade no site de redes 
sociais (por exemplo, perfil privado). 
 

 
4. Tarefa 3: Banco eletrónico (15 mins) 

3.1. Os alunos estão divididos em 3 grupos. Cada grupo recebe um 
cartão com uma palavra-passe (ver Ficha de Apoio 2). Na atividade 
devem escrever as suas ideias, sobre como se podem proteger 
enquanto utilizam o produto. 

● Conta bancária online 
● Cartão de crédito 
● A aplicação móvel do banco 
 

3.2 Apresentação e discussão de ideias, procura de soluções 
adicionais. 

● As questões da palavra-passe da conta (aparência, 
armazenamento), https, a aparência do cadeado, 
armazenamento do cartão de pagamento, número PIN, 
número de verificação CVC, utilização do cartão ou login na 
conta em locais públicos, roubo do cartão, bloqueio de ecrã 
telefónico, utilização da conta através da rede pública, 
segurança do telefone, etc.) 
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5. Tarefa 4: E-mails falsos – phishing (15 mins) 

4.1 Os alunos podem ver um e-mail enviado para uma caixa de 
entrada privada no ecrã (ver Ficha de Apoio 3). Eles julgam a sua 
credibilidade. 
 

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

 

Atribuir páginas à coluna apropriada. Quais as páginas que devem começar com 
https? 

 

Nº Páginas na Internet  HTTPS  

1. Sites bancários eletrónicos   

2. 
Sítios Web de agências de intercâmbio 
 

 

3. 
Portais que oferecem empréstimos 
 

 

4. 
Sítios Web com notícias 
 

 

5. 
Lojas Internet 
 

 

6. 
Sites que oferecem pagamentos com cartão de 
crédito 
 

 

7. 
Portais com possibilidade de registo e login de 
utilizadores 
 

 

8. 
Páginas que lhe permitem introduzir dados pessoais 
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FICHA DE APOIO 1: Literacia dos Media vs. Segurança Online  

 

 

 

CONTA BANCÁRIA ONLINE  
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FICHA DE APOIO 1: Literacia dos Media vs. Segurança Online  

 

 

 

CARTÃ DE CRÉDITO 
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FICHA DE APOIO 2: Literacia dos Media vs. Segurança Online  

 

 

A APLICAÇÃO MÓVEL DO BANCO  
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FICHA DE APOIO 3: Literacia dos Media vs. Segurança Online  

 

 

 

Olá (o seu nome)! 

Tiveste sorte e o teu e-mail foi selecionado para participar no nosso sorteio. 

Tem a oportunidade única de descarregar um voucher de oferta Decathlon no 

valor de 2000 euros! 

O que é que tem de fazer? Confirme a sua participação, clicando AQUI. 

Apresse-se! O número de vouchers de oferta Decathlon no valor de 2.000 euros 

é limitado! 

Boa sorte! 



Pág. | 9 

 

 
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 

 

 

 


