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PARTICIPAÇÃO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ÍLHAVO  

NAS INICIATIVAS  DO PROJETO SEGURANET 
 

DESAFIOS 
 
 

LÍDERES DIGITAIS 



Âmbito / Objetivos 

“Os DESAFIOS SEGURANET são disponibilizados às escolas do 

ensino básico, no âmbito das atividades SeguraNet, 

projeto desenvolvido no âmbito do programa da 

Comissão Europeia “O Mecanismo Interligar a Europa”, 

visando a promoção na comunidade educativa, da 

navegação esclarecida, crítica e segura da Internet e dos 

dispositivos móveis.” 

in  www.seguranet.pt 



Funcionamento 

• Alunos, apoiados por um professor  

• 1º ciclo – «Desafios» trimestrais 

• 2º e 3º ciclos – «Desafios» mensais 

 

 

• Encarregados de Educação - «Desafios» trimestrais 

 

 

• Duração 

• Ao longo do ano letivo 



Funcionamento 

• Pontuação 

• alunos - cada desafio é cotado com 50 pontos 
(no máximo) 

• Enc. de Educação - cada desafio é cotado com 60 
pontos (no máximo) 

 

• Jocker 
 

• Prémios 

– Pontuação igual ou superior a 3000 pontos 

– Certificado e prémios SeguraNet a determinar 

 

 



Âmbito / Objetivos 

«A iniciativa “Líderes Digitais” visa a promoção de comportamentos de 

utilização segura da internet, dinamizados por jovens de referência na 

Comunidade Educativa.  

Estes e estas “Líderes Digitais” recebem formação específica no âmbito do 

projeto SeguraNet - iniciativa “Líderes Digitais” e têm como missão formar 

informalmente tanto os seus pares como os adultos da Comunidade 

Educativa em que se inserem, sobre a utilização segura da internet e dos 

dispositivos móveis.» 

in  www.seguranet.pt 



Participação do AGEÍLHAVO  
nas iniciativas do Projeto Seguranet  

 

• Ano Letivo 2015/2016 

 

 

• Ano Letivo 2016/2017 



Ano Letivo 2015/2016 2015/2016 



Equipas 

Equipas de alunos - turmas do 8ºano 
 

2015/2016 

 

• Realização dos «Desafios» durante as aulas da disciplina de TIC 

 

• Previamente é analisado e debatido cada tema  dos «Desafios» por cada 

equipa/turma 

 

• Os «Desafios» são apresentados pelo ”capitão de equipa” (delegado de 

turma) 

 

• Cada questão é analisada e selecionada a resposta mais votada 

 

• Depois de submetida a atividade, surge um momento de reflexão 



Equipas 

Equipas de Encarregados de Educação 

 

2015/2016 

• As equipas são constituídas com a colaboração dos Diretores de 
Turma, sendo o “capitão de equipa” o EE representante da turma 



Temas 

• Desafio 1 – Aprender na Internet (direitos de autor…) 

• Desafio 2 – Cyberbullying 

• Desafio 3 - Conteúdos ilegais/linha Alerta e linha Ajuda 

• Desafio 4 – Grooming 

• Desafio 5 – Sexting e reputação online 

• Desafio 6 – Movimento contra o discurso de ódio 

 

 

2015/2016 



Ano Letivo 2015/2016 2015/2016 



Equipa 

1. Ana Vieira 

2. Catarina Oliveira 

3. Raquel Grilo 

• Sessão 1 – “Desafios e riscos na rede - Mede o que publicas” 

 

• Sessão 2 – “Cidadania e Internet  - Liberdade e 
responsabilidade em comunidade” 

 

2015/2016 



Atividades 

• Sessões de sensibilização  

Promover comportamentos de utilização 
segura da Internet e dos dispositivos móveis 

2015/2016 

“Prevenir e Reagir contra os Riscos” 
 

Pais/Encarregados de Educação do 3ºciclo 

 



Atividades 

“Faz o teu papel para uma Internet melhor!” 
 

Alunos com Necessidades Ed. Especiais 

Turmas do 4ºano 

Turmas do 5ºano 

Turmas do 6ºano 

Turmas do 7ºano 

Turmas 8ºano 

Turmas 9ºano 

• Sessões de sensibilização  

Promover comportamentos de utilização 
segura da Internet e dos dispositivos móveis 

2015/2016 



Atividades 

• Colaboração com o Centro Internet Segura numa sessão informal 

de debate sobre guiões para a série de mini-vídeos “NET COM 

CONSCIÊNCIA” 

2015/2016 



Atividades 
• Temas abordados - cyberbullying, sexting, dating, discurso do ódio, roubo de 

identidade, reputação online, papel dos pais, dependência de jogos… 

 

•  AGEÍLHAVO - Escola de Referência para a Educação Bilingue de Alunos Surdos 

(EREBAS) 

2015/2016 



Ano Letivo 2016/2017 2016/2017 



1. Ariana Caramonete 

2. Carolina Damas 

3. Catarina Oliveira 

4. Henrique Pires 

5. Hugo Martinho 

EQUIPA 

• Sessão 1 – “Desafios e riscos na rede – Mede o que publicas” 

• Sessão 2 – “Cidadania e Internet – Liberdade e responsabilidade em 

comunidade” 

• Sessão 3 – … 

 

6. Leonilde Gonçalves 

7. Raquel Grilo 

8. Sara Mendes 

9. Vasco Ramos 

2016/2017 



• Criação do grupo ‘Líderes Digitais AGEÍLHAVO’ no Facebook 

Destinatários: Comunidade AGEÍLHAVO 

A realizar ao longo do ano letivo 

• Divulgar e promover as atividades  

• Partilhar informação relacionada com 
segurança na Internet 

ATIVIDADES 2016/2017 



• Projeto Fight Bullying  

Destinatários: Alunos AGEÍLHAVO 

A realizar ao longo do ano letivo 

• Fase A - Identificar casos de Bullying /Cyberbullying 

• Fase B - Prevenir situações Bullying /Cyberbullying 

• Fase C - Intervir em situações Bullying /Cyberbullying 

• Fase D - Combater Bullying /Cyberbullying 

ATIVIDADES 2016/2017 



• Colaboração na dinamização e logística da Peça 
de Teatro da Fundação PT 

“ID – A TUA MARCA NA NET!” 

Local: Casa da Cultura de Ílhavo 

Destinatários: alunos do 3º ciclo e do ensino profissional 

Data prevista: 1 de fevereiro 

• Peça sobre identidade e reputação digital 

 

• Pretende alertar a comunidade para o uso 
seguro e correto da Internet 

 

ATIVIDADES 2016/2017 



Ano Letivo 2016/2017 2016/2017 



Atividades 2016/2017 

Destinatários: Pais/Encarregados de Educação do 3ºciclo 

Data prevista: fevereiro 

• Sessões de sensibilização  
Promover comportamentos de utilização segura da Internet e dos 
dispositivos móveis 

“Prevenir e Reagir contra os Riscos” 
 

 



Atividades 2016/2017 

• Sessões de sensibilização – Pais/EE do 3ºciclo  

• Promover a navegação mais esclarecida e segura da Internet e das 

tecnologias, destacando a temática Bullying /Cyberbullying 
 

• Esclarecimento da atividade «Desafios» 
 

• Apresentação do Projeto FIGHT BULLYING 

“Prevenir e Reagir contra os Riscos” 
 

 



Atividades 

“Marca a diferença por uma Internet melhor!” 

• Sessões de sensibilização  
Promover comportamentos de utilização segura da Internet e dos 
dispositivos móveis 

2016/2017 

Destinatários  

• Alunos com Necessidades Ed. Especiais 

• Turmas do 4ºano 

• Turmas do 2º ciclo 

• Turmas do 3º ciclo 

 

Data prevista: fevereiro 



Atividades 2016/2017 

• Promover a navegação mais esclarecida e segura da Internet e das 

tecnologias, destacando a temática Bullying /Cyberbullying 

• Esclarecimento da atividade «Desafios» 

• Colaboração na realização do 1º «Desafio» 

• Apresentação do Projeto FIGHT BULLYING 

• Realização de um inquérito no âmbito do Projeto FIGHT BULLYING 

• Sessões de sensibilização – alunos 1º, 2º e 3º ciclos  

“Marca a diferença por uma Internet melhor!” 



Equipas - «Desafios» 

• Equipas de PAIS/ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

 

– As equipas são constituídas com a colaboração dos Diretores de 
Turma do 2º e 3º ciclos 

2016/2017 



Equipas de ALUNOS - turmas dos 4º anos 

2016/2017 Equipas - «Desafios» 

• Previamente é analisado e debatido alguns temas dos «Desafios» por cada 

equipa/turma durante a “Sessão de Esclarecimento” 

 

• Realização dos «Desafios» durante as aulas, com a colaboração das Professoras 

Bibliotecárias AGEÍLHAVO 

 

• Cada questão é analisada e selecionada a resposta mais votada 

 

• Depois de submetida a atividade, surge um momento de reflexão 



Equipas de ALUNOS - turmas dos 5º e 6º anos 

2016/2017 Equipas - «Desafios» 

• Previamente é analisado e debatido alguns temas dos «Desafios» por cada 

equipa/turma durante a “Sessão de Esclarecimento” 
 

• Realização dos «Desafios» durante as aulas da disciplina de Educação para a 

Cidadania, lecionada pelos respetivos Diretores de Turma 
 

• Os «Desafios» são apresentados pelo ”capitão de equipa” (delegado de turma) 
 

• Cada questão é analisada e selecionada a resposta mais votada 
 

• Depois de submetida a atividade, surge um momento de reflexão 



Equipas de ALUNOS - turmas dos 7º e 8º anos 

2016/2017 Equipas - «Desafios» 

• Realização dos «Desafios» durante as aulas da disciplina de TIC 
 
• Previamente é analisado e debatido cada tema  dos «Desafios» por cada 

equipa/turma na aula, dinamizado por um «Líder Digital»  
 
• Os «Desafios» são apresentados pelo ”capitão de equipa” (delegado de turma) 
 
• Cada questão é analisada e selecionada a resposta mais votada 
 
• Depois de submetida a atividade, surge um momento de reflexão 



Equipas de ALUNOS - turmas do 9º ano 

2016/2017 Equipas - «Desafios» 

• Realização dos «Desafios» durante as aulas da disciplina de Educação para a 
Cidadania, lecionada pelos respetivos Diretores de Turma 

 
• Previamente é analisado e debatido cada tema  dos «Desafios» por cada 

equipa/turma na aula, dinamizado por um «Líder Digital» 
 
• Os «Desafios» são apresentados pelo ”capitão de equipa” (delegado de turma) 
 
• Cada questão é analisada e selecionada a resposta mais votada 
 
• Depois de submetida a atividade, surge um momento de reflexão 



Temas – 2º e 3º ciclos 

• Desafio 1 – Jogos online 

• Desafio 2 – Cyberbullying 

• Desafio 3 –  

• Desafio 4 – 

. 

. 

. 
 

2016/2017 



Temas – 1º ciclo 

• Desafio 1 – Dados Pessoais  

• Desafio 2 – Há vida Offline 

. 

. 

. 
 

2016/2017 



Impacto na aprendizagem dos alunos 



Promoção do desenvolvimento de competências ao nível 
 

• Do conhecimento sobre algumas temáticas de segurança digital 
enquadradas nas competências da disciplina de TIC  

 

• Da navegação mais esclarecida e segura  

• da Internet 

• das tecnologias  
 

• Do trabalho em pares 
 

• Do pensamento crítico 
 

• Do poder argumentativo 

 

Impacto na aprendizagem dos alunos 



Impacto na aprendizagem dos alunos 

Promoção do desenvolvimento de competências ao nível 

• Comportamentos de utilização segura e responsável 

• Da Internet 

• Dos dispositivos móveis 

• Da comunicação 

• Do pensamento crítico 

• Do trabalho em pares 

• De liderança positiva 

• Do reforço dos laços com a comunidade educativa 

• Do empreendedorismo 



Agradecimentos 

• Aos alunos, nomeadamente aos «Líderes Digitais» 

• Aos Pais/ Encarregados de Educação 

• Aos professores AGEÍLHAVO, nomeadamente aos Diretores de Turma e 

Professoras Bibliotecárias  

• À Direção AGEÍLHAVO 

Por toda colaboração e empenho 

• À equipa do PROJETO SEGURANET 

 

Por toda colaboração, apoio e incentivo 
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