
Sessão com professores 
  
  

8 janeiro de 2019  
  
   
 

A equipa SeguraNet 
ERTE/DGE 



Recursos  

   Políticas Educativas – Cidadania Digital  

Aprendizagens Essenciais TIC 
Orientações curriculares para as TIC -1.ºCiclo  

Perfil do Aluno à saída 
da escolaridade 

obrigatória 



Recursos  

   O Centro de Sensibilização SeguraNet  



RECURSOS SEGURANET 



Mapa de Escolas Líderes Digitais  

http://seguranet.pt/pt/lideres-digitais-2018-2019 

Líderes 
Digitais 

Benjamins 
310 

alunos 

Líderes 
Digitais 

564 
alunos 



Equipas 

grupo turma   

Até 5 alunos 

Sessões 
síncronas online 

Alunos 
+ 

Professores 

Alunos 
 +  

Professores 

Comunidade 
de 

Prática* 

Partilha de 
práticas entre 
professores 

Partilha de 
práticas 

entre 
professores 

Disseminação 
na 

Comunidade 

Encontros 
Temáticos 

Pelo menos 
2  

Momentos 
- Professores 

Alunos 
- Pais e EE/ 
Comunidade  

A definir 

 de acordo 

com 

proposta 

das escolas  

Líderes Digitais Benjamins / Líderes Digitais 

1.º ciclo 

2º, 3ºciclos,  
secundário/ profissional 

* Grupo Líderes Digitais da página Facebook SeguraNet: https://www.facebook.com/groups/LideresDigitaisSeguranet/ 



Iniciativa Líderes Digitais  

Motivar os alunos para a divulgação de 
temáticas que incentivem à utilização 

segura e responsável da internet e dos 
dispositivos móveis, contribuindo, 
ainda, para o desenvolvimento da 

literacia para os Media. 

Promover intervenções 
junto das comunidades 
educativas. 



TEMAS  

Líderes 
Digitais 

Benjamins 
Líderes Digitais  

Não ao discurso do ódio 
 

Dependência da internet 

Fake news 
Sexting 
Proteção de dados 

 
 



Calendarização  

  

Datas 

  

Líderes Digitais 

  

Líderes Digitais Benjamins 

8 de janeiro de 2019 Sessão síncrona a distância para os professores 

31 de janeiro de 2019 1.ª sessão síncrona a 

distância para alunos 

  

16 de fevereiro de 2019   Sessão síncrona a distância para 

professores e alunos 

12 de março de 2019 2.ª sessão síncrona a 

distância  para alunos 

  

29 de abril de 2019   Sessão síncrona a distância para alunos 



Calendarização  

Atividades obrigatórias 

Até 28 de fevereiro de 
2019 

Intervenção junto dos outros alunos. 

Até  12 de março de 2019 Intervenção junto dos professores e/ou Intervenção junto dos 
pais/encarregados de educação/comunidade escolar.* 

Envio de até 31 de maio 
2019. 

Relatório sucinto das atividades realizadas e impacto 
esperado, junto da Comunidade Educativa. 

7 de junho de 2019 Encontro Cidadania Digital - SeguraNet 



 
 

Alguns exemplos de atividades… 

Sessões para 
delegados de 

turma; 
Diretores de 

turma  

Torneio 
“Quiz4You 

SeguraNet” 

Sessões 
para pais/EE 

- 
Associações 

Peddypaper 

Eventos fora do 
espaço escolar - 

no município 

Oficinas 
para alunos  
com edição 

de vídeo 

Produção de 
materiais e 
divulgação 

Webinar público 
na internet 

Sala temática/ 
Exposição de 

trabalhos 

Robótica e 
Programação 

Criação de 
novos 

materiais, 
incluindo jogos 

interativos e 
vídeos 

Dramatização 

Distribuição de 
"Quantos 

queres" aos 2.º 
ciclo 

… 

Jogo Kahoot 

Campanha de 
sensibilização 

nas rádios , 
jornais e TVs 

escolares  



https://www.seguranet.pt/pt/lideres-digitais-2018-2019 

lideresdigitais@dge.mec.pt 

Contactos 

https://www.seguranet.pt/pt/lideres-digitais-2018-2019
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