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Resumo da iniciativa 

A iniciativa “Líderes Digitais”, que se iniciou em 2015/2016, visa a promoção de 

comportamentos de utilização segura e responsável da internet, dos dispositivos móveis e de 

literacia para os Media, dinamizados por jovens na Comunidade Educativa. Cada “Líder Digital” 

dinamizará atividades de sensibilização dirigidas aos seus colegas e a outros membros da 

Comunidade Educativa. Os participantes serão apoiados pelo SeguraNet. As atividades decorrem ao 

longo do ano letivo. Serão utilizadas dinâmicas síncronas à distância e assíncronas, com recurso a 

uma plataforma Moodle. A iniciativa “Líderes Digitais” é inspirada no “Digital Leaders Pilot 

Programme”, da Childnet International (UK)1.  

A implementação e dinamização da iniciativa “Líderes Digitais” estão a cargo da equipa do 

projeto SeguraNet-DGE2, parte integrante do consórcio Centro Internet Segura3 que integra a rede 

europeia de Centro Internet Segura INSAFE4, em colaboração com as equipas dos Centros de 

Competência TIC. 

  

                                                
1
 Mais informação em http://www.childnet.com/new-for-schools/childnet-digital-leaders-programme . 

2
  Equipa de Recursos e Tecnologias Educativas (ERTE), Direção de Serviços de Projetos Educativos da Direção-Geral da 

Educação (DGE) do Ministério da Educação (http://erte.dge.mec.pt/). 
3
 O consórcio Centro Internet Segura é constituído pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), Direção-Geral da 

Educação (DGE), Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) e a Microsoft Portugal. 
4
 Mais informação em http://www.saferinternet.org . 

http://www.childnet.com/new-for-schools/childnet-digital-leaders-programme
http://erte.dge.mec.pt/
http://www.saferinternet.org/
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1. A iniciativa “Líderes Digitais” 

A iniciativa “Líderes Digitais” visa a promoção de comportamentos de utilização segura da 

internet, dinamizados por jovens na Comunidade Educativa. Estes “Líderes Digitais” receberão 

apoio específico no âmbito do projeto SeguraNet e terão como missão intervir tanto junto dos seus 

pares como dos restantes elementos da Comunidade Educativa em que se inserem, sobre a 

utilização adequada da internet e dos dispositivos móveis. 

Os temas a desenvolver no decorrer da atividade serão no âmbito dos abordados no Projeto 

SeguraNet, para a promoção de comportamentos de utilização segura e responsável da internet, 

dos dispositivos móveis e de literacia para os Media. 

Este ano a iniciativa terá duas vertentes: “Líderes Digitais” e “Líderes Digitais Benjamins”. 

Os professores responsáveis pela participação dos “Líderes Digitais”/”Líderes Digitais 

Benjamins” nesta iniciativa definem o enquadramento das atividades nos planos de atuação da sua 

Comunidade Educativa, seguindo o calendarizado no projeto. Serão os responsáveis por coordenar 

e acompanhar o desenvolvimento das atividades, atuando como tutores dos alunos e 

colaboradores da equipa SeguraNet.  

Os “Líderes Digitais” e os professores responsáveis receberão um certificado de participação 

na iniciativa, após conclusão das atividades realizadas ao longo do ano letivo. 

A coordenação e dinamização da iniciativa “Líderes Digitais”/”Líderes Digitais Benjamins” 

são realizadas sobretudo através da internet, pelo que é necessária a utilização de um endereço de 

correio eletrónico por cada equipa participante. Ao longo das atividades realizadas serão recolhidas 
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imagens que poderão ser divulgadas online ou em outros suportes, através dos canais de 

comunicação utilizados para divulgação e dinamização das atividades do Projeto SeguraNet, 

mediante autorização expressa dos respetivos Encarregados de Educação para esse efeito. 

A iniciativa desenvolver-se-á com suporte da plataforma Moodle para divulgação de 

recursos, forma de comunicação e partilha; sessões síncronas à distância; atividades de intervenção 

dos jovens junto dos seus pares, dos professores, dos pais e encarregados de educação – da 

comunidade educativa de um modo geral; encontros temáticos, por regiões, entre os jovens Líderes 

Digitais, promovidos pelas escolas envolvidas com o apoio da equipa SeguraNet, a definir de acordo 

com o número de escolas envolvidas, disponibilidade e dinâmica das mesmas. 

 

2. Participantes 

A iniciativa “Líderes Digitais” destina-se a jovens que desejem contribuir para a promoção 

na sua comunidade educativa das temáticas a abordar, tais como, comportamentos de utilização 

segura e responsável da internet, dos dispositivos móveis e de literacia para os Media de referência 

em cada Comunidade Educativa. Distinguem-se duas vertentes: “Líderes Digitais”, direcionado a 

jovens a partir do 2.º ciclo do ensino básico (inclusive) até ao 12.º ano e “Líderes Digitais 

Benjamins”, direcionado aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico. 

 

a. Equipas “Líderes Digitais” 

Os jovens participantes poderão candidatar-se à função de “Líder Digital” ou ser nomeados 

pelos seus professores. A participação dos “Líderes Digitais” nas atividades é voluntária. 

Os “Líderes Digitais” são alunos do 2.ºciclo, 3.ºciclo ou a frequentar uma escola portuguesa, 

pertencente a um Agrupamento de Escolas, a uma Escola não agrupada ou a um Estabelecimento 

de ensino particular e cooperativo, em território nacional ou no estrangeiro, no ano letivo 2017/18, 

devidamente autorizados pelos respetivos Encarregados de Educação. Cada equipa terá até um 

máximo de 5 alunos por estabelecimento escolar. No caso de participarem mais do que um 

estabelecimento escolar do mesmo Agrupamento de Escolas, cada equipa terá de desenvolver as 

atividades em representação do respetivo estabelecimento escolar. Cada equipa terá um professor 

responsável pelo acompanhamento das atividades dos “Líderes Digitais” selecionados. 
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A seleção dos alunos nas Comunidades Educativas é da responsabilidade exclusiva dos 

professores participantes. Poderão participar na iniciativa os alunos participantes em 2016/17.  

 

b. Equipas “Líderes Digitais Benjamins” 

Os “Líderes Digitais Benjamins” são alunos do 1.º ciclo do ensino básico, a frequentar uma 

escola portuguesa, pertencente a um Agrupamento de Escolas, a uma Escola não agrupada ou a um 

Estabelecimento de ensino particular e cooperativo, em território nacional ou no estrangeiro, no 

ano letivo 2017/18, devidamente autorizados pelos respetivos Encarregados de Educação. Cada 

equipa participante terá um professor responsável pelo acompanhamento das atividades.  

Considera-se como equipa uma turma representada por um professor que oriente o 

desenrolar dos trabalhos. Não existe limite no número de turmas por estabelecimento escolar, 

sendo que cada equipa será convidada a desenvolver atividades, de acordo com o calendarizado. 

Os temas a abordar e natureza das atividades para que sejam adequados à faixa etária, serão 

distintos dos das equipas “Líderes Digitais”. 

 

3. Resultados  

Espera-se que a participação na iniciativa “Líderes Digitais” promova o conhecimento sobre 

as temáticas da segurança digital, destacando os jovens empreendedores que se disponibilizam 

para oferecer o seu esforço e trabalho à comunidade e reforçando, em paralelo, os laços no interior 

da Comunidade Educativa. Com esta iniciativa pretende-se uma forma de sensibilização à 

comunidade educativa mais eficaz, uma vez que é efetuada a partir de elementos da mesma. A 

partilha das práticas e atividades pelas diversas equipas, permitirá uma visão mais ampla da 

realidade nacional, assim como potenciar maior diversidade nas intervenções a desenvolver no 

âmbito desta iniciativa e no futuro. 

Os jovens “Líderes Digitais” beneficiarão também de um reforço de competências de 

liderança, de comunicação e de trabalho em grupo.   Os conselheiros passam assim a integrar uma 

comunidade prática, atuando como conselheiros SeguraNet e do Consórcio Centro Internet Segura. 
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4. Calendarização 

A iniciativa “Líderes Digitais” vai decorrer ao longo do ano letivo 2017/2018, dentro das 

datas de referência a seguir indicadas. Estas datas de referência poderão ser alteradas, por motivos 

imprevistos. Os participantes serão informados das eventuais alterações em tempo oportuno, 

através de correio eletrónico. 

 Divulgação e Inscrição dos participantes: /10/2017 a 15/10/17; 

 Sessão síncrona à distância para os professores: 25/10/17 

 Sessões síncronas à distância dos “Líderes Digitais”: 

o 1.ª sessão: 29/11/2017  

o 2.ª sessão: 24/1/2018  

o 3.ª sessão: 13/3/2018  

 Encontros temáticos regionais com os Líderes Digitais (promovidos pelas escolas), 

pelo menos dois, a definir de acordo com o número de escolas envolvidas, 

disponibilidade e dinâmica das mesmas.  

o entre 4/01/2018 e 23/03/2018 

 Atividades obrigatórias: 

o Intervenção junto dos professores: até 15/12/2017  

o Intervenção junto dos outros alunos: até 6/2/2018  

o Intervenção junto dos pais/enc. ed./comunidade: até 30/04/2018 

 Relatório sucinto das atividades realizadas e benefícios esperados na Comunidade 

Educativa: envio de 01/5/2018 a 15/5/2018. 

 Encontro Final – em data a definir, em junho. 

Cada equipa participará nas sessões à distância a partir de um mesmo espaço físico, sempre 

que possível.  

Os professores responsáveis pela equipas dos “Líderes Digitais” serão convidados a 

organizar e participar nos encontros temáticos regionais de/em pequenos grupos. 

 Nas sessões síncronas à distância, pretende-se, sempre que possível, privilegiar 

comunicações feitas pelos alunos. 
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5. Participação  

Cada professor responsável pelas equipas “Líderes Digitais” deve fazer a inscrição através do 

preenchimento de um formulário, a disponibilizar no site da DGE, na página do SeguraNet, 

facultando um endereço de correio eletrónico para contacto e identificando o estabelecimento de 

ensino, os alunos e professores participantes, no período de inscrição definido (para concretizar a 

inscrição é necessária a autorização prévia da Direção da Comunidade Educativa e dos 

Encarregados de Educação). 

A equipa SeguraNet-DGE enviará em seguida a confirmação da participação e informações 

pertinentes, para o correio eletrónico da equipa que tiver sido indicado. 

As Comunidades Educativas participantes nesta iniciativa são convidadas a participar 

também nas iniciativas “Desafios SeguraNet” e “Selo de Segurança Digital / eSafetyLabel”5 (caso 

ainda não estejam envolvidas). 

Serão dinamizadas pelo menos três intervenções na comunidade ao longo do ano letivo; 

poderão ser realizadas mais intervenções, dependendo das opções de cada equipa.  

Existe uma comunidade de partilha de informações e experiências entre “Líderes Digitais”, 

apresentação de recursos e esclarecimento de dúvidas, para suporte de todo o processo ao longo 

do ano letivo, cujo endereço será disponibilizado após inscrição.  

No final do ano letivo, cada “Líder Digital” realizará a avaliação da sua intervenção na 

Comunidade, em conjunto com o professor responsável, preenchendo um questionário online, em 

endereço a disponibilizar atempadamente. 

Alguns jovens “Líderes Digitais” poderão ser convidados pela equipa SeguraNet-DGE para 

participar em encontros europeus dirigidos a crianças e jovens, em representação nacional. A 

seleção dos alunos e alunas participantes nestes encontros é da responsabilidade da equipa 

SeguraNet-DGE, atendendo aos seguintes critérios de seleção: 

 envolvimento da Comunidade Educativa nas iniciativas SeguraNet: “Líderes Digitais”, 

“Desafios SeguraNet” e no “Selo de Segurança Digital”; 

 número máximo de alunos por Comunidade Educativa: 1 aluno/a; 

 outros critérios a definir, em função da especificidade de cada atividade. 

                                                
5
 Mais informação em http://www.seguranet.pt/pt . 

http://www.seguranet.pt/pt
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6. Inscrições 

As inscrições decorrem entre 3 e 18 de outubro a estão disponíveis em: 

 

 “Líderes Digitais Benjamins” do 1.º ao 4.º ano de escolaridade 

 

http://bit.ly/lideres_digitais-benjamins_inscr2017 

 

 

 “Líderes Digitais” do 5.º ao 12.º ano de escolaridade 

 

http://bit.ly/lideres_digitais_insc2017 

 

 

 

7. Questões omissas 

 

Todas as questões omissas neste Documento orientador serão decididas pela Equipa 

SeguraNet do Ministério da Educação, Direção-Geral da Educação, Direção de Serviços de 

Projetos Educativos, Equipa de Recursos e Tecnologias Educativas. 

 

http://bit.ly/lideres_digitais-benjamins_inscr2017
http://bit.ly/lideres_digitais_insc2017

