
Apoiar as escolas que enfrentam 

Tem vindo a crescer a 
percentagem de escolas 
europeias com banda larga.
 

Algumas tecnologias 
recentes que estão a ser 
usadas na sala de aula: :

A aprendizagem baseada 
nas TIC está a aumentar! 

Quais são os desafios que 
os professores enfrentam?

Como pode o 
Selo de Segurança Digital 

apoiar a sua escola? 

Os professores sentem-se 
confiantes quando lidam 
com estes assuntos? 

Na União Europeia, 

  Com alguns passos simples

Benefícios para a sua escola

O DESAFIO
DAS TIC

Por toda a Europa, estamos a assisitir a uma 
utilização crescente das tecnologias 
de informação e comunicação (TIC) nas escolas.
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 6 em cada 10 professores  

O Selo de Segurança Digital é um projeto com múltiplas parcerias, apoiado por empresas de topo, 
como Liberty Global, Microsoft, Telefonica, Ministérios da Educação da Bélgica-Flandres, Chipre, 
Grécia e Portugal e a European Schoolnet e os seus Centros Nacionais de Segurança Digital. .

         Quais são os desafios que os professores enfrentam?
 

não receberam formação
da utilização das TIC em 
sala de aula. 

gostariam de ter acesso a 
iniciativas de desenvolvimento 
pessoal no âmbito das 
competências digitais.

Materiais online 
ilegais ou ofensivos 

O que é o Selo de Segurança Digital?   

• Uma ferramenta gratuita para ficar a par das tendências de 
   integração das TIC na sala de aula 
• Um serviço de reconhecimento e de apoio à escala europeia
• Uma iniciativa que pretende equipar as escolas com recursos 
   que promovam uma segurança digital fiável.

Complete um questionário de autoavaliação 
produzido pela iniciativa Selo de Segurança Digital 

Este questionário constitui uma forma simples de as escolas 
avaliarem, com base em normas internacionais, em que patamar 
se encontram no que diz respeito às infraestruturas, políticas e 
práticas de segurança digital. 
 

Receba um Plano de Ação

Um guia prático para melhorar as práticas de segurança digital 
da sua escola. 
 

Reconhecimento do trabalho efetuado traduzido num 
Certificado de Segurança Digital de Bronze, Prata ou Ouro 
para a sua escola. 

Privacidade 
online

Proteção de dados 
e segurança 

Cyberbullying

Direito de autor/ 
Plágio 

Proteção das 
passwords 

Comportamento e 
reputação online  

Saiba em que nível 
se encontra a sua 
escola à escala 
nacional e a 
nível europeu.  

Aceda a um conjunto 
crescente de recursos e 
ferramentas: conselhos e 
orientações sobre 
segurança digital, fichas 
informativas, listas de 
verificação e modelos.

 

 

 

 

 

Partilhe boas práticas 
com outras escolas e 
especialistas sobre 
questões de segurança 
digital.

 

 

 

Partilhe o seu  
reconhecimento 
com os pais e a 
comunidade local

 

 

 

Quem está envolvido no selo?

• Survey of Schools: ICT in Education -  https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/KK-31-13-401-EN-N.pdf - pg 130 

• Emerging Educational technologies - http://elearninginfographics.com/top-5-emerging-educational-technologies-infographic/

• Opening up education: Innovative teaching and learning for all through new Technologies and Open Educational Resources-   
  http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0654&from=EN

Fontes

 Ambientes Virtuais
de Aprdendizagem

 Aplicações móveis 
para a Educação

Aprendizagem 
baseada em jogos

MOOC (Massive 
Open Online Courses)

Análise de dados 
de aprendizagem 

MOOCs

escola

Para saber mais, visite www.esafetylabel.eu

Para saber mais, visite www.esafetylabel.eu

Com que desafios de segurança digital se veem as escolas confrontadas? 
A adoção de tecnologias traz consigo um conjunto muito grande de desafios 
ligados à segurança digital. O Selo de Segurança Digital é uma ferramenta 
grátis que ajuda as escolas a manterem-se a das novas tendências de integração 
das tecnologias de informação e comunicação (TIC) nas salas de aula. Capacita 
os professores com os recursos que lhes permitam sentir-se confiantes e oferece 
acreditação e um serviço de apoio em segurança digital a nível europeu.

Para saber mais sobre o Selo de Segurança Digital, carregue aqui.

Para saber mais, visite www.esafetylabel.eu


