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Nesta primeira atividade, os alunos são convidados a criar um cartaz 
sobre o tema “Dados Pessoais”, baseado num dos cartazes da coleção 
“O Pisca não arrisca!”. 

 

Conforme o regulamento, cada turma deverá concorrer apenas com um 
trabalho, selecionando aquele que melhor represente os apresentados 
pela turma. 

Sugestões para o professor: 

1. Ler e debater o conteúdo do cartaz em grupo. 

2. Poderão ser abordados os seguintes temas: 
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. O que são dados pessoais? A partilha de dados pessoais como a 
morada, nome da escola, número de telemóvel ou fotos pessoais podem 
comprometer a segurança do utilizador. Alguns dados como gostos 
pessoais (filmes, ator preferido, livro preferido, clube desportivo) que não 
comprometem a nossa identidade podem ser publicados. 

. Os riscos que corremos ao partilhar informações pessoais na Internet. 
Alertar para os predadores online. 

. Se algo estranho acontecer ao utilizar Internet devemos imediatamente 
contar o que se passa aos nossos pais e/ou aos nossos professores. 
Exemplos de situações que deverão ser reportadas: 

- receber imagens ou mensagens ameaçadoras ou que apelem ao ódio; 

- ser contactado por alguém que não se conheça mesmo que essa 
mensagem seja educada; 

- ser contactado por alguém que não se conheça e que faça pedidos de 
dados pessoais (o envio de uma fotografia, o horário da escolas, o nome 
da escola que frequenta, entre outros). 

3. Este cartaz será produzido pelos alunos e composto por um conjunto 
de ilustrações e texto. 

4. No final, deverá ser enviada uma fotografia do cartaz através da 
plataforma SeguraNet. 

5. Sugere-se que este trabalho seja publicado, com destaque, na página, 
blogue e/ou jornal da Escola. 

A atividade decorre até 28 de fevereiro de 2017. 

Envie o cartaz produzido nos seguintes formatos: JPG/ PDF/ PNG ou TIF. 


