
3.º Encontro do Painel de Jovens (4 de Maio) 
4 de Maio, 2011 
Decorreu no passado dia 4 de Maio de 2011, na Escola Básica Integrada Vasco da Gama, Parque das 

Nações (Lisboa) o 3.º encontro do 

Painel de Jovens SeguraNet. Para 

este evento foram convidados os 

elementos da equipa nacional 

SeguraNet, da qual fazem parte os 

representantes regionais em cada uma 

das Direções Regionais de Educação. 

Objetivos do Painel 

 Constituir uma base de dados fundamentada com as opiniões da população-alvo tendo em vista a 

produção e melhoria de materiais e ações desenvolvidas pelo SeguraNet. 

 Criar estratégias de sensibilização com base nas necessidades do grupo-alvo. 

 Conhecer a opinião e respeitar os pareceres dos jovens participantes em relação aos materiais e 

ações de sensibilização a implementar. 

 Conhecer a forma como os jovens utilizam as tecnologias e a Internet. 

 Promover a (in) formação interpares. 

 Estes objetivos constam do regulamento. 

 

Constituição 

Neste 2.º ano o painel foi alargado e conta com a participação das seguintes escolas: 

- Escola Básica Integrada Quinta de Marrocos, Benfica; 

- Colégio St. Peters Schooll, Palmela; 

- Escola Básica de S. Julião da Barra, Oeiras; 

- Agrupamento de Escolas de Vagos; 

O painel passou de 30 para 40 alunos, 10 por cada escola. 

 

Testemunhos dos Jovens do Painel anterior e Desenvolvimento dos Trabalhos 

Foram ouvidos os testemunhos de alunos que participaram no painel no último ano, de forma a promover a 

troca de experiências entre todos e o esclarecimento de dúvidas. Estes alunos realçaram ainda a 

participação em duas iniciativas internacionais que decorreram no Luxemburgo e na Roménia, no passado 

verão. 

Em termos globais e das intervenções dos jovens concluiu-se que a utilização da Internet se centra, ao 

momento, no Facebook.  

- A maioria dos alunos presentes têm perfil nesta rede social, apenas 4 alunos disseram não ter. 

- Muitos publicam fotos com regularidade e comentam ligações dos amigos. 

- Uma das ocupações frequentes é jogar. A opinião geral sobre os jogos refere que estes são básicos na 

conceção e grafismo, mas inicialmente criam viciação… 

- Alguns jogos promovem interações entre utilizadores. 

Para além desta rede social, poucos alunos mencionaram o facto de jogarem em rede, com jogos 

complexos. Em termos de atividades relacionadas com a escola, a grande maioria referiu que apenas 

efetua pesquisas. 

 

Temáticas para o Dia da Internet Segura 2012 

Em grupos de trabalho, constituídos obrigatoriamente por elementos de diferentes escolas, refletiu-se 

sobre os temas para o próximo dia europeu da Internet segura: Pensamento crítico e literacia digital; Ligar 

Gerações e Educação Mútua. 

Foram vistos os vídeos promocionais dos anos anteriores: Pensa antes de publicares 

(http://www.youtube.com/watch?v=ylh1zzeICDM), É mais que um jogo, é a tua vida 

(http://www.youtube.com/watch?v=JJvue_LPaLY). 

Os alunos expuseram as suas ideias e posteriormente deverão votar em um dos temas através do moodle. 

Esta plataforma de ensino e aprendizagem serve para dar suporte permanente à comunicação entre os 
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alunos envolvidos e a ERTE/PTE (Equipa de Recursos e TecnologiasEducativas/Plano Tecnológico da 

Educação). 

Desafios futuros 

Pediu-se aos alunos que refletissem sobre as Tiras de Banda Desenhada Seguranet (Tiras BD 

SeguraNet), de modo a propor novas ideias com humor para novos materiais deste tipo. As ideias 

partilhadas demonstraram qualidade e poderão ser produzidas brevemente. A ERTE/PTE fará o devido 

tratamento, apresentando-as ao ilustrador responsável. 

Conclusões globais 

As opiniões recolhidas são uma mais-valia para o planeamento das atividades SeguraNet e para a ação da 

equipa nacional. 

O destaque dado pelos alunos à presença na rede social Facebook antevê uma necessidade de reforçar a 

formação neste âmbito, refletindo-se no modo como as sessões decorrem nas escolas. 

Os representantes regionais devem também dar o seu contributo para a construção de novos materiais e 

adaptação dos existentes. 

Discutiu-se a possibilidade de organizar o próximo painel na região de Vagos/Aveiro, após o Agrupamento 

local se mostrar disponível para encetar esforços a este nível. Poderá acontecer após o final do ano letivo, 

no início do mês de Julho. 
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