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Resum
mo da iniciiativa
A iniciativaa “Líderes Digitais” vi sa a promoção de co
omportameentos de utilização
segura da interneet e dos dispositivos móveis, din
namizados por jovenss de referê
ência na
Comunidade Educcativa, que receberão formação específica;
e
em cada c omunidade
e haverá
pelo meenos um prrofessor ressponsável ppelos jovens e pelas attividades. CCada “Líder Digital”
dinamizzará em seeguida ativvidades de formação dirigidas aos
a seus coolegas e a outros
membrros da Comu
unidade Edu
ucativa e paassará a serr conselheirro SeguraNeet. Os particcipantes
serão selecionados pelo Segu
uraNet, de entre os vo
oluntários in
nscritos. A iniciativa te
erá uma
escala p
piloto, integgrando um máximo dee 60 jovens. As atividad
des decorreem ao longo
o do ano
letivo. A
As sessões de formaçãão serão di namizadas pela equipa SeguraNeet, em colaboração
com as equipas do
os Centros de
d Competêência TIC. Se
erá utilizada
a uma plataaforma Moo
odle, em
dinâmiccas de form
mação síncro
ona a distânncia. A iniciaativa “Líderes Digitais”” sucede à iniciativa
“Painel de Jovens ‐ SeguraN
Net”1 e é innspirada no
o “Digital Leaders Piloot Programme”, da
Childneet Internatio
onal (UK)2.
A implemeentação e dinamização
d
o da iniciattiva “Lídere
es Digitais”” estão a cargo
c
da
equipa do projeto
o SeguraNett‐DGE3, partte integran
nte do consórcio Centrro Internet Segura4
que inteegra a rede europeia de
d Centro Innternet Segu
ura INSAFE5.

1

Mais infformação em http://www.seguranet.pt//pt/regulamen
nto‐do‐painel‐de‐jovens .
Mais infformação em http://www.childnet.com//new‐for‐scho
ools/childnet‐digital‐leaderrs‐programme
e.
3
Equipaa de Recurssos e Tecnollogias Educattivas (ERTE), Direção de Serviços dee Projetos Educativos
E
da Direçãão‐Geral da Ed
ducação (DGE
E) do Ministér io da Educaçãão e Ciência (h
http://erte.dgge.mec.pt/).
4
O consórcio Centro
o Internet Se
egura é consstituído pela Fundação para a Ciênci a e Tecnologgia (FCT),
Geral da Educcação (DGE), Instituto Portuuguês do Desp
porto e Juventtude (IPDJ) e a Microsoft Po
ortugal.
Direção‐G
5
Mais infformação em http://www.saferinternet..org .
2
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1. O que é a iniciativa
a “Líderes Digitais”
A iniciativaa “Líderes Digitais” vi sa a promoção de co
omportameentos de utilização
segura da internett, dinamizad
dos por joveens de referência na Comunidade
C
e Educativa. Estes e
estas “Líderes Diggitais” receb
berão form
mação especcífica no âm
mbito do p rojeto Segu
uraNet ‐
iniciativva “Líderes Digitais” e terão comoo missão fo
ormar inform
malmente ttanto os seu
us pares
como o
os adultos da
d Comunidade Educattiva em que
e se inserem
m, sobre a uutilização se
egura da
internet e dos disp
positivos mó
óveis.
Cada “Líder Digital” vaai dinamizaar atividades de formação dirigidaas aos seus colegas
ma e/ou dee outras turrmas da esscola, incluiindo alunoss da sua iddade e alun
nos mais
de turm
velhos o
ou mais novvos. Esperaa‐se que o/aa “Líder Diggital” possa dinamizar ttambém atividades
de form
mação diriggidas a ad
dultos da CComunidade Educativva e que ppasse a se
er um/a
conselh
heiro/a do projeto Se
eguraNet ssobre quesstões relatiivas à utiliização segura das
tecnolo
ogias digitaiss.
Os/as profeessores/as responsáveeis pela partticipação do
os/das “Lídeeres Digitais” nesta
iniciativva definem
m o enquaadramento das ativid
dades nos planos dee atuação da sua
Comunidade Educcativa. Espera‐se que ccoordenem e acompanhem o deesenvolvime
ento das
des dos/dass “Líderes Digitais”,
D
atuuando como tutores dos
d alunos e colaborad
dores da
atividad
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equipa SeguraNeet. Espera‐se igualmeente que possam assegurar
a
a visibilidade da
pação na in
niciativa “Lííderes Digittais”, contrribuindo asssim para rreforçar não só as
particip
compettências de liiderança do
os jovens dee referênciaa na Comunidade Educ ativa, mas também
t
para a p
promoção da
d utilização
o segura e eesclarecida da internet na Comuniidade Educaativa.
Os/as “Lídeeres Digitaiss” e os/as pprofessoress/as responsáveis receeberão um diploma
de partticipação na iniciativa, após connclusão das atividadess realizadass ao longo do ano
letivo.
A coordenaação e dinaamização daa iniciativa “Líderes Digitais” sãoo realizadas através
da internet, pelo que é nece
essária a uttilização de um endere
eço de corrreio eletrón
nico por
cada paarticipante. Ao longo das atividad es realizadaas serão reccolhidas imaagens que poderão
p
ser divu
ulgadas online ou em outros supoortes, atravvés dos canais de com unicação utilizados
para divvulgação e dinamizaçãão das ativi dades do Projeto
P
Segu
uraNet, meediante auto
orização
expresssa dos respeetivos Encarrregados dee Educação para esse efeito.
e

2. A quem se
s destina
A iniciativa “Líderes Digitais” desttina‐se a jovens de refferência em
m cada Comunidade
Educativa, que dessejem aumentar o seuu conhecimento sobre segurança digital e co
ontribuir
para a promoção
o na sua comunidadee destas te
emáticas. Para
P
o con seguir os “Líderes
Digitais” participam
m num ciclo
o de atividaddes de form
mação prom
movido pela equipa SegguraNet‐
DGE e desenvolveem em segu
uida um prrograma de
e formação abrangenddo outros alunos
a
e
munidade Educativa.
adultoss da sua Com
Os/as joven
ns participaantes poderrão candidaatar‐se à função de “Lííder Digital” ou ser
nomead
dos pelos seus coleggas ou peloos seus prrofessores. A particip ação dos “Líderes
Digitais” nas atividades é volu
untária.
Os “Líderes Digitais” são alunoss e alunas com idades entre os 9 e os 18
8 anos a
frequen
ntar uma escola
e
portuguesa, peertencente a um Agru
upamento dde Escolas,, a uma
Escola não agrupaada ou a um
u Estabellecimento de
d ensino particular e cooperattivo, em
territórrio nacionall ou no esttrangeiro, nno ano letivvo 2015/20
016, devida mente auto
orizados
pelos reespetivos Encarregado
E
os de Educaação. Cada Comunidad
de Educativva participante terá
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pelo menos um/a professor//a responsáável pelo accompanham
mento das atividades dos/das
s
os, no máxim
mo de dois professoress/as.
“Líderes Digitais” selecionado
A seleção dos participantes e a participaçção nas ativvidades da iniciativa “Líderes
Digitais” decorre de
d acordo co
om o estipuulado no pre
esente Docu
umento orieentador.

3. Resultado
os esperad
dos
Espera‐se que
q a particcipação na i niciativa “Lííderes Digitais” promoova o conhecimento
sobre aas temáticaas da segurrança digitaal, destacando os jovvens empreeendedores que se
disponibilizam parra oferecerr o seu esfforço e traabalho à co
omunidade e reforçan
ndo, em
o, os laços no
n interior da
d Comuniddade Educattiva.
paralelo
Os jovens “Líderes
“
Diggitais” beneeficiarão tam
mbém de um
m reforço dde competências de
liderançça, de comu
unicação e de
d trabalhoo em grupo.

4. Critérios de
d seleção
o
a. Crittérios de seleção
s
naa Comunidade Educativa
A seleção dos alunoss e alunas na Comun
nidade Educativa é daa responsabilidade
exclusivva dos/dass professorres/as partticipantes na iniciativa “Líderees Digitais”. Serão
selecion
nados até 3 alunos po
or Comuniddade Educattiva, mediante autorizzação expre
essa dos
respetivvos Encarrregados de Educaçãão na paarticipação do seu/ssua educaando/da,
propondo‐se a ado
oção dos seguintes crittérios de seleção:
•

mottivação do/da aluno/a em particip
par;

•

inteeresse do/da aluno/a ppela temáticca;

•

poteencial de desenvolvvimento de competências de liderançaa e de
com
municação em
e grupo doo/da aluno//a;

•

envvolvimento nas atividaades desen
nvolvidas pela
p
escola (relativas a estas
tem
máticas);

•

representativid
dade de génnero;

•

os alunos paarticipantess pelos diferentes cicloos do ensino
o básico
disttribuição do
e peelo ensino secundário.
s
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b. Crittérios de seleção
s
a aplicar pe
ela equipa
a SeguraN
Net‐DGE
A seleção dos
d alunos e alunas paarticipantess na iniciativva “Líderes Digitais”, de
d entre
os alunos selecion
nados em a.., é da respponsabilidad
de da equip
pa SeguraNeet‐DGE, ate
endendo
aos seguintes critéérios de sele
eção:
•

auto
orização do
os respetivvos Encarregados de Educação nna participaação do
seu//sua educando/da;

•

representativid
dade equitaativa de gén
nero dos alu
unos e alunaas participantes;

•

os participa ntes pelos diferentes ciclos de ennsino básico
o e pelo
disttribuição do
ensino secundáário;

•

dade geográáfica das Co
omunidadess Educativass participan
ntes;
representativid

•

envvolvimento da Comun idade Educcativa em atividades
a
ligadas ao projeto
SeguraNet;

•

núm
mero máxim
mo de alunoos por Comu
unidade Edu
ucativa: 3 allunos;

•

núm
mero máxim
mo de Comuunidades Ed
ducativas: 20
0 Comunidaades Educattivas;

•

núm
mero máxim
mo total de alunos e alunas
a
participantes naa iniciativa “Líderes
Digiitais”: 60 alu
unos.

5. Quando vai
v aconte
ecer
A iniciativa “Líderes Digitais” vai aacontecer ao
a longo do ano letivo 2015/2016
6, dentro
das dattas de referrência a segguir indicadaas. Estas daatas de refe
erência podderão ser alteradas,
por mo
otivos impreevistos. Os participanttes serão informados das eventuuais alteraçções em
tempo o
oportuno, através
a
de correio
c
elet rónico.
•

Divu
ulgação: outubro/20155;

•

Insccrição dos/d
das participaantes: 9‐20
0 /11/15, incclusive;

•

Form
mação dos//das “Líderees Digitais”:
o 1ª sessãão: 11/1/20016
o 2ª sessãão: 11/4/20016

•

Ativvidades na Comunidad
C
e Educativaa: ao longo do
d ano letivvo 2015/2016;

•

Relaatório sucinto das aatividades realizadas e benefíccios esperaados na
Com
munidade Educativa:

6

o 2º perío
odo: até 4/44/2016,
o 3º perío
odo: entre 115/5/2016 e 15/6/2016.
Sempre qu
ue seja co
onsiderado necessário
o, ao long
go do anoo letivo, a equipa
SeguraN
Net‐DGE solicitará
s
a colaboraçção dos/das “Lídere
es Digitais”” sobre questões
q
relacion
nadas com a segurança digital, prrevendo‐se a consulta mensal dessta comunidade de
jovens ““Líderes Diggitais”.

6. Como parrticipar na
a iniciativaa
O/A professor/a respo
onsável peloos “Líderes Digitais” em
m cada Com
munidade Ed
ducativa
deve ffazer a insscrição através do ppreenchime
ento de um formuláário, no endereço
http://aarea.dge.meec.pt/dspeld, identificcando todoss os alunoss e professsores particcipantes,
no perííodo de insscrição definido (para concretizar a inscriçã
ão é necesssária a auto
orização
prévia d
da Direção da Comunidade Educaativa, inform
mação sobrre nome, iddade e ende
ereço de
correio eletrónico de cada um
u dos parrticipantes, grupo de recrutamennto do proffessor e
escola/estabelecim
mento frequ
uentado pello aluno).
A equipa SeguraNet‐
S
DGE enviarrá em segu
uida a conffirmação daa participação e a
calendaarização pro
oposta para o desenvvolvimento do ciclo de formaçãoo dos/das “Líderes
Digitais”, para as Comunidade
C
es Educativaas selecionaadas, atravé
és de correi o eletrónico
o.
A formação
o dos/das “Líderes
“
Diggitais” vai ocorrer
o
num
m ciclo de dduas sessõe
es, cada
uma co
om a duraçção máxim
ma de 90 m
minutos, em
m que partticipará tam
mbém o professor
responssável.
As Comun
nidades Educativas p articipantess nesta in
niciativa seerão convid
dadas a
particip
par nas iniciativas “Desafios Segur aNet” e no “Selo de Se
egurança Di gital”.
q seja diinamizada uma intervvenção na Comunidad
C
eríodo e
Espera‐se que
e no 2º pe
outra n
no 3º perííodo letivo
o. Cada “Lííder Digital” definirá com o reespetivo professor
responssável o plano de form
mação que se propõe realizar na
a Comunidaade, e informará a
equipa SeguraNett‐DGE preenchendo u m question
nário. Este plano podde ser alterado ao
longo do ano letivo
o, por conve
eniência doos participan
ntes.
Existe umaa comunidaade de parttilha de infformações e experiênccias entre “Líderes
Digitais” para suporte de todo o prrocesso ao
o longo do
o ano letivvo, disponíível em
moodle.ertee.dge.mec.p
pt/course/vview.php?id
d=14.
http://m
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No final do ciclo de formação cada “Líde
er Digital” realizará a avaliação da sua
interven
omunidade, em conjunnto com o professor responsável
r
l, preenche
endo um
nção na Co
questio
onário.
Alguns joveens “Líderess Digitais” ppoderão serr convidado
os pela equ ipa SeguraN
Net‐DGE
para paarticipar em
m encontro
os europeuss dirigidos a crianças e jovens, em repressentação
nacionaal. A seleeção dos alunos e alunas participante
p
es nestes encontross é da
responssabilidade da
d equipa Se
eguraNet‐D
DGE, atende
endo aos seguintes crittérios de seleção:
•

envvolvimento da Comuniddade Educaativa nas attividades daa iniciativa “Líderes
Digiitais”;

•

envvolvimento da Comuniidade Educaativa nas iniciativas “D
Desafios SegguraNet”
e no
o “Selo de Segurança
S
D
Digital”;

•

núm
mero máxim
mo de alunoos por Comu
unidade Edu
ucativa: 1 alluno/a;

•

núm
mero máxim
mo total dde alunos e alunas participanttes em en
ncontros
euro
opeus, em representaç
r
ção nacionaal: 4 alunos//as.

7. Organizaçção da forrmação
A formação
o dos/das “Líderes
“
Diggitais” vai ocorrer
o
num
m ciclo de dduas sessõe
es, cada
uma co
om a durração máxima de 900 minutos, em que serão aboordadas te
emáticas
selecion
nadas sobree a seguran
nça digital. Estas datass de referên
ncia podem
m ser alteradas, por
motivoss imprevisto
os. Os participantes seerão informados das evventuais altterações em
m tempo
oportun
no, por corrreio eletrón
nico.
•

1ª sessão:
s
11/1
1/2016

•

2ª sessão:
s
11/4
4/2016

As sessões de formaçãão serão dinnamizadas pela
p equipa SeguraNett‐DGE.
Será

utilizada

uma

platafo
orma

Moodle,

na

área

http://m
moodle.ertee.dge.mec.p
pt/course/vview.php?id
d=14, para organização
o
o e dinamizzação da
formaçãão. As sessõ
ões de form
mação decorrrem integralmente a distância,
d
dee forma síncrona.
Em cada Comunidade
C
e Educativaa os/as jove
ens particip
pantes e oss/as professsores/as
responssáveis partiiciparão na formação a distância,, sendo neccessário quue disponhaam, pelo
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menos, de um com
mputador com
c
acesso à internet (em banda
a larga) porr participante, e de
mputador com
c
uma cââmara webb e sistema de som. A utilização de dispositivos de
um com
projeçãão é também
m aconselhaada durantee as sessõess de formaçção a distânncia.
Cada profeessor/a resp
ponsável e os respetiivos alunoss participarãão nas sesssões de
formaçãão a distância a partir de um me smo espaço
o físico; nass Comunidaades Educattivas em
que exiista mais do que um//a professo r/a responssável poderá, excecionnalmente, existir a
possibillidade de paarticipação a partir de dois espaço
os físicos diferentes, m
mediante solicitação
prévia ffundamentaada à equip
pa SeguraNeet‐DGE.
Os/as proffessores/as responsáv eis pelos “Líderes
“
Dig
gitais” em cada Comunidade
Educativa poderão
o ser convid
dados a parrticipar em breves sessões de preeparação prévia da
6
formaçãão a realizaar com os alunos, atrravés da plataforma Moodle
M
, paara salvagu
uarda da

existênccia de cond
dições adequ
uadas de deesenvolvimento da formação a disstância.

8. Questõess omissas
Todas as qu
uestões om
missas neste Documentto orientado
or serão deccididas pelaa Equipa
SeguraN
Net do Min
nistério da Educação e Ciência, Direção Ge
eral da Eduucação, Direção de
Serviços de Projeto
os Educativo
os, Equipa dde Recursoss e Tecnolog
gias Educattivas.
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Na áre
ea http://moodle.erte.dge.mec.pt/courrse/view.php?id=14 .

