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1. Introdução 

 

Ao longo dos anos, o Dia da Internet Mais Segura, Safer Internet  Day (SID), tornou-se um 

evento marcante no calendário da segurança na Internet. O Dia da Internet Mais Segura teve o 

seu início em 2004, como uma iniciativa da União Europeia, sendo hoje comemorado em 

mais de 90 países e em seis continentes. Todos os anos se escolhe um tema que traduza as 

preocupações das questões emergentes da segurança na Internet. O Dia da Internet Mais 

Segura 2013 comemorou o seu décimo aniversário sob o lema “Os Direitos e os Deveres na 

Internet”, através do slogan “Liga-te, mas com respeitinho...”. 

Para assinalar este dia na comunidade escolar, todas as escolas foram convidadas a 

dinamizarem atividades sobre as temáticas relacionadas com a segurança na Internet, na 

segunda semana do mês de fevereiro de 2013, este ano letivo, no dia 5 de fevereiro. 

O objetivo principal foi envolver a escola e esta tornou-se a oportunidade perfeita para 

introduzir, ou reforçar, o tema da segurança na Internet entre alunos, professores, 

encarregados de educação e pais, bem como consolidar os conceitos que, eventualmente, terão 

sido, ou virão a ser, abordados na sala de aula. 

A comunidade escolar de todas as escolas públicas e privadas, da educação pré-escolar ao 

ensino secundário, de Portugal continental e das Regiões Autónomas da Madeira e dos 

Açores, foi convidada a juntar-se a esta iniciativa.  

Também foram convidadas todas as escolas/agrupamentos com Rádios e Televisões Escolares 

a celebrarem esta semana com spots promotores de segurança. Deste modo, as escolas ainda 

puderam realizar reportagens, entrevistas, notícias, produzir e gravar peças de teatro, entre 

muitas outras atividades.  

Para se poder dar a merecida visibilidade às iniciativas próprias de cada escola/agrupamento, 

foi solicitado que procedessem ao registo, preenchendo, para tal, um formulário no sítio da 

Semana SeguraNet (http://www.seguranet.pt/semana2013). Para apoiar as escolas no 

desenvolvimento das suas próprias atividades, na semana de 4 a 8 de fevereiro de 2013, foram 

http://www.seguranet.pt/semana2013


 Semana Da Internet Mais Segura - SEGURANET 2013 

 

6  
 

disponibilizadas Sugestões de Atividades e Recursos de Apoio na página da Semana 

SeguraNet.  

Este relatório contou com a colaboração de Maria Alexandra Gouveia e de Marisa Moreira, 
alunas estagiárias do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. 

 

Recursos de Apoio 

De forma a sustentar um apoio à concretização das atividades, foram disponibilizados alguns 

conteúdos em formato digital: 

 Banda desenhada - Tiras SeguraNet 

Estas tiras fomentam o sentido crítico, a navegação segura e esclarecida na Internet, através 

do humor. A galeria de Tiras SeguraNet encontra-se disponível em 

http://www.seguranet.pt/tiras-seguranet. Pretende-se que os docentes as divulguem na 

comunidade educativa para que, juntamente com os seus alunos, analisem e reflitam sobre as 

mesmas. 

 Clips de áudio e vídeo dos vídeos Minuto Seguro 

O "Minuto Seguro" consiste num conjunto de quarenta vídeos de cerca de um minuto cada, 

sobre os temas da segurança na Internet. Promovem a utilização crítica  e segura do 

computador, da rede e da Internet na escola.  

 ALERTAS "O que farias?" 

Os Alertas SeguraNet são conjuntos de materiais que podem ser utilizados para dinamizar 

atividades com alunos sobre segurança na Internet. No portal SeguraNet, é possível encontrar 

dois conjuntos de seis alertas bem como sugestões de utilização dirigidas aos professores. 

 Jogos 

Aplicações interativas que incluem informação e jogos. Estão disponíveis três aplicações, 

destinadas a três públicos-alvo, 1.º/2.º Ciclos, 3.º Ciclo/Ensino Secundário e pais e 

encarregados de educação. 
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 Planos de Aula 

Planos de aula da campanha Back2School 2012/13 da rede Insafe  sobre os deveres e direitos 

na Internet, nomeadamente: 

• Refletir sobre os direitos online  1 

• Refletir sobre os direitos online  2 

• O Barómetro dos Sentimentos 

• Aprender sobre os Direitos da Criança 

• Carta dos Direitos das Crianças 

 Guias 

Destacam-se os guias sobre segurança na Internet disponíveis no Centro de Recursos 

SeguraNet: 

• Manual de Literacia Digital 

• Manual para professores 

• Um Guia para os Pais - Educação e os Novos Media 

• Guia de Recursos SeguraNet - Metas Curriculares TIC 7.º Ano 

 Vídeos 

No Centro de Recursos SeguraNet, encontra-se uma seleção de alguns vídeos que podem ser 

utilizados para levantar questões e promover o debate. Como, por exemplo: 

• Did you see something weird on the Internet?: Vídeo que ilustra a reação de uma 

criança perante uma situação estranha na Internet e a importância do papel do 

encarregado de educação perante este cenário; 



 Semana Da Internet Mais Segura - SEGURANET 2013 

 

8  
 

• Be sure you know: Vídeo que alerta para os perigos da comunicação na Internet com 

pessoas desconhecidas; 

• Cyberbullying: vídeo que retrata a problemática do Cyberbullying (Childnet 

International); 

• "Minuto Seguro": um conjunto de quarenta vídeos de cerca de um minuto cada, sobre 

os temas da segurança na Internet; 

• Everyone Knows Sarah: Vídeo que alerta para os riscos de disponibilizar imagens 

pessoais na Internet; 

• Pensa antes de publicar!: Cuidado com os dados pessoais...; 

• Children see, children do: Um vídeo que retrata o comportamento dos filhos como 

espelho do comportamento dos pais. 

 Apresentações Eletrónicas 

No Centro de Recurso SeguraNet existem algumas apresentações eletrónicas que podem 

servir de base à construção de materiais para apresentações sobre estas temáticas. Estas 

apresentações podem ser reutilizadas e adaptadas de acordo com o público-alvo e com a ação 

a desenvolver.  

 

Atividades Sugeridas 

Foram sugeridas algumas atividades a serem desenvolvidas durante a Semana da Internet 

Mais Segura. No entanto, permaneceu a abertura à originalidade e criatividade com que cada 

escola pretendesse assinalar a semana. 

• Realização de workshops, palestras, debates, brainstorming, etc., sobre a temática da 

Segurança na Internet; 

• Incentivo aos professores e alunos da (s) escola(s) a participar nos Desafios 

SeguraNet. 

• Exposições (trabalhos previamente realizados pelos alunos, incluindo apresentação de 

cartazes, vídeos e outros materiais); 

• Apresentação em locais públicos de vídeos promocionais ou de sensibilização para a 

Segurança na Internet; 
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• Debates em sala de aula sobre estas temáticas utilizando, por exemplo, os ALERTAS 

"O que farias?", ou vídeos que destacamos em Recursos; 

• Exploração com os alunos dos Jogos Educativos SeguraNet disponibilizados em 

Recursos); 

• Organização de Concursos a nível de escola ou agrupamento no âmbito da Segurança 

na Internet; 

• Envolvimento dos clubes ou grupos escolares existentes nas escolas (exemplos: grupo 

de teatro; rádio e TV escolar; jornal da escola; etc.) na dinamização de atividades 

sobre esta temática; 

• Publicação de conteúdos sobre Segurança na Internet na página da escola, jornal 

escolar ou blogue educativo. 

• Assistência à transmissão por vídeo difusão do Seminário SeguraNet, que a decorrer 

em Lisboa, no dia 5 de Fevereiro, e organização de debate posterior. 

 

 

 

 

 

Imagem 1. Exposição: Agrup. Cónego Dr. Manuel Lopes Perdigão   Imagem 2. Palestra/Workshop: EB Dr.Sanches de Brito 

 

Atividades Registadas 

Durante esta semana, foram dinamizadas atividades pelas escolas envolvidas, das quais 

podemos destacar: 

 Produção de um rap, sendo que esta atividade foi realizada por duas escolas 

diferentes; onde uma delas criou uma coreografia para acompanhar; 

 A elaboração de rimas com alertas sobre os perigos para a navegação na Internet; 

 Debates e palestras que envolveram toda comunidade educativa; 
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 A realização de um peddy-paper; 

 Promoção de workshops dirigidos a pais, encarregados de educação e respetivos 

alunos; 

 Uma atividade simples, o sussurro, por parte dos alunos do slogan do Dia da Internet 

Mais Segura; 

 A mega- aula dinamizada pela Microsoft Portugal; 

 A visualização da peça de teatro sobre Cyberbulling: “Não faças aos outros...”; 

 A produção de músicas sobre temas de segurança na Internet; 

 Atividades desenvolvidas pelas rádios de escola; 

 Os Jogos da Glória sobre a segurança na Internet; 

 A produção de vídeos sobre as temáticas da segurança na Internet. 

Algumas destas atividades não chegaram até ao SeguraNet, apenas foi feita a descrição da 

atividade, não tendo sido enviado o produto final (como é, o caso, de músicas produzidas, 

de vídeos, entre outros). 

 

 

 

 

Imagem 3. Jogos SeguraNet: Escola Sec. Castêlo da Maia 

Imagem 4. Cartaz: Agrup. Escolas do Prado 

 

Imagem 5: Peça de Teatro: “Não faças aos outros...” 

por EBI Quinta de Marrocos 
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Atividades realizadas pela Região Autónoma da Madeira 

 Pensarápido: criação de uma sala específica sobre a Segurança na Internet. A 

competição decorreu durante toda a semana (de 4 a 8 de fevereiro), tendo existido, 

ainda, uma prova especial no dia 5 de fevereiro de 2013; 

 

 Educamedia – Aprender com o Cinema: atividades e questões inseridas no guia 

curricular sobre "Cyberbullying“; 

 

 Educamedia – Cinedesafios: criação de um pequeno vídeo de sensibilização sobre a 

Segurança na Internet concebido a partir de guiões específicos disponibilizados no 

sítio Web do Educamedia; 

 

 Web Radio Educamedia: construção de um spot publicitário para a Semana da 

Internet Mais Segura 2013, e sobre os temas que foram abordados ao longo da 

semana; 

 

 Webinar “Direitos e Deveres na Web”: no dia 5 de fevereiro, a Direção de Serviços 

de Investigação, Formação e Inovação Educacional transmitiu a partir do Portal de 

Tecnologias Educativas – Educatic um Webinar sobre os Direitos e os Deveres dos 

utilizadores na Web. Este Webinar consistiu num debate entre diferentes utilizadores, 

nomeadamente, um professor do 1.º Ciclo do Ensino Básico, um aluno do 3.º Ciclo do 

Ensino Básico, um encarregado de educação, um membro dos media, um 

representante do GIIP (Gabinete de Informação, Imagem e Protocolo) e um membro 

da DRE (Direção Regional de Educação); 

 

 Ações de Sensibilização: o Centro de Inovação Educacional realizou 24 ações de 

sensibilização (de 4 de fevereiro a 13 de março) sobre o tema “Direitos e Deveres na 

Web”, tendo como principais destinatários os alunos do Ensino Básico e Secundário 

dos estabelecimentos de ensino da RAM; 
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 Atividade de Enriquecimento Curricular de TIC: foram realizadas várias 

atividades no âmbito do Módulo “Segurança na Internet” presente no Documento de 

Orientações Metodológicas (DOM); 

 Atividade de Integração das TIC nas Áreas de Frequência Obrigatória: o Centro 

de Inovação Educacional criou um Guia de atividades com algumas sugestões a serem 

abordadas nas diversas áreas de frequência obrigatória. 

 
 

Seminário Dia da Internet Mais Segura 

No dia 5 de fevereiro de 2013, decorreu, na Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa, o 

Seminário “Dia da Internet Mais Segura”. Este encontro foi transmito em direto por 

videoconferência, a partir do sítio da Semana SeguraNet, estando o vídeo originado dessa 

gravação disponível em http://www.youtube.com/user/seguranet2. 
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Imagem 6: programa do evento  

2. Caracterização Geral da Semana da Internet Mais Segura 

 

Entre os dias 4 e 8 de fevereiro foi comemorada a Semana da Internet Mais Segura, nas 

escolas. Foi disponibilizado no portal SeguraNet (http://www.seguranet.pt/) um sítio alusivo à 

Semana SeguraNet (http://www.seguranet.pt/semana2013) no qual as escolas foram 

convidadas a registarem-se e a publicarem as atividades que viriam a desenvolver nesta 

semana.  
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Gráfico 1: Registos autorizados e ativos 

Como se pode verificar no gráfico 1, houve registo de 185 escolas, 344 docentes e 116 

atividades. Apesar de o sistema registar 185 escolas, com a análise realizada o que se verifica 

é que várias escolas se registaram várias vezes (2 ou 3 vezes). Com isto, podemos concluir 

que houve participação de 168 escolas, incluindo escolas da Madeira, Açores e Moçambique. 

É também do conhecimento da equipa que existem escolas/agrupamentos que, embora tenham 

realizado atividades no âmbito da semana, não procederam, no entanto, ao seu registo. 
 

Ao fazer a descrição do público-alvo em geral, verifica-se, gráfico n.º 2, que houve 

participação de 9,8% de pais/encarregados de educação; de 1,8% de avós; de 6,7% de 

auxiliares de ação educativa e de 81,7% de alunos de todos os níveis de ensino (pré-escolar, 

1.º ciclo, 2.ºciclo, 3.º ciclo e Ensino Secundário).   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   Fr  Fa 

Pais/Encarregados de Educação 9,8 28

Avós  1,8 5

Auxiliares de Ação Educativa  6,7 19

Alunos   81,7 232

Total  100% 284

Gráfico 2: Público-Alvo em Geral [%]
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Dos 81,7% dos alunos participantes, de acordo com o gráfico 3,  8% dos alunos que estão 

envolvidos nesta iniciativa são do ensino pré-escolar; 42% são do 1.º ciclo; 59% são do 2.º 

ciclo; 86% são do 3.º ciclo e, por fim, 37% dos alunos são do ensino secundário.   

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Público –alvo por nível de ensino [%] 

Os elementos envolvidos nesta iniciativa foram: pais/encarregados de educação, docentes, 

auxiliares de ação educativa e alunos de todos os níveis de ensino. Verifica-se que os 

elementos que participaram na iniciativa foram: 88,5% dos alunos; 0,7% de auxiliares de ação 

educativa; 3,9% dos docentes e 6,8% dos pais ou encarregados de educação, gráfico 4.  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Elementos 
Envolvidos em Geral [%] 

Dos 88,5% dos alunos, constata-se que 18,3% dos alunos eram do 1.º ciclo; 23,2% eram do 

2.º ciclo; 48,5% eram do 3.º ciclo e, por fim, 10% eram do ensino secundário.  
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Gráfico 5: Elementos Envolvidos: Alunos por Nível de Ensino [%] 

No que diz respeito às atividades estabelecidas, que a equipa do projeto SeguraNet propôs, 

gráfico 6, verifica-se que houve 16,7% de participação das escolas em palestras/workshop; 

14,8% em exposições; 20,7% em debates em sala de aula; 5,6% em Concursos; 15,4% em 

publicação de conteúdo; 2,2% em peças de teatro; 3,4% em passagem de spots (caso de haver 

rádio escolar); 6,7% em produção de vídeo (documentário, informação, reportagem, filmagem 

de peça) e, por último, foram realizadas 14,5% de outras atividades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6: Atividades Desenvolvidas pelas Escolas por categorias propostas [%] 

Ao analisar mais detalhadamente as outras atividades realizadas pelas escolas, constata-se que 

existe mais 1,4% do que na primeira categorização das atividades. Como se pode verificar na 

tabela 1, foram realizadas outras atividades para além das sugeridas pelo projeto.  
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Da análise desta tabela conclui-se, neste conjunto de atividades: a sessão de cinema (13,8% de 

participação), a exploração de jogos (12,1% de participação), a realização de passatempos 

(8,6% de participação) e a divulgação do portal SeguraNet e da Semana da Internet Mais 

Segura (8,6% de participação) foram as mais realizadas.  

Outras Atividades dinamizadas pelas Escolas Fa Fr (%) 
Exploração de Jogos Educativos 7 12,1 
Visualização de Vídeos  4 7 
Sessão de Cinema  8 13,8 
Sensibilização/Formação  4 7 
Inquérito/Questionário 3 5,2 
Palestras (Colóquio, Mega Aula) 2 3,4 
Realização de Passatempos 5 8,6 
Cartazes 2 3,4 
Publicação do conteúdo produzido em plataformas, blogs, Facebook e sites 
das escolas 

2 3,4 

Músicas alusivas ao tema da Semana  2 3,4 
Coreografia alusiva à Semana  1 1,7 
Produção de conteúdo numa das disciplinas  4 7 
Divulgação (site SeguraNet e da Semana da Internet Mais Segura)  5 8,6 
Debate fora do contexto sala de aula 3 5,2 
Peddy- Paper sobre os direitos e deveres online e offline 1 1,7 
Distribuição de Flyers  1 1,7 
Pesquisa e Produção de documentos 1 1,7 
Redes Sociais 1 1,7 
Mensagens com rimas sobre Segurança na Internet 1 1,7 
Apresentações Digitais  1 1,7 

Total 58 100% 
Tabela 1: Outras Atividades Dinamizadas pelas Escolas [%] 

 

Concluiu-se que, em média, as escolas realizaram duas atividades. Apesar desta média, houve 

escolas a realizarem dez atividades e houve outras que realizaram apenas uma atividade.  
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3. Localização das Escolas Participantes nas Atividades 

Da análise da tabela 2 e da imagem 7, constata-se que as regiões pertencentes à NUT III que 

mais participam nas atividades foram: Região Autónoma da Madeira, (com a participação de 

23 escolas); Grande Lisboa, (com a participação de 21 escolas); Península de Setúbal, (com a 

participação de 16 escolas); Grande Porto, (com a participação das 16 escolas) e a região do 

Cávado, (com a participação de 10 escolas).  

As regiões que participaram apenas com uma escola foram: o Baixo Mondego, o Pinhal 

Interior Norte, a Beira Interior Sul e o 

Oeste. Ainda as regiões que não 

participaram foram: o Pinhal Interior Sul e 

a Cova da Beira.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 7: Regiões constituintes da NUT III 

 

NUT III 
Regiões Contagem de escolas  

(1) Minho-Lima  6 
(2) Cávado 10 
(3) Ave  9 
(4) Grande Porto  16 
(5) Tâmega  8 
(6) Entre Douro e Vouga 5 
(7) Douro 4 
(8) Alto Trás-os-Montes  5 
(9) Baixo Vouga  7 
(10) Baixo Mondego  1 
(11) Pinhal Litoral  5 
(12) Pinhal Interior Norte  1 
(13)Pinhal Interior Sul  0 
(14) Dão Lafões  2 
(15) Serra da Estrela  2 
(16) Beira Interior Norte 2 
(17) Beira Interior Sul  1 
(18) Cova da Beira  0 
(19) Oeste  1 
(20) Grande Lisboa  21 
(21) Península de Setúbal 16 
(22) Médio Tejo  6 
(23) Lezíria do Tejo  4 
(24) Alentejo Litoral 4 
(25) Alto Alentejo  4 
(26)Alentejo Central 2 
(27) Baixo Alentejo  6 
(28) Algarve  11 
Açores 3 
Madeira  23 

Total  185 Escolas 

Tabela 2: Número de Escolas por cada região da NUT III 
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No que concerne às regiões pertencentes à NUT II, tabela 3, podemos concluir que a 

participação mais notável se verifica na região do Norte (com 63 escolas participantes), na 

região de Lisboa (com 37 escolas participantes), no Centro (com 28 escolas participantes) e a 

Região Autónoma da Madeira (com 23 escolas participantes). E ainda em relação à NUT I 

(Portugal Continental, Região Autónoma da Madeira e Região Autónoma dos Açores), 

Portugal Continental apresenta uma maior participação do que as Regiões Autónomas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUT II 
Norte 63 Escolas
Centro 28 Escolas
Lisboa 37 Escolas
Alentejo 20 Escolas
Algarve 11 Escolas
Região Autónoma da 
Madeira 23 Escolas
Região Autónoma dos 
Açores 3 Escolas

Total  185 Escolas 

NUT I 
Portugal Continental  159 Escolas
Região Autónoma da 
Madeira 23 Escolas
Região Autónoma dos 
Açores 3 Escolas

Total  185 Escolas

Tabela 3: Número de Escolas pelas Regiões da 
NUT II 

Tabela 4: Número de Escolas pelas Regiões da 
NUT I  

Imagem 8: Regiões Constituintes da 

NUT II e NUT I 



 Semana Da Internet Mais Segura - SEGURANET 2013 

 

20  
 

Bibliografia/Imprensa 

o Rede Insafe (http://www.saferInternet.org/); 

o Portal SeguraNet (http://www.seguranet.pt/blog/); 

o Sítio da Semana SeguraNet (http://www.seguranet.pt/semana2013); 

o Portal de Tecnologias Educativas – Educatic (http://www.educatic.info); 

o Educamedia (http://www.educamedia.educatic.info); 

o Direção Regional de Educação da Madeira (http://www.madeira-

edu.pt/dre/Principal/Tecnologiaseducativas/tabid/1267/Default.aspx); 

o Secretaria Regional de Educação e Recursos Humanos (http://www.madeira-

edu.pt); 

o A Marcar Gerações (http://www.madeira-edu.pt/amarcar); 

o  Programa Madeira Viva (http://www.rtp.pt/programa/tv/p26888/c107211); 

o Ações de Sensibilização (http://www.dnoticias.pt/actualidade/madeira/373244-dia-

da-seguranca-na-Internet-na-francisco-franco; 

http://www.dnoticias.pt/actualidade/madeira/310432-seguranca-na-Internet-em-

debate-na-calheta; http://www.dnoticias.pt/actualidade/madeira/310937-alunos-do-

3%C2%BA-ciclo-sensibilizados-para-a-seguranca-na-Internet). 

 

            Imagens  

o http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/NUTS_III.png  

o http://regioes.blogspot.pt/2010/01/novas‐regioes‐em‐portugal‐quantas.html 

 

 

 

 

 

 

http://www.saferinternet.org/
http://www.seguranet.pt/blog/
http://www.seguranet.pt/semana2013
http://www.educatic.info/
http://www.educamedia.educatic.info/
http://www.madeira-edu.pt/dre/Principal/Tecnologiaseducativas/tabid/1267/Default.aspx
http://www.madeira-edu.pt/dre/Principal/Tecnologiaseducativas/tabid/1267/Default.aspx
http://www.madeira-edu.pt/
http://www.madeira-edu.pt/
http://www.madeira-edu.pt/amarcar
http://www.rtp.pt/programa/tv/p26888/c107211
http://www.dnoticias.pt/actualidade/madeira/373244-dia-da-seguranca-na-internet-na-francisco-franco
http://www.dnoticias.pt/actualidade/madeira/373244-dia-da-seguranca-na-internet-na-francisco-franco
http://www.dnoticias.pt/actualidade/madeira/310432-seguranca-na-internet-em-debate-na-calheta
http://www.dnoticias.pt/actualidade/madeira/310432-seguranca-na-internet-em-debate-na-calheta
http://www.dnoticias.pt/actualidade/madeira/310937-alunos-do-3%C2%BA-ciclo-sensibilizados-para-a-seguranca-na-internet
http://www.dnoticias.pt/actualidade/madeira/310937-alunos-do-3%C2%BA-ciclo-sensibilizados-para-a-seguranca-na-internet
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/NUTS_III.png
http://regioes.blogspot.pt/2010/01/novas-regioes-em-portugal-quantas.html


 Semana Da Internet Mais Segura - SEGURANET 2013 

 

21  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos
 

 

 

 

 

 



 Semana Da Internet Mais Segura - SEGURANET 2013 

 

22  
 

 

Catálogo das Escolas Participantes 

A) Escolas que desenvolveram e partilharam as atividades 
 

1. Escola Secundária de Vizela; 

2. Agrupamento de Escolas de Briteiros; 

3. Agrupamentos de escolas de Vila Verde; 

4. Escola Secundária/3 Prof. Dr. Flávio Resende;  

5. Jaime Gonçalves; 

6. Agrupamento Escolas Costa da Caparica e Escola EB2,3 Costa da Caparica; 

7. Escola Básica e Secundária de Melgaço; 

8. EB2,3 Pontinha; 

9. Agrupamento Vertical de Escolas de Azeitão; 

10. Agrupamento n.º1 de Beja; 

11. Escola Secundária Miguel Torga;  

12. EB 2,3 D. António de Ataíde; 

13. Agrupamento Cónego Dr. Manuel Lopes Perdigão; 

14. Escola EB 2, 3 D. Maria II; 

15. Escola Secundária de Moura; 

16. Escola E.B. 2,3 Emg.º Manuel Rafael Amaro da Costa; 

17. Flobela Gonçalves; 

18. Agrupamento de Escolas da Cidadela; 

19. Escola Secundária c/ 3.º Ciclo de Ferreira Dias; 

20. Escola Secundária Frei Heitor Pinto; 

21. Escola Infante D. Fernando; 

22. Escola E.B. 2,3 de Nogueira; 

23. Agrupamento de Escolas de Ourém; 

24. Agrupamento Artur Gonçalves de Torres Novas; 

25. Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano – Escola Básica Ramalho Ortigão; 

26. EB1 Manuel Coco e EB1/JI Porto Pinheiro; 

27. Escola Básica de Cabanelas; 

28. AVEOS – EB 2,3 Bela Vista; 
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29. Escola Secundária de Ponte de Sor; 

30. Agrupamento de Escolas de Figueiró dos Vinhos; 

31. Escola Secundária Vitorino Nemésio; 

32. Agrupamento de Escolas do Cercal do Alentejo; 

33. Agrupamento de Escolas José Afonso; 

34. Agrupamento de Escolas Rainha Santa Isabel 

35. Agrupamento de Escolas de Sampaio; 

36. Agrupamento de Escolas de Valpaços; 

37. EB 2,3 Prof. José Buisel; 

38. Colégio D. José I; 

39. INED – Instituto de Educação e Desenvolvimento; 

40. Escola Básica de Carregosa; 

41. Lamego Digital – Câmara Municipal de Lamego; 

42. Agrupamento de Escolas de Mira de Aire e Alvados; 

43. Escola EB2,3 Irene Lisboa; 

44. Agrupamento de Escolas Dr. Ginestal Machado; 

45. Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Carvalhais/Mirandela; 

46. Escola Secundária Eng. Acácio Calazans Duarte; 

47. Agrupamento de Escolas Gil Paes; 

48. Escola Secundária Padre António Macedo; 

49. AVEOS – EB1/JI do Faralhão; 

50. Escola EB2,3 Padre Donaciano de Abreu; 

51. Escola Secundária/3 da Rainha Santa Isabel;  

52. Escola Secundária Vitorino Nemésio; 

53. Agrupamento de escolas do Cercal do Alentejo; 

54. Agrupamento de Escolas José Afonso; 

55. Agrupamento de Escolas Rainha Santa Isabel; 

56. Agrupamento de Escolas de Sampaio; 

57. Agrupamento de Escolas de Valpaços; 

58. EB 2,3 Prof. José Buisel; 

59. Colégio D. José I; 

60. INED-Instituto de Educação e Desenvolvimento; 

61. Escola Básica de Carregosa; 
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62. Lamego Digital - Câmara Municipal de Lamego; 

63. Agrupamento de Escolas de Mira de Aire e Alvados; 

64. Escola EB 2,3 Irene Lisboa; 

65. Agrupamento de Escolas Dr. Ginestal Machado; 

66. Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Carvalhais/Mirandela; 

67. Esc Secundária Eng. Acácio Calazans Duarte; 

68. Agrupamento de Escolas Gil Paes; 

69. Escola Secundária Padre António Macedo; 

70. AVEOS - EB1/JI do Faralhão; 

71. Escola EB2,3 Padre Donaciano de Abreu; 

72. Escola Secundária/3 da Rainha Santa Isabel; 

73. Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva; 

74. Escola Secundária de Alberto Sampaio; 

75. Agrupamento de Escolas de Anadia; 

76. Escola Básica Virgínia Moura; 

77. Agrupamento de Escolas de Almeida; 

78. Escola EB23 de S. Julião da Barra; 

79. Escola Secundária/3 de Barcelinhos; 

80. Agrupamento de Escolas Dr. Carlos Pinto Ferreira; 

81. Agrupamento Escolas Emídio Garcia; 

82. Agrupamento de Escolas da Área Urbana da Guarda; 

83. Escola Secundária de Serafim Leite; 

84. Escola Básica de Rio Tinto n.º2; 

85. EB 2,3 Avelar Brotero; 

86. Escola Secundária do Castêlo da Maia; 

87. Escola secundária com 3.º ciclo de ferreira dias; 

88. Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares; 

89. Agrupamento de Ribeira de Pena; 

90. Escola EBI do Marão; 

91. Agrupamento de Escolas de Vidigueira; 

92. Agrupamento de Escolas Alfredo da Silva; 

93. Escola Básica e Secundária da Calheta; 

94. Agrupamento de escolas de coronado e covelas; 
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95. Escola básica 2.º/3.ºciclos Cónego João Jacinto Gonçalves de Andrade; 

96. Agrupamento de Escolas Francisco Simões; 

97. Agrupamento de Escolas André Soares; 

98. Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Amadeu Gaudêncio; 

99. EB Dr. Sanches de Brito; 

100. AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. PEDRO I; 

101. Escola Secundária c/3.º Ciclo Henrique Medina; 

102. Agrupamento de Escolas Ferreira de Castro; 

103. Agrupamento de escolas Afonso de Paiva; 

104. Escolas João de Araújo Correia; 

105. Centro Escolar da Guarda – Maia; 

106. Agrupamento de Escolas Nuno Gonçalves; 

107. Agrupamento vertical de Escolas de Paços de Ferreira; 

108. Agrupamento de Escolas da Batalha; 

109. EBI Quinta de Marrocos; 

110. Agrupamento de Escolas Belém-Restelo; 

111. Agrupamento de Escolas de Mira de Aire e Alvados; 

112. Agrupamento de Escolas Tenente Coronel Adão Carrapatoso; 

113. E.B.2,3 Abel Varzim; 

114. EBI Ribeira Grande; 

115. EB1 de Bacelo; 

116. Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Fernandes Lopes; 

117. Escola Secundária de Monserrate; 

118. Escola E.B.2,3/S de Paredes de Coura; 

119. Agrupamento de Escolas de Penafiel Sudeste; 

120. EB 2,3 Poeta Bernardo de Passos; 

121. Centro Escolar de Resende; 

122. Escola Básica 2,3 de Aradas; 

123. Escola Secundária Santa Maria da Feira; 

124. EB João de Barros; 

125. Polo Escolar do Burgo; 

126. EB Quinta de S. Gens; 
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127. Agrupamento de Escolas Engº Duarte Pacheco - Biblioteca EB1 Mãe Soberana e 

Biblioteca EB1/JI Horta de Santo António; 

128. Escola Básica e Secundária de Cerveira; 

129. Agrupamento vertical de escolas de Prado; 

130. Escola E.B. 2, 3 Gil Vicente; 

131. Colégio Diocesano de Nossa Senhora da Apresentação; 

132. EB1 Afonsoeiro. 

 

B) Escolas que não referiram as atividades mas onde há acesso ao site da escola: 

1. Escola Secundária André de Gouveia; 

2. Agrupamento de Escolas de Rio Tinto n.º3; 

3. Agrupamento de Escolas de Escolas Matilde Rosa Araújo; 

4. Escola Básica n.º 2 de Aguada de Cima; 

5. Agrupamento de Escolas de Souselo; 

6. Escola Secundária Marques de Castilho; 

7. Escola Secundária Júlio Dantas; 

8. AVEOS - EB1 n.º7 de Setúbal; 

9. Agrupamento de Escolas de Sampaio; 

10. Agrupamento de Escolas de Sampaio; 

11. Agrupamento de Escolas de Padre Benjamim Salgado; 

12. Colégio D. José I; 

13. Escola Secundária c/ 3EB Dr. Jorge Augusto Correia – Tavira; 

14. Agrupamento de Escolas de Cuba; 

15. EB 2, 3 Professor José Buisel; 

16. Agrupamento de Escolas D. Sancho I – Pontével; 

17. Escola Básica de Alfornelos; 

18. Agrupamento de Escolas de Coruche; 

19. Agrupamento de Escolas das Taipas; 

20. Agrupamento de Escolas de Coruche; 

21. Agrupamento de Escolas de Vila Boim; 

22. Colégio Senhor dos Milagres; 

23. Agrupamento de Escolas de Lagares; 

24. Escola Dr.Clemente Tavares; 
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25. Agrupamento D. Pedro I; 

26. EB 2,3 D. Manuel I – Pernes; 

27. Projeto TASSE; 

28. Escola Secundária D. Afonso Henriques; 

29. Agrupamento de Escolas da Batalha; 

30. Eb 2,3 de Toutosa; 

31. Escola Básica 2,3 n.º 2; 

32. Escola portuguesa de moçambique - centro de ensino e língua portuguesa; 

33. Escola Secundária de Emídio Navarro; 

34. Ana Lopes; 

35. Escola secundária de dona Luísa de Gusmão; 

36. Ana Pinto; 

37. Agrupamento de Escolas de Arcozelo; 

38. Agrupamento de Escolas General Serpa Pinto – Cinfães; 

39. Agrupamento de Escolas General Serpa Pinto; 

40. EB23 Professor Galopim de Carvalho; 

41. Agrupamento de Escolas de Valdevez; 

42. AVE Prof. Ruy Luís Gomes; 

43. Escola Secundária José Régio; 

 

C) Escolas que não referiram as atividades e onde não há acesso ao site da escola: 

1. EB1/JI Assentos 

2. Escola Básica n.º 2 de Aguada de Cima 

3. Agrupamento de escolas diogo cao 

4. Agrupamento de Escolas Padre Cabanita 

5. Centro Escolar - aezuff 

 

http://www.aev.edu.pt/


 Semana Da Internet Mais Segura - SEGURANET 2013 

 

28  
 

Catálogo das Escolas e descrição das atividades realizadas 

• Agrupamento Artur Gonçalves de Torres Novas- Torres Novas. Durante a semana 

de 4 a 8 de fevereiro foram realizados debates, em sala de aula, com os alunos, 

sobre os temas da segurança na Internet. A Associação de Estudantes contribuiu 

com a passagem do Spot de publicidade da “Segurança na Internet”, na Rádio da 

Escola. O grupo de professores de informática organizou uma palestra a qual teve 

como orador o Dr. José Manteigas do Centro de Competência TIC Entre Mar e 

Serra, em representação do projeto SeguraNet. 

• Agrupamento Cónego Dr. Manuel Lopes Perdigão- Caxarias, Ourém. Exposição 

de trabalhos realizados pelos alunos, com a apresentação de cartazes, vídeos e 

outros materiais. Foi feita a publicação de conteúdos sobre segurança na Internet 

na página da escola e no blog do Agrupamento - “Aprender a Inovar com TIC”. 

Foram explorados os jogos educativos SeguraNet pelos alunos.  

• Agrupamento de Escolas Afonso de Paiva- Castelo-Branco. Foram dinamizadas 

ações de sensibilização a partir do slogan “Liga-te mas com Respeitinho”, 

nomeadamente a partir de vídeos e apresentações. O público envolvido foram o 

2.º/ 3.º ciclo, pais, encarregados de educação e avós. 

• Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano - Escola Básica Ramalho Ortigão- 

Porto. Foram debatidos temas sobre a segurança na Internet: Cyberbullying, Redes 

Sociais e Literacia digital. Foram desenvolvidas atividades, tais como: produção 

de uma password segura; preenchimento de um cartaz com dicas sobre a 

navegação segura na Internet e visionamento de filmes sobre a temática. 

• Agrupamento de Escolas Alfredo da Silva- Albarraque, Sintra. Foi dinamizada 

uma palestra para Pais e Encarregados de Educação. Foi elaborado um plano de 

aula e respetivos materiais, que foram enviados via e-mail, para todas as turmas do 

Agrupamento de Escolas de modo a se proceder a uma implemetação das 

atividades sugeridas nas aulas de TIC, Formação para a Cidadania e AEC (1.º 

Ciclo) Informática. Na BE- CRE hfoi feita a divulgação do portal SeguraNet, 

nomeadamente através dos jogos online e da visualização de filmes. Também foi o 

registo e as conclusões das atividades realizadas na sala de aula. À entrada de cada 

sala foi colocada uma tira de banda-desenhada com o objetivo de promover, 
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lembrar e ativar o debate. Foi feita a divulgação nos blogues das bibliotecas do 

agrupamento das atividades a desenvolver, alguns sítios de referência, destaque 

para vídeos e foram lançados questionários online sobre a temática. 

• Agrupamento de Escolas André Soares- Braga. Foram realizadas sessões sobre 

direitos de deveres para alunos do 4.º e 5.º ano. Foi feito um questionário online 

para todos os alunos do Agrupamento, com o objetivo de conhecer os hábitos dos 

alunos em relação à utilização da Internet. Jogo da glória online, o qual os alunos 

podiam jogar livremente durante toda a semana. 

• Agrupamento de Escolas Belém-Restelo- Lisboa. Durante a semana o tema da 

segurança na Internet foi abordado em todas as aulas TIC do 3.º ciclo; os alunos de 

EMRC desenvolveram atividades durante as aulas da semana em questão; Foram 

publicados conteúdos e dicas no jornal do Agrupamento e na página do Facebook; 

Um grupo de cinquenta alunos assistiu à peça "Não faças aos outros" 

(“Cyberbullying”) no âmbito do projecto "Comunicar em Segurança" da Fundação 

PT. 

• Agrupamento de Escolas Conde de Ourém- Ourém. Durante a Semana da Internet 

Mais Segura todos os alunos do 3.º Ciclo realizaram apresentações sobre os temas 

da segurança na Internet aos colegas da turma, de forma a promover oo debate em 

sala de aula. 

• Agrupamento de Escolas D. Pedro I- Vila Nova de Gaia. Exposição de cartazes 

sobre as temáticas da segurança na Internet seguida de concursos com os jogos 

SeguraNet. Foi produzido um jogo (em Power Point); foram dinamizadas 

pequenas palestras/atividades, organizadas pelos alunos do 9.º ano para os alunos 

de 5.º, 6.º, 7.º e 8.ºanos. 

• Agrupamento de Escolas D. Sancho I- Pontével. Não foi feita a descrição das 

atividades desenvolvidas. 

• Agrupamento de Escolas da Área Urbana da Guarda-Guarda. Durante a semana os 

2.º e 3.º Ciclos trabalharam o tema da segurança na Internet com base no tema 

aglutinador "Direitos e Deveres na Internet". O tema foi trabalhado em sala de 

aula, na disciplina de Educação para a Cidadania com base em material, em 
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suporte de vídeo, fornecido pelo Grupo de professores de Informática. Depois de 

trabalhado o tema os alunos escolheram um direito ou um dever na Internet o qual 

foi ilustrado na aula Educação Visual. No 1.º ciclo, nomeadamente, no 4.º ano de 

escolaridade o tema foi trabalhado pelo professor titular de turma. Em cada turma 

foi escolhida a melhor ilustração. Foi dinamizado um concurso para as melhores 

ilustrações/ e melhores slogans. As melhores ilustrações foram projetadas no átrio 

da escola num “computador gigante”. No fim da atividade os trabalhos escolhidos 

foram ser entregues na Biblioteca Escolar D. Sancho I. 

• Agrupamento de Escolas da Batalha- Batalha. Nas bibliotecas das escolas do 

Agrupamento procedeu-se a uma exposição de cartazes, banda desenhada e 

trabalhos realizados por alunos do 9.º ano. Também foi possível a visualização de 

vídeos respeitantes ao tema. Foram criadas aplicações interativas contendo 

informação e jogos. Foi criada uma música rap envolvendo os alunos do 1.º CEB. 

• Agrupamento de Escolas de Almeida- Almeida. Ao longo da semana foram 

dinamizadas, nas bibliotecas do agrupamento, duas sessões de sensibilização, junto 

dos alunos do 2.º ciclo, subordinadas ao tema: "Direitos das Crianças na Internet". 

Também foi planificada uma atividade em articulação com os docentes que 

lecionam cidadania com o intuito de alertar os jovens do 2.º e 3.º Ciclos para os 

riscos da utilização da Internet.  

• Agrupamento de Escolas de Briteiros- Briteiros, Guimarães. Exposição de 

materiais temáticos na biblioteca escolar, bem como uma exposição de cartazes e 

banda desenhada da SeguraNet, no átrio da escola sede. Foi lançado o Desafio 

Internet Segura – Procura – Responde - Ganha, na biblioteca. Foram promovidas 

sessões de esclarecimento e debate na biblioteca escolar, conduzidas por 

professores da equipa PTE e da equipa da biblioteca escolar. Também foi 

dinamizada uma sessão de esclarecimento sobre Segurança na Internet e 

acompanhamento parental, à noite, para encarregados de educação, funcionários e 

professores, dinamizada pela psicóloga Ângela Fernandes, mestre em psicologia 

judicial. Também foi realizado uma seleção de recursos de apoio sobre a temática 

e sua divulgação no sítio das bibliotecas do Agrupamento de Briteiros, bem como 

uma divulgação do sítio SeguraNet, assim como a promoção das suas atividades 
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lúdicas. Por último foi realizado uma apresentação de vídeos promocionais ou de 

sensibilização para a Segurança na Internet, na sala do aluno. 

• Agrupamento de Escolas de Coronado e Covelas- Trofa. Os alunos dos 8.º anos 

elaboraram rimas com alertas sobre os perigos de navegação na Internet bem como 

as formas de prevenção para colar nas portas das salas. Os alunos dos 9.º anos 

realizaram desdobráveis e cartazes a informar dos perigos e de formas de 

prevenção. Os alunos dos 7.º anos assistiram a uma palestra da escola segura sobre 

o tema em questão. 

• Agrupamento de Escolas de Figueiró dos Vinhos- Figueiró dos Vinhos. Foi 

realizada uma abordagem e discussão do tema de Segurança na Internet através de 

vídeos e debate nas aulas de TIC do 7.º e 8.º Anos e ITIC do 9.º Ano. Também se 

procedeu a uma passagem de vídeos na Biblioteca Escolar e Exposição com 

cartazes e desafios "O que farias?" para 3.º Ciclo e Ensino Secundário. 

• Agrupamento de Escolas de Mira de Aire e Alvados- Mira de Aire. Foi aplicado 

em todas as turmas do 3.º ciclo, na disciplina de Tecnologias de Informação e 

Comunicação um inquérito sobre os hábitos de Segurança na Internet. Ainda na 

mesma aula, a docente mostrou uma apresentação eletrónica sobre essa temática à 

qual se seguiu uma discussão de ideias. O resultado dos inquéritos foi apresentado 

numa exposição na biblioteca, utilizando algumas mensagens disponíveis no site 

do SeguraNet. Tudo isto culminou com uma palestra com um orador da Comissão 

Nacional de Proteção de Dados. 

• Agrupamento de Escolas de Penafiel Sudeste- Penafiel. Realização de um debate 

sobre a temática com convidados representantes de Centros de Competência das 

Universidades do Minho e Lisboa, com a GNR Escola Segura, para toda a 

comunidade educativa. 

• Agrupamento de Escolas de Sampaio- Sampaio, Sesimbra. A semana iniciou com 

uma palestra e debate dinamizados pela professora Teresa Marques do CCTIC da 

ESE de Setúbal. No dia da Internet Mais Segura foi realizado uma Videodifusão 

do Seminário SeguraNet realizado na Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa. 

Também foi realizado um concurso de projetos em Scratch sobre o tema (Clube de 

Scratch de Sampaio) e uma sessão sobre Segurança no Facebook. No final da 
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semana procedeu-se a uma sessão de cinema e um Brainstorming/debate ao longo 

da semana foram passados clips do Minuto Seguro na Rádio Escolar e uma 

projeção de spots de sensibilização no refeitório escolar. 

• Agrupamento de Escolas de Valpaços- Valpaços. Foram realizadas sessões de 

sensibilização para os alunos do Centro Escolar de Valpaços do 2.º, 3.º e 4.º anos 

nas aulas de TIC; Sessões de sensibilização para os alunos do 1.º ciclo, 

nomeadamente, 3.º e 4.º ano no Centro Escolar de Carrazedo de Montenegro, nas 

aulas de TIC; Sessões de sensibilização para os alunos do Centro Escolar de 

Valpaços do 2.º, 3.º e 4.º anos nas aulas de TIC. Em todas as escolas do 1.º Ciclo 

do Agrupamento foram colocados desafios, exploração dos alertas, visualização de 

vídeos e pintura de tiras de banda-desenhada alusivas ao tema. 

• Agrupamento de Escolas de Vidigueira- Vidigueira. Foi dinamizada para o 3.º 

Ciclo uma palestra sobre a temática da Segurança na Internet, com o orador 

professor Paulo Monteiro. No átrio da entrada da Escola sede, foi realizada uma 

apresentação de vídeos de sensibilização para a Segurança na Internet ("Minuto 

Seguro"), das tiras de banda- desenhada e dos seis desafios "Alertas". Também 

foram disponibilizados ficheiros áudio do "Minuto Seguro", sobre a temática, à 

rádio local. Por último foi dinamizado pelos alunos do curso CEFIOSI, um debate 

sobre a temática da Segurança na Internet, para os alunos do 3.º e 4.º ano. 

• Agrupamento de escolas de Vila Verde- Vila Verde. Realização de um concurso 

de cartazes digitais cujo tema foi Segurança na Internet e exposição dos cartazes 

do concurso. Jogo da Inês (Jogo da Glória - perguntas sobre o tema) e ainda um 

debate via streaming entre as duas escolas básicas do agrupamento. 

• Agrupamento de escolas do Cercal do Alentejo- Cercal do Alentejo. Não houve 

uma descrição das atividades desenvolvidas, nem foi subtido nenhum ficheiro em 

anexo. 

• Agrupamento de Escolas Dr. Carlos Pinto Ferreira- Junqueira, Vila do Conde. Foi 

elaborado uma exposição dos cartazes desenvolvidos no âmbito da Semana da 

Internet Segura, proporcionando á comunidade escolar uma reflexão para a 

utilização das novas tecnologias de informação em rede de uma forma mais 

segura. Também foi proporcionado aos alunos a visualização de um filme sobre o 
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tema Cyberbullying, com o objetivo de alertar para os perigos provenientes da 

utilização inconsciente das redes sociais. 

• Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Fernandes Lopes- Olhão. Para comemorar 

o Dia da Internet Mais Segura, o agrupamento realizou, ao longo da semana o 

concurso “Agrupados, mas com respeitinho” e o concurso “Cromos da Net”. Na 

biblioteca fizeram uma distribuição de Dicas SeguraNet. E ainda, foi realizado um 

Peddy-Paper. 

• Agrupamento de Escolas Dr. Ginestal Machado- Santarém. Os alunos envolvidos 

nesta ação realizaram atividades no âmbito da Carta dos direitos das crianças. As 

turmas conceberam produtos relacionados com a sua área de estudos e a aplicação 

dos conteúdos lecionados em aula, como por exemplo a realização de cartazes, 

flyers e a afixação de material informativo sobre o dia da Internet segura. Foi 

realizada também a discussão sobre vários temas relativos à segurança dos 

utilizadores assim como algumas atividades sugeridas na plataforma do 

SeguraNet. 

• Agrupamento de Escolas Engenheiro Duarte Pacheco - Biblioteca EB1 Mãe 

Soberana e Biblioteca EB1/JI Horta de Santo António- Loulé. Realização de uma 

sessão de informação sobre a Internet - perigos e benefícios. Visualização de 

filmes sobre a temática e realização de jogos da página SeguraNet. No final 

distribuição de um folheto informativo sobre a Segurança na Internet.  

• Agrupamento de Escolas Ferreira de Castro- Oliveira de Azeméis. Dinamização de 

uma palestra seguida de jogos para os alunos do 2.º ciclo; Exposição de tiras de 

banda-desenhada SeguraNet pelo espaço da escola; Visualização de filmes e 

documentários para os alunos do 3.º ciclo e Ensino Secundário; Atividades nas 

aulas de inglês, a partir do filme "Tagged"; Visualização de vídeos promocionais 

no circuito interno de televisão; Passagem de Spots "Minuto Seguro" na rádio 

escolar; Publicação de informação para pais e encarregados de educação na página 

da escola; Espetáculo teatro de fantoches, música e vídeos para os alunos do 1.º 

ciclo. 

• Agrupamento de Escolas Francisco Simões- Laranjeiro. Realização de um 

Workshop com animadoras do Instituto de Apoio à Criança; Exposição no átrio do 
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pavilhão A da sede de agrupamento. E ainda um Workshop com os animadores do 

projeto Dadus. 

• Agrupamento de Escolas Gil Paes- Torres Novas. Na Escola sede do Agrupamento 

decorreram sessões de sensibilização direcionadas para as turmas do 5.º ano, 

dinamizadas pelo colaborador da Microsoft - Eduardo Matos; No polivalente da 

escola sede realizaram-se apresentações de trabalhos em PowerPoint, relacionados 

com a Segurança na Internet, realizados pelos alunos do 9.º ano; Exploração de 

apresentações cedidas pela Microsoft para os alunos do 3.º ciclo. Nas Escolas do 

1.º Ciclo: realizou-se uma palestra sobre "Segurança na Internet": Também os 

alunos mais novos tiveram direito a uma exploração, de apresentações didáticas 

cedidas pela Microsoft, bem como uma exploração, de jogos didáticos do site 

SeguraNet e uma apresentação da história " A floresta infinita". 

• Agrupamento de Escolas José Afonso- Alhos-Vedros. Os alunos do curso de 

educação e formação - Operador de Informática, dinamizaram várias palestras 

sobre segurança na Internet. 

• Agrupamento de Escolas Nuno Gonçalves- Lisboa. Foi dada, aos alunos, uma 

Formação sobre: Internet, telemóveis e redes sociais numa parceria estabelecida 

entre a Portugal Telecom e os Diretores de Turma. Nas turmas de 5.ºano os temas 

mais desenvolvidos foram: Password; Vírus e Anti-Vírus; Phishing e 

Cyberbullying; enquanto nas turmas do 6.ºAno: Proteção de Dados; Vírus e Anti-

Vírus; Phishing e Cyberbullying; por sua vez nas turmas de 3.ºCiclo os temas 

mencionados foram: Redes Sociais, a partir da Peça de Teatro: "Não faças aos 

outros...". Também foram realizados jogos e Desafios SeguraNet, bem como a 

visualização do filme educativo: “Apanhados na Net”, seguido de um debate.  

• Agrupamento de Escolas Rainha Santa Isabel- Carreira. Foi realizada uma palestra 

conduzida pela Fundação PT, com o objetivo de alertar a comunidade escolar 

como prevenir dos riscos eminentes à má utilização da Internet. Os temas em 

debate foram: Password; Phishing; Redes Sociais; Cyberbullying. 

• Agrupamento de Escolas Tenente Coronel Adão Carrapatoso- Vila Nova de Foz 

Côa. Foram dinamizados debates em contexto sala de aula. Os professores 

sensibilizaram os alunos através do diálogo e de alguns recursos do SeguraNet, 
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para a importância dos perigos da Internet se não for usada de forma correta e 

adequada. Através dos jogos do SeguraNet, os alunos compreenderam a 

necessidade de utilizar a Internet de forma segura. No final realizaram trabalhos 

escritos e elaboraram desenhos alusivos a esta temática. 

• Agrupamento de Ribeira de Pena- Ribeira de Pena. Foi desenvolvida uma palestra 

aos alunos do 4.º ano e 5.º ano sobre a temática da Segurança na Internet e ainda 

sobre as regras e deveres dos netcitizens. 

• Agrupamento Escolas Costa da Caparica Escola E B 2,3 Costa da Caparica- Costa 

da Caparica. Foram realizadas duas palestras sobre a temática "Redes Sociais" 

dirigidas aos delegados e subdelegados do 2.º e 3.º ciclo e orientada pela Dra. 

Maria João Horta do Centro de Competências EDUCOM; Também se procedeu à 

Videodifusão do Seminário SeguraNet realizado no dia 5 de Fevereiro na Escola 

de Hotelaria e Turismo de Lisboa. 

• Agrupamento Escolas Emídio Garcia- Bragança. Foram realizadas sessões de 

sensibilização e workshops sobre a temática da Segurança na Internet com a 

colaboração da PSP; exposições de folhetos em sítios específicos na escola; a 

partir dos alertas disponibilizados no site do SeguraNet, foi promovido debate em 

sala de aula; publicação de conteúdos e exercícios sobre forma de objetos digitais, 

nomeadamente HotPatatoes; também a rádio escola participou na difusão de Clips 

de áudio e vídeos do Minuto Seguro. 

• Agrupamento n.º1 de Beja- Beja. Os alunos realizaram cartazes e folhetos que 

posteriormente foram trabalhados/melhorados pelos alunos do CEF de Informática 

e utilizados numa exposição, montada por estes últimos, na sala de convívio 

durante dois dias e na entrada da escola durante três dias. Os PowerPoints foram 

selecionados e foi criado uma apresentação que passou durante os intervalos na 

sala de convívio. Na Rádio da escola foram proferidos pequenos alertas para 

questões relacionadas com os perigos da Internet. Os alunos do CEF de 

Informática trataram vídeos do youtube que foram utilizados em sessões de 

esclarecimento sobre a Segurança na Internet para os alunos dos 5.º anos, 

incluindo a realização de vários jogos do site SeguraNet. Foi ainda dinamizada 
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uma sessão de sensibilização para os alunos dos 4.º anos, dinamizada por 

colaboradores Microsoft, através do programa de voluntariado. 

• Agrupamento Vertical de Escolas de Azeitão- Azeitão. As atividades realizadas 

foram: a produção de folhetos; a produção de vídeos; a exploração de 

PowerPoints; a exploração de fichas de atividades; transmissão de Clips áudio na 

Rádio Escolar e a dinamização de uma palestra com o tema:” O código da 

Internet”. 

• Agrupamento vertical de Escolas de Paços de Ferreira- Paços de Ferreira. Foram 

dinamizadas palestras para professores e auxiliares de ação educativa do 

Agrupamento, dinamizadas pelos professores Jorge Pinto e José Chicória. Em 

simultâneo decorreu o concurso sobre a Segurança na Internet e que teve como 

tema “Os Direitos e Deveres na Internet” e que abrangeu todos os níveis de ensino 

do Agrupamento. 

• Agrupamento vertical de escolas de Prado- Vila do Prado. A biblioteca da escola 

sede do Agrupamento contou com a presença do Professor Doutor Henrique 

Santos para proferir a palestra "Redes sociais: oportunidades e riscos". A 

professora de TIC do 9.º ano e alguns professores de O.C. do 2.º ciclo abordaram o 

tema na sua componente letiva.  

• Agrupamento de Escolas da Cidadela- Cascais. Foram realizados cartazes de 

divulgação, sendo que a mesma foi na página da escola; Realizaram um Spot 

publicitário para a Televisão da Cidadela; Procedeu-se a uma divulgação porta a 

porta; também foi realizado um folheto para pais e Encarregados de Educação e 

um folheto para alunos, bem como marcadores para livros; realizaram um 

concurso "Quem quer ser seguro na Net" onde concorreram alunos do 5.º, 7.º, 8.º e 

9.º anos; Encontros "Vivências Seguras" nas escolinhas: professores e alunos da 

escola sede foram às escolinhas, dinamizar atividades relacionadas com este tema, 

para os alunos do 1.º ciclo; Concurso de esculturas com materiais informáticos 

reciclados para todos os alunos do agrupamento; Os alunos do 5.º ano 

mascararam-se de vírus e antivírus e passaram o dia a infetar e curar colegas da 

escola sede. Esses mesmos alunos dançaram uma coreografia ao som do hino da 

semana, este tocado pela Banda da Escola, sendo que o hino é a música Gangman 
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Style com letra criada pelos professores e alunos, sobre vivências seguras na 

Internet; Divulgação e início dos vídeos (Workshops em TIC) para o passatempo 

da Fundação PT "Comunicar em Segurança"; Visualização de um vídeo sobre os 

mesmos temas e jogos na Internet nas bibliotecas escolares do agrupamento; as 

turmas do 1.º e 2.º ciclo enfeitaram as portas das suas salas sobre esta temática; 

dinamização da palestra "A correta utilização da Internet para fins académicos" 

por Professor Doutor João Correia de Freitas, da Universidade Nova de Lisboa e a 

EDUCOM; Ação Alerta Facebook: Alunos ex- CEF de Informática provaram aos 

alunos do 5.º e 7.º ano como é fácil entrarem na página do Facebook deles e ver o 

que lá está; Dinamização da palestra por voluntário da PT Fundação sobre redes de 

Internet segura e palestra da chefe da PSP Cascais Ana Ribeirinho sobre 

"Vivências Seguras na Internet". 

• Agrupamento de Escolas de Ourém- Ourém. Foram desenvolvidas as seguintes 

atividades: exposição de um cartaz; apresentações em PowerPoint; palestra e 

passatempo NetSegura, nomeadamente, sopa de letras e adivinhas. 

• AVEOS - EB1 Nº5 de Setúbal- Setúbal. Duas turmas da escola participaram numa 

sessão de esclarecimento na comemoração da Semana da Internet mais Segura. 

Teresa Marques dinamizou a sessão, conversando com os alunos e apresentando 

um powerpoint sobre a Internet mais segura. Após esta atividade, realizou-se um 

debate em sala de aula com os alunos e deu-se início à construção de um painel 

informativo sobre a segurança na Internet. Este trabalho foi depois exposto na 

entrada da escola de modo a sensibilizar a comunidade para esta temática. 

• AVEOS - EB1/JI do Faralhão- Setúbal. O trabalho desenvolvido passou pela 

observação de vídeos, resposta a questionários e debates. Para este trabalho os 

alunos contaram com a colaboração dos familiares: escreveram textos em família; 

responderam a questionários; e participaram em debates.  

• AVEOS - EB2,3/S Bela Vista- Setúbal. Os alunos tiveram um encontro com o 

professor Leonel Silva e mais tarde com a professora Teresa Marques, do CCTIC-

ESE/IP Setúbal com o objetivo de dialogarem sobre “Direitos e Deveres na 

Internet”, atividades que decorreram no auditório da EB 2,3/S Bela Vista. Depois 

tendo por base o slogan “Liga-te mas com respeitinho!”, as turmas implicadas 
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apresentaram os trabalhos que elaboraram às outras turmas da escola a que 

pertencem. 

• Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva- Braga. Foram dinamizadas ações de 

sensibilização/formação com os seguintes temas: “Aprender, a partilhar e a 

comunicar em Segurança”; “Aventure-se! Utilize as TIC sem receios, envolva-se 

no mundo digital”; “Internet, o que não deves fazer”. 

• Centro Escolar da Guarda –Moreira, Maia. Foram realizados debates em sala de 

aula sobre a Segurança na Internet, analisando os ALERTAS "O que farias?"; 

Deu-se a exploração de alguns jogos, para o 1.º ciclo, presentes no SeguraNet; 

foram realizadas entrevistas a alunos de vários anos de escolaridade para verificar 

o que sabiam sobre a Segurança na Internet; Foi criada uma reportagem alusiva ao 

tema "Segurança na Internet"; realizou-se uma produção de tapetes de ratos para 

os alunos com as regras que devem seguir para navegarem em segurança na 

Internet, para assim nunca as esquecerem. 

• Centro Escolar de Resende- Resende. Durante a semana realizaram-se várias 

atividades quer na sala de aula, quer na biblioteca escolar como: a visualização de 

filmes produzidos pelos alunos do clube multimédia, jogos sobre a segurança na 

Internet envolvendo vários temas online (jogos, Facebook, e-mail...) e uma 

exposição de trabalhos elaborados pelos alunos. 

• Colégio D. José I- Santa Joana, Aveiro. Realização de um ação de sensibilização 

intitulada "Riscos e Segurança na Web", promovida pela Escola Segura de Aveiro; 

dinamização de uma palestra sobre as redes sociais, promovida pelos docentes de 

TIC; visualização de um filme sobre a temática da web; publicação de trabalhos 

dos alunos do 9.º ano, realizados nas aulas de ITIC, e ainda a realização de 

atividades no site SeguraNet. 

• Colégio Diocesano de Nossa Senhora da Apresentação- Calvão. Foi realizada uma 

sessão de sensibilização para uma utilização segura da Internet: Indicação dos 

principais perigos a que os jovens estão sujeitos na Internet; Medidas que 

contribuem para uma utilização mais segura da Internet; Os direitos de autor e o 

plágio. 
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• E.B.2,3 Abel Varzim- Vila Seca. A biblioteca escolar promoveu vários 

workshops/palestras dirigidas a pais, encarregados de educação e alunos, expôs os 

cartazes fornecidos pela SeguraNet com vários alertas para motivar a discussão em 

torno do tema, publicou conteúdos nas redes sociais e incentivou toda a 

comunidade escolar a explorar a página da SeguraNet, principalmente através da 

realização dos jogos. 

• EB 2,3 Avelar brotero- Odivelas. Foram realizados debates nas turmas do 2.º ciclo 

sobre "Internet segura". A turma do 3.º ciclo realizou uma série de cartazes para 

um concurso interno. Um dos cartazes foi selecionado para participar no concurso 

municipal "Geração like" alusivo ao tema. Na BE divulgaram-se as atividades do 

sítio SeguraNet para os alunos visitarem. 

• EB 2,3 D. António de Ataíde- Castanheira do Ribatejo. Foram promovidas 

diferentes atividades, nomeadamente: criação de uma página web; 

desafio/concurso e palestras. 

• EB 2,3 Poeta Bernardo de Passos- São Brás de Alportel. Os alunos dos 7.º e 8.º 

anos desenvolveram projetos sobre a temática e ao longo da semana foram 

divulgados alguns desses trabalhos no website do agrupamento para que toda a 

comunidade educativa os possa conhecer e comentar. Também foram expostos 

alguns dos trabalhos na escola para que pudessem ser consultados pela 

comunidade escolar. Outra iniciativa dinamizada na escola foi a visualização de 

filmes relacionados com a temática por algumas turmas, com vista à sensibilização 

dos alunos para uma utilização correta e segura da Internet e dos seus serviços. 

• EB 2,3 Prof. José Buisel- Portimão. Todas as turmas do 5.º ao 9.º ano realizaram 

pelo menos uma atividade, nomeadamente: debates nas turmas sobre 

comportamentos corretos na Internet, tendo como ponto de partida os materiais 

disponibilizados pelo site SeguraNet. Após os debates, as turmas construíram tiras 

de banda-desenhada sobre comportamentos corretos na Internet e a utilização 

segura de telemóvel e de mensagens; criaram cartazes ou apresentações em 

PowerPoint apelando a comportamentos corretos e folheto com regras/conselhos 

para uso seguro da Internet e divulgação dos contatos onde se pode encontrar 

ajuda; foi aplicado inquéritos sobre conhecimentos e hábitos de segurança por 
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parte dos alunos, para elaboração de conclusões. Os trabalhos finais dos alunos 

foram expostos nos diversos espaços da escola. 

• EB Dr. Sanches de Brito- Mafra. Foi realizada uma exposição e debate sobre o 

tema em questão, através da apresentação sugerida no âmbito da Webcast 

Educação 2013 da Microsoft Portugal. Posteriormente foi divulgado as atividades 

dinamizadas aos Encarregados de Educação, através da rede social/Facebook da 

escola. 

• EB João de Barros- Viseu. Foi feita uma sessão de sensibilização dirigida aos 

alunos dos 3.º e 4.º anos, na sala de aula. Os alunos do 2.º ciclo foram envolvidos 

nas atividades, no âmbito dos clubes da BE, selecionando material e divulgando-o 

no espaço da biblioteca. Uma turma do 6.º ano foi também envolvida na atividade 

em complemento ao projeto "Eu e os Outros" que estavam a desenvolver, tendo 

havido a colaboração de encarregados de educação. 

• EB Quinta de S. Gens- Sra da Hora – Matosinhos. A coordenadora da biblioteca 

orientou um debate entre os alunos de cada turma, abordando os assuntos de cada 

alerta. No final os alunos tiveram como missão sussurrar ao ouvido dos colegas, 

durante o recreio, o slogan até "à exaustão!". Seguidamente, um grupo de alunos 

foi a todas as salas com um pequeno cartaz, explicando o sentido do slogan. Foram 

realizados autocolantes para divulgar a temática abordada. 

• EB1 Afonsoeiro- Afonsoeiro, Montijo. Foi lançado aos alunos um desafio para, 

em conjunto com os seus Pais/Encarregados de Educação, realizarem um cartaz 

com base na página do SeguraNet, no âmbito do Projeto TIC que está a ser 

desenvolvido na escola. Os alunos trouxeram os trabalhos para a escola e todos 

foram colocados na página da escola. Os melhores trabalhos de cada turma foram 

escolhidos e foi construída uma brochura da escola para entregar a todos os 

Pais/Encarregados de Educação e Comunidade Escolar. 

• EB1 de Bacelo- Arouca. Foram realizados debates e trabalhos em sala de aula, 

com os alunos, sobre a Segurança na Internet, tendo como base recursos 

disponibilizados no site da SeguraNet, nomeadamente: jogos, vídeos, Carta dos 

Direitos da Criança na Internet; Também foi elaborado um panfleto de divulgação 

de sensibilização à utilização da Internet, este foi distribuído pelas crianças e 
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encarregados de educação; por último os trabalhos sobre segurança na Internet 

foram publicados na página da escola. 

• EB1 Manuel Coco e EB1/JI Porto Pinheiro- Odivelas. As Bibliotecas Escolares do 

1.ºCiclo articularam com o Projeto SEI da Câmara Municipal de Odivelas e 

desenvolveram, para todos os alunos do 1.º ao 4.º ano de escolaridade, workshops, 

Peddy- Papper e exposições no âmbito do tema "Liga-te com respeitinho". 

• EB23 Pontinha- Pontinha. Participação dos alunos numa mega aula dinamizada 

pela Microsoft de Portugal. Os alunos destas turmas também enviaram trabalhos 

para o concurso Geração like promovido pela autarquia. Os trabalhos elaborados 

foram expostos na escola. Durante as aulas foram abordados e visualizados temas 

relacionados com a Internet Segura. 

• EBI Quinta de Marrocos- Lisboa. Os alunos participaram na Campanha de 

Solidariedade - Fundação Portugal Telecom e Caritas; fizeram parte da plateia da 

peça de Teatro "Não faças aos outros..." sobre Cyberbullying. Na sala de 

informática inserida no Centro de Recursos e com orientação dos professores 

presentes, os alunos foram orientados na exploração dos Jogos Educativos 

existentes no site SeguraNet. 

• EBI Ribeira Grande- Matriz. A turma do 2.º ciclo envolvida aproveitou para expor 

algumas das tiras de banda-desenhada e colocá-las à discussão na turma. Os 

encarregados de educação receberam via correio eletrónico material informativo 

alusivo à temática. Para além disso, elaboraram panfletos sobre o Cyberbullying. 

• Escola Secundária Eng. Acácio Calazans Duarte- Marinha Grande. Foi criado um 

grupo no Facebook para partilha de boas e más práticas na utilização da Internet 

entre os alunos. 

• Escola básica 2.º/3.ºciclos Cónego João Jacinto Gonçalves de Andrade- Madeira, 

Campanário, Estrada da Lapa. Foi colocado um questionário sobre segurança na 

Internet; também foi colocado o desafio “Turma Segura” e o Desafio SeguraNet 

“Aprender com BD”; foi realizada uma exposição de trabalhos dos alunos; ao 

longo do mês de fevereiro decorreu o Cinedesafio “Internet mais segura” e ainda 

foi realizada uma ação de sensibilização “Direitos e Deveres na Web”. 
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• Escola Básica 2,3 de Aradas- Aveiro. Estiveram expostos vários trabalhos 

realizados pelos alunos nas disciplinas de TIC e Novas Tecnologias. Foram 

realizados trabalhos em diversos formatos desde cartazes, calendários, folhetos, 

marcadores de livros, apresentações eletrónicas e vídeos. Durante a semana os 

alunos do 5.º e 7.ºanos e uma turma PIEF participaram também em sessões sobre o 

tema “Comunicar em Segurança”, levadas a cabo por colaboradores da Portugal 

Telecom, no âmbito do seu Projeto “Comunicar em Segurança”.  

• Escola Básica de Cabanelas- Lavra. Foram divulgadas informações do site 

SeguraNet através de palestras e debate e uma turma do 4.º ano desenvolveu um 

trabalho que foi apresentado posteriormente.  

• Escola Básica de Carregosa- Carregosa, Oliveira de Azeméis. Procedeu-se à 

colocação do site do SeguraNet como homepage dos computadores da escola; 

elaboração de cartaz alusivo à efeméride; divulgação da iniciativa no blogue da 

escola, assim como de filmes e questionário sobre hábitos no uso da Internet; 

apresentação de filmes nas aulas de formação cívica para os alunos do 2.º e 

3.ºciclos e de acompanhamento ao estudo no caso do 1.º ciclo, seguidas de quizz, 

respondido pela turma e debate sobre o tema.  

• Escola Básica de Rio Tinto n.º2- Rio Tinto. Realização de filmes alusivos à 

navegação segura na Internet e a exposição à comunidade dos vídeos realizados 

pelos alunos; produção de cartazes alusivos à temática navegação segura na 

Internet; exploração de jogos educativos que existem no site da SeguraNet; e 

passagem do filme "Pensa antes de publicares" no decorrer de todas as aulas de 

informática do 3.º Ciclo. 

• Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Amadeu Gaudêncio- Nazaré. Nas turmas de 7.º 

ano os alunos escolheram um dos direitos e deveres da criança na Internet, com 

base na Carta retirada do site da SeguraNet e representaram-no através de uma 

banda desenhada efetuada no Word; Nas turmas de 8.º Ano: os alunos 

visualizaram vários vídeos sobre os alertas e perigos da comunicação na Internet e 

debateram o tema através de um fórum criado no Moodle da escola para o efeito; 

por sua vez os alunos do 9.º ano representaram situações de Cyberbullying através 

de banda desenhada. 
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• Escola Básica e Secundária da Calheta- Calheta, Madeira. Realizou-se uma ação 

de sensibilização intitulada “Direitos e Deveres na Web” que teve como 

destinatários várias turmas de 3.º ciclo e Ensino Secundário, abrangendo cerca de 

cento e oitenta alunos. A ação de sensibilização organizada pelo grupo de 

Informática teve a colaboração do Dr. Lisber Pontes e Dr.ª Rosa Silva, da Direção 

de Serviços de Investigação, Formação e Inovação Educacional. 

• Escola Básica e Secundária de Cerveira- Vila Nova de Cerveira. Não houve uma 

descrição das atividades desenvolvidas, nem foi subtido nenhum ficheiro em 

anexo. 

• Escola Básica e Secundária de Melgaço- Melgaço. Foi realizada uma pequena 

palestra em sala de aula para divulgação do dia da Internet segura pelas 

professoras de informática em conjunto com alunos do curso CEF de Instalação e 

Operação de Sistemas Informáticos e currículos; realização de cartazes com 

desafios diferentes para afixação em cada sala e elaboração de marcadores com 

banda desenhada sobre vários temas, como phishing, Cyberbullying, e-mail, jogos, 

entre outros com o objetivo de fomentar o sentido crítico e reflexivo dos alunos. 

• Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares- Ribeira Brava, Madeira. 

Dinamização de uma ação de sensibilização “Direitos e Deveres na Web”, que teve 

como oradora Cristina Proença, da Direção de Serviços de Investigação, Formação 

e Inovação Educacional. De seguida, decorreu o Workshop “Segurança na 

Internet”, dinamizado pelo coordenador TIC, Carlos Silva, onde as equipas 

participantes no concurso SeguraNet, para além do debate sobre o tema, realizaram 

desafios do mês de fevereiro; e ainda os alunos poderam participar no Concurso 

entre Turmas. 

• Escola Básica n.º2 de Aguada de Cima- Aguada de Cima. Decorreram ações de 

sensibilização sobre o tema, dinamizadas pela professora Rosário Agra. Também 

decorreu uma palestra sobre a Segurança da Internet, à qual assistiram alunos do 

9.º ano e a representante da Associação dos Pais e Encarregados de Educação; e 

ainda, os alunos tiveram a oportunidade de assistir em direto, à transmissão por 

vídeodifusão do Seminário SeguraNet. 
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• Escola Básica Virgínia Moura- Moreira de Cónegos. A Biblioteca Escolar 

dinamizou sessões de sensibilização dirigidas a todos os alunos sobre a 

importância da Internet, das redes sociais e das regras de utilização, com vista a 

uma navegação mais segura. As sessões decorreram no espaço da Biblioteca 

Escolar e em contexto de sala de aula, tendo sido debatidas questões como o 

Cyberbullying e a proteção da privacidade de dados. Na BE esteve presente uma 

exposição alusiva à temática "Navegar em segurança na Internet" e, ao longo da 

semana, os alunos realizaram jogos pedagógicos do sítio da Internet Segura 

• Escola E. B. 2, 3 de Nogueira- Braga. Utilização da banda-desenhada – Tiras 

SeguraNet, em grupos de trabalho que gerou uma análise e reflexão sobre as 

diferentes tiras da banda-desenhada.  

• Escola E.B. 2, 3 Eng.º Manuel Rafael Amaro da Costa- São Teotónio. Não houve 

uma descrição das atividades desenvolvidas, nem foi subtido nenhum ficheiro em 

anexo. 

• Escola E.B. 2, 3 Gil Vicente- Guimarães. Realização de diversas palestras sobre a 

utilização da Internet, proporcionadas por agentes, da Escola Segura, da Polícia de 

Segurança Pública de Guimarães. Participaram na atividade todas as turmas do 7.º, 

8.º e 9.º anos de escolaridade. 

• Escola E.B.2,3/S de Paredes de Coura- Paredes de Coura. Realização de jogos na 

Internet; Exploração do site da SeguraNet; criação de desdobráveis; dinamização 

de debates em sala de aula sobre estas temáticas utilizando, por exemplo, os 

ALERTAS "O que farias?"; visualização de vídeos; palestras para os alunos do 5.º 

e 6.ºano, com o tema “Os perigos da Internet”. 

• Escola EB 2,3 D. Maria II- Vila Nova de Famalicão. Realização de uma palestra 

para os alunos do 2.º ciclo, na sala do aluno e, em colaboração com a Biblioteca 

Escolar, de uma palestra mais interativa com algumas turmas do 2.º e 3.º ciclo. 

Distribuição de material a ser abordado nas turmas. Postagem de vídeos e banda-

desenhada nas redes sociais (blogues, Facebook...). 
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• Escola EB 2,3 Irene Lisboa- Porto. Foram realizadas atividades na sala de aula, 

como consulta de vários sites alusivos ao tema, exposição dos trabalhos realizados, 

nomeadamente, cartazes, folhetos e bandas-desenhadas). 

• Escola EB 23 Egas Moniz- Guimarães. Realização de debates em sala de aula 

sobre a temática da Segurança na Internet; Exposição de recursos; Apresentação 

na Biblioteca de vídeos promocionais e de sensibilização para a Segurança na 

Internet; exploração com os alunos os Jogos Educativos SeguraNet; publicação de 

conteúdos sobre segurança na Internet, no jornal escolar e blogue educativo. 

• Escola EB2,3 Padre Donaciano de Abreu- Estarreja. Realização de uma 

sensibilização destinada a alunos do 1.º ciclo sobre os perigos da Internet através 

de uma apresentação eletrónica elaborada pelas turmas do 9.º ano. No final da 

apresentação os alunos realizaram atividades que vão de encontro ao tema 

apresentado. 

• Escola EB23 de S. Julião da Barra- Oeiras. Dinamização de debates nas aulas de 

Educação Tecnológica em colaboração com a Equipa PTE e Coordenadora da 

BE/CRE, cujos temas principais a ser mencionados foram: Respeitar os direitos de 

autor; alertar para as consequências da utilização de produtos pirateados; 

Incentivar a não utilização de material pirateado. 

• Escola EBI do Marão- Amarante. Os alunos do 3.º ciclo elaboraram trabalhos na 

disciplina de ITIC sobre os perigos da Internet. Em duas sessões na biblioteca 

estes apresentaram os seus trabalhos aos alunos do 2.º ciclo. Seguiu-se um debate 

moderado pela professora bibliotecária e por um membro da equipa da biblioteca.  

• Escola Infante D. Fernando- Vila Nova de Cacela. Utilizando os cartazes "O que 

farias?" foi realizado um debate de ideias em sala de aula. E ainda a professora de 

música, juntamente com uma turma, criou letras de músicas alusivas ao tema da 

Segurança na Internet. 

• Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de 

Carvalhais/Mirandela- Carvalhais, Mirandela. Promoção de um colóquio levado a 

cabo pela Equipa de Programas da Escola Segura de Mirandela, uma palestra 

dinamizada pelo Professor Doutor João Paulo Pereira do Instituto Politécnico de 
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Bragança e quatro workshops realizados pelos docentes José Batista e Sérgio 

Casado, fundamentando temas como: Software malicioso e formas de prevenção, 

segurança nas comunicações, Cyberbullying, predadores online, direitos autorais, 

redes socias, destacando-se o Facebook. Organizou-se, ainda, uma mini-

exposição, na biblioteca, com os alertas e algumas tiras de banda-desenhada do 

SeguraNet.  

• Escola Secundária c/ 3.º ciclo de Ferreira Dias- Agualva-Cacém, Lisboa. Realizou-

se uma exposição na Semana da Internet Mais Segura, de 4 a 8 de fevereiro, com 

trabalhos relacionados com a temática. 

• Escola Secundária c/3º Ciclo Henrique Medina- Esposende. A Biblioteca Escolar 

promoveu para as turmas do 8.º ano, ações de formação subordinadas ao tema 

“Como pesquisar na Internet”; nas turmas do 9.º ano, os alunos foram convidados, 

em sessões de sensibilização, a refletirem sobre a utilização que fazem da Internet 

no seu dia-a-dia e sobre os perigos que correm ao navegarem na rede. 

• Escola Secundária D. Afonso Henriques- Vila das Aves. Realização de panfletos 

que foram distribuídos pelas turmas de 10.º ano e colocação dos mesmos panfletos 

em formato online, bem como de um vídeo. 

• Escola Secundária de Alberto Sampaio- Braga. Dinamização de uma palestra onde 

teve principal objetivo explicar como a comunicação pode ser insegura e mostrar 

as principais técnicas e procedimentos para proteger a nossa identidade ao navegar 

na web. 

• Escola Secundária de Monserrate- Viana do Castelo. Publicação de tiras de banda-

desenhada alusivas à temática na plataforma Moodle e no site da BE-CRE. Envio 

de e-mail a todos os professores da escola com proposta de recursos/atividades 

para comemorar a Semana da Internet Mais Segura. Promoção de debates com a 

população discente sobre Segurança Internet.  

• Escola Secundária de Moura- Moura. Foi realizada uma exposição de banda 

desenhada e cartazes alusivos ao tema na entrada da escola; Sessões de informação 

e debate numa sala multimédia com visualização de vídeos e apresentações 

diversas. 
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• Escola Secundária de Ponte de Sor- Ponte de Sor.  Realização de exposições de 

trabalhos que foram previamente realizados pelos alunos, incluindo apresentação 

de cartazes, vídeos e outros materiais; apresentação em locais públicos de vídeos 

promocionais ou de sensibilização para a segurança na Internet; dinamização de 

debates em sala de aula sobre estas temáticas utilizando, por exemplo, os 

ALERTAS "O que farias?", e os vídeos; exploração, com os alunos, dos Jogos 

educativos SeguraNet; publicação de conteúdos sobre segurança na Internet na 

página da escola, jornal escolar e blogue da biblioteca. 

• Escola Secundária de Serafim Leite- S. João da Madeira. Passagem de Spots de 

rádio; Produção de cinco pequenos vídeos, pelos alunos, que foram apresentados a 

toda a escola; momento de reflexão em simultâneo em todas as turmas do 2.º, 3.º 

ciclo e Ensino Secundário e produção de pequenas mensagens sobre direitos e 

deveres na Internet; Realização de uma dramatização por alunos do 1.ºciclo, 

dirigida a alunos do ensino pré-escolar, seguida de visita a salas de informática. 

• Escola Secundária de Vizela- Vizela. No âmbito da disciplina de TIC do 10.º ano 

dos cursos profissionais os trabalhos desenvolvidos foram: a criação de cartazes; a 

construção de folhetos; criação de vídeo montagens; realização de um vídeo, por 

duas alunas, com uma história de vingança passando pela Internet; foram 

produzidas apresentações eletrónicas; criação de um Rap com coreografia pelas 

alunas do projeto VídeoDança; As atividades elaboradas em "papel" foram 

expostas na Biblioteca da Escola. 

• Escola Secundária do Castêlo da Maia- Castêlo da Maia. Algumas das turmas da 

na disciplina TIC e uma turma profissional de um curso do ramo de informática 

tiveram a possibilidade de visualizar os sete vídeos sobre segurança 

disponibilizados no site SeguraNet, bem como participar em alguns dos jogos. 

• Escola Secundária Frei Heitor Pinto- Covilhã. Foi realizada uma sessão de 

esclarecimento com um Microsoft Student Partner, da Universidade da Beira 

Interior, em parceria com a Microsoft, para cinco turmas do Ensino Básico e três 

do Ensino Secundário; dinamização de um debate e sensibilização para o tema, 

com exibição de tiras de banda-desenhada do SeguraNet e vídeos do Youtube, nas 

turmas com aulas lecionadas por professores de informática da escola. Foi 
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colocada publicidade no portal da escola, no mural do Facebook e no jornal da 

escola; e ainda foi realizada uma divulgação no clube de rádio/TV, através da 

criação e exibição de um vídeo com os mesmos conteúdos explorados nas aulas 

com os professores de informática. 

• Escola Secundária Miguel Torga- Monte Abraão. Foi conseguido um 

envolvimento dos alunos na problemática da segurança na Internet através da 

realização de trabalhos, pesquisas, exposição e ainda outras atividades que ficaram 

por referir.  

• Escola Secundária Padre António Macedo- Vila Nova de Santo André. Através de 

uma iniciativa promovida pela Associação de Pais e Rádio Miróbriga foram 

criados spots publicitários com mais ou menos trinta segundos que passaram na 

rádio até ao final do mês de fevereiro. Os spots vencedores foram gravados pelos 

próprios alunos. 

• Escola Secundária Santa Maria da Feira- Santa Maria da Feira. Foi realizado um 

inquérito aos alunos do 3.º ciclo sobre "Internet (In)Segura”; realizaram-se sessões 

de esclarecimento nas turmas do 7.º ano, onde se procedeu à divulgação e análise 

dos resultados do inquérito e à visualização, seguido de debate, de pequenos filmes 

alusivos ao uso indevido da Internet bem como das suas potencialidades quando 

bem utilizada; também se realizou, para os alunos do 2.º ciclo, um workshop com a 

participação de uma equipa do SeguraNet, sendo que os temas abordados foram o 

bullying e o Cyberbullying, conduta online, contato com estranhos; no dia da 

Internet mais segura projetou-se um vídeo no hall da escola onde eram abordados 

temas como bullying e o Cyberbullying entre outros; foi também distribuído um 

panfleto para alertar os alunos sobre os perigos de navegar na Internet. 

• Escola Secundária Vitorino Nemésio- Praia da Vitória-Terceira. Procedeu-se à 

visualização dos filmes “Cyberbullying” e “Trust”-Perigo; e ainda foi feita uma 

distribuição de passatempos, nomeadamente, palavras cruzadas e sopa de letras 

• Escola Secundária/3 da Rainha Santa Isabel- Estremoz. Visualização de dois 

filmes: “Cyberbullying” e “Criminal Minds”; realização de atividades sobre 

segurança na Internet, nomeadamente debate com os alunos do 3.º ciclo sobre 

situações de risco associadas à utilização das tecnologias da informação e 
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comunicação. Também foram exibidos vários vídeos sobre segurança na Internet 

no átrio da Escola, com exposição de vários alertas sobre o tema. 

• Escola Secundária/3 de Barcelinhos- Barcelinhos, Barcelos. Foi realizada uma 

palestra realizada pelos alunos do 9.º ano sobre segurança na Internet para alunos 

do 7.º e 8.º ano. 

• Escola Secundária/3 Prof. Dr. Flávio Resende- Cinfães, Douro Sul. Foram 

elaborados cartazes, folhetos, marcadores que foram distribuídos, pelas salas de 

aula; visualização de dois filmes sobre "Principais perigos na Utilização da 

Internet", na Biblioteca Escolar; Passagem de Spots, na rádio escolar; dinamização 

de um debate em sala de aula; os alunos que elaboraram os materiais foram pelas 

diferentes salas de aula explicar os principais perigos da utilização da Internet; os 

alunos também poderam participar no concurso - "Passatempo Dia Internacional 

da Internet mais Segura – 5 de Fevereiro". 

• Escolas João de Araújo Correia- Peso da Régua. Após ter sido sugerido a 

realização de um cartaz, nas aulas de TIC, sobre Internet segura foi realizado um 

concurso para apurar a proposta vencedora. Esses cartazes foram expostos na 

biblioteca e corredores da escola até ao final do mês de fevereiro; no espaço da 

biblioteca houve a visualização de pequenos filmes de animação, sobre o tema; por 

último foi realizada uma palestra/apresentação que os alunos do 9.º ano fizeram, 

tendo como público-alvo, os alunos do 2.º ciclo. 

• Florbela Gonçalves- Almada. Procedeu-se à criação de cartazes e produção de 

texto escrito após a visualização de vídeos sobre vários temas da Internet Segura. 

• INED-Instituto de Educação e Desenvolvimento- Maia. Foi realizada uma 

exposição de fotografia com o tema: "Comportamentos de risco na Web"; também 

foi exibido um filme intitulado: "A Rede"; realização de uma exposição interativa: 

O Que Farias?;  exposição de banda-desenhada; Loop de clipes de vídeos de alerta; 

exibição de um documentário com o título: "Vítimas do Facebook"; criação de 

Flash Mob; dinamização de um debate: "Compras e Jogos na Web"; realização de 

uma atividade que teve como principais temas: Segurança de Redes Móveis, 

Pirataria/Plágio e Vírus; Simulação prática de Phishing; Jogos Educativos. 
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• Jaime Gonçalves- Portimão. Em Educação Cívica foi exibida uma apresentação 

com vídeos sobre o tema, seguido de um debate de ideias (brainstorming) nas 

turmas do 2.º e 3.º ciclo; também foi distribuído um panfleto informativo sobre 

segurança na Internet destinado aos encarregados de educação; foi dinamizado um 

concurso “Mergulha na net com segurança!”, sendo esta a 2.º edição, dirigido a 

todos os alunos do pré-escolar ao 3º ciclo; foi feita uma exploração do site 

SeguraNet e foi exibida uma apresentação nas bibliotecas do Agrupamento; foram, 

ainda, realizadas algumas sessões de esclarecimento, nomeadamente: "Vamos falar 

de segurança na Internet!" para os encarregados de educação; Segurança na 

Internet e Facebook - para os alunos do 5.º e 6.º anos e a sessão de formação – 

Segurança na Internet – destinada aos alunos do 7.º e 8.º anos. 

•  Lamego Digital - Câmara Municipal de Lamego- Lamego. Foram realizadas 

sessões de sensibilização de acordo com o tema: “Comunicar em Segurança” que 

contou com um formador Fundação Portugal Telecom; foi realizada uma sessão de 

informação intitulada “Sê original…diz não à cópia!” com o Dr. Lucas Serra; os 

alunos do Ensino Secundário assistiram à exibição da peça de teatro “Não faças 

aos outros…”; aos alunos do 2.º e 3.º ciclo do ensino básico foi enviado uma 

ligação para transferência de fotografias relativas ao evento.  

• Polo Escolar do Burgo- Burgo, Arouca. Foram promovidas palestras e debates nas 

salas de aula através: da plataforma Sapo Campus, em ação na escola onde foi 

divulgado material disponibilizado no site da SeguraNet, através da publicação dos 

links de acesso, quer aos jogos infantis, quer à página dedicada aos encarregados 

de educação; foi também publicada a Carta dos Direitos da Criança e, a partir da 

mesma foram lançados desafios aos utilizadores, do pré-escolar e 1.º ciclo, 

relacionados com a temática, nomeadamente, construção de quadras e comentários 

sobre os direitos expressos na Carta, originando assim, um debate digital. Foram 

realizados, em sala de aula e na Biblioteca Escolar, alguns dos jogos propostos 

pelo projeto SeguraNet. 

 

 

 


