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REFERENCIAL (ÁREA B): Literacia dos Media   

NÍVEL DE ENSINO: 1.º ciclo – Alunos da turma TRE01 (3º ano) – EB Recardães 

ATIVIDADE: Utilização da Internet com segurança 

ENQUADRAMENTO: Atividade desenvolvida no âmbito da Cidadania. 

 

 

 

 

 

 

Aprendizagens 
associadas ao 
trabalho da 
biblioteca escolar 

 

Conhecimentos/ Capacidades 

 Lê mensagens dos media e compreende que o seu conteúdo é, 
por vezes, intencionalmente manipulado; 

 Utiliza videojogos e outro software educativo que lhe é 
proposto; 

 Analisa as suas escolhas face ao consumo de média; 

 Identifica riscos e aplica normas associadas à utilização dos 
media e à comunicação on-line (netiqueta, proteção de dados 
pessoais, respeito pela privacidade dos outros, consumo 
excessivo de media, ...); 

 Recorre à biblioteca escolar para usar os media e aprender com 
eles. 

. 

Atitudes/ Valores 

 Tem um comportamento ético e responsável no uso dos media;  

 Manifesta espírito crítico como produtor e consumidor de 
media; 

 Reconhece a fronteira entre o público e o privado. 

 
 

Conteúdos 
curriculares 
 

 

Cidadania 

 Compreender que as mensagens transmitidas pelos media 
podem influenciar comportamentos, designadamente as de 
natureza publicitária; 

 Conhecer riscos associados à utilização dos media, 
nomeadamente relacionados com a salvaguarda da privacidade 
e confidencialidade de informações pessoais, e conhecer 
formas de os prevenir; 

 Analisar o seu próprio comportamento face ao consumo de 
media. 

 
 

Objetivos da 
atividade 
 

 Conhecer os diferentes media; 

 Comparar diferentes media, associando as suas características 
ao uso e ao seu impacto social; 

 Promover debates sobre o uso dos diferentes media; 

 Reconhecer a importância de utilizar a Internet com segurança. 
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Estratégias/Tarefas 
 

 Desenvolvimento de sessões de literacia dos media que 
forneçam aos alunos conhecimentos para uma utilização segura 
e crítica da Internet; 

 Refletir sobre os comportamentos a adotar no uso da Internet; 

 Realização de jogos educativos como consolidação de 
conhecimentos. 

 

Destinatários 

 

 Turma  TRE01 (3º ano) da EB de Recardães 

 

Duração 

 

 2 sessões de  1 hora – dias 13 e 20 de outubro 
 

 

Recursos 
 

 Computador com acesso à Internet; 

 Tutorial; 

 Projetor; 

 Site SeguraNet; 

 Questionário. 

 

 

 

Avaliação 
 

 

Indicadores de desempenho 

 Domínio de conceitos; 

 Utilização de linguagem adequada; 

 Correção das respostas apresentadas; 

 Iniciativa, interesse, cooperação e empenho dos alunos nas 
sessões. 
 

 

Instrumentos de avaliação 

 Observação direta; 

 Empenho dos alunos. 

  

 


