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A ESCOLA E A CIDADANIA
DIGITAL WORKSHOP
FORMADOR:

MÁRIO GUEDES

14 FEV 2 019

I 18.30-21.30h

MESTRE EM
INFORMÁTICA
EDUCACIONAL

ESCOLA SECUNDÁRIA JÚLIO DANTAS - LAGOS

WORKSHOP: A ESCOLA E A CIDADANIA DIGITAL
Workshop certificado como ação de formação de curta duração. Desp. nº 5741/2015, de 29 de Maio

DATA DE REALIZAÇÃO I HORÁRIO I LOCAL
14/02/2019
I das 18h:30m às 21h:30m I Escola Secundária Júlio Dantas - Lagos
DESTINATÁRIOS DA AÇÃO
Professores de todos os níveis de ensino e grupos de docência.
CONTEXTUALIZAÇÃO DA AÇÃO
O SeguraNet (http://www.seguranet.pt ) é um projeto da responsabilidade da Equipa de Recursos e Tecnologias Educativas
(ERTE), da Direção-Geral da Educação (DGE). Faz parte integrante do consórcio público-privado Centro Internet Segura em
parceria com Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), Microsoft
Portugal e Fundação Portugal Telecom, que, por sua vez, decorre no âmbito do programa da Comissão Europeia, Mecanismo
Interligar a Europa. Este projeto tem como missão promover a navegação segura, crítica e esclarecida da Internet e dos
dispositivos móveis pela comunidade educativa (alunos, professores e encarregados de educação).
A ação deste projeto passa por:
 Formação de professores e de outras entidades;
 Dinamização de sessões de sensibilização sobre segurança digital nas Escolas, entre outras entidades;
 Disponibilização de informação e conceção de recursos digitais em múltiplos formatos para cada um dos públicosalvo;
 Divulgação das ações promovidas e realizadas nas escolas nestes domínios, favorecendo o efeito de contágio, por
via de boas práticas;
 Dinamização do concurso anual “Desafios SeguraNet”;
 Disponibilização de conteúdos de sensibilização;
 Dinamização da iniciativa Líderes Digitais;
 Comemoração do Dia da Internet Mais Segura, para o qual se convidam as Escolas e os Municípios a dinamizar
atividades sobre as temáticas no âmbito da segurança digital;
 Coordenação e divulgação do Selo de segurança Digital nas escolas portuguesas;
 Divulgação da linha Alerta - linha de denúncia de conteúdos ilegais (pornografia infantil, apologia ao racismo e
apologia à violência);
 Divulgação da linha Internet Segura, que garante o apoio, anónimo e confidencial, no uso das tecnologias online.

OBJETIVOS
Com esta ação pretende-se desenvolver nos professores competências que lhes permitam trabalhar as temáticas da
segurança digital em contexto de sala de aula:
 Explorar e analisar as iniciativas e recursos do projeto SeguraNet;
 Analisar e debater as temáticas respeitantes à utilização segura da Internet e dos dispositivos móveis;
 Analisar a integração curricular das temáticas relacionadas com a utilização das tecnologias digitais;
 Fomentar a criação de redes de aprendizagem colaborativa no âmbito da segurança digital;
 Contribuir para uma mudança na organização e nos métodos pedagógicos, mantendo a segurança digital.

CONTEÚDOS





As iniciativas e os recursos do projeto SeguraNet. (30 minutos)
Conhecer a Rede: os desafios e os riscos. (30 minutos)
Cidadania digital: uma questão de educação. (30 minutos)
Planificação de um trabalho de projeto pelos participantes. (1 hora 30 minutos)

METODOLOGIA
Apresentação de conceitos, metodologias e projetos; Exploração de recursos úteis para o trabalho posterior nas escolas;
Planificação de um trabalho de projeto.

AVALIAÇÃO DA AÇÃO E DOS FORMANDOS
A ação será avaliada mediante questionário online a preencher pelos formandos (obrigatório).
Os participantes procedem a uma breve reflexão escrita online sobre a formação desenvolvida e a sua importância no seu
desenvolvimento pessoal e profissional (obrigatória).

INSCRIÇÕES ONLINE
Inscrições online até 13 de fevereiro de 2019, no seguinte link: https://goo.gl/forms/ASb7tBX2yuU6TxaJ3
Centro de Formação Dr. Rui Grácio  Sede: Escola Secundária Júlio Dantas, Largo Prof. Egas Moniz, 8600–904
Lagos  Tel. +351 282 77 09 97  e-mail: centroruigracio@esjd.pt  URL: http://centroruigracio.esjd.pt/
 Facebook: https://www.facebook.com/CFAERuiGracio

