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Descrição do módulo

As redes sociais estão constantemente a ganhar popularidade em todo o mundo. Esta indústria
tem muitos benefícios também para os mais velhos. Ao utilizar as redes sociais, os idosos podem
permanecer ligados aos seus amigos e família, partilhar interesses com outros, encontrar um
novo passatempo ou desenvolver passatempos que já tenham. O módulo 'Comunicação e
Colaboração', que tem em mente todas estas oportunidades, visa introduzir os seniores pouco
qualificados nas ferramentas utilizadas para comunicar e colaborar online através de diferentes
plataformas (sociais). O objetivo é dotá-los das competências e capacidades básicas que os
ajudarão a ter uma vida social ativa, bem como melhorar e facilitar as suas rotinas diárias.

No final deste módulo, os adultos aprenderão como comunicar eficazmente utilizando
tecnologias digitais (smartphone/portátil/tablet) e as regras básicas que se devem
seguir quando utilizam tecnologias digitais para a comunicação de uma forma segura e
produtiva. Mais especificamente, os seniores aprenderão como fazê-lo:
1.Criar uma conta de correio eletrónico e como utilizá-la
2.Criar uma conta no Facebook e como utilizá-la
3.Criar uma conta Messenger, Viber, Whatsapp e Skype e como utilizá-las
4.Compreender os principais resultados da cidadania digital, tais como netiqueta e
pegada digital
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Tema 1: E-mail

VISÃO GERAL

O principal objetivo deste tópico é fornecer aos alunos
seniores os conhecimentos e competências necessárias para
criar uma conta de correio eletrónico e aprender a utilizá-la.

Para começar, os seniores serão instruídos sobre como criar
uma conta de correio eletrónico e depois começarão a
familiarizar-se com ela, ficando a saber como funciona,
compondo e enviando e-mails simples. A seguir, aprenderão
a executar tarefas comuns utilizadas para a comunicação por
correio eletrónico, tais como apagar e-mails, anexar e
descarregar ficheiros, criar e utilizar contactos e também
compreender a possibilidade de receber e-mails fraudulentos
e spam. Finalmente, aprenderão sobre configurações básicas
de correio eletrónico!



Tema 1: E-mail

O que é o e-mail?

O que é o endereço de e-mail?

O correio eletrónico, abreviado para e-mail, é um serviço, que nos
permite enviar mensagens digitais através da Internet. É possível
enviar mensagens a todos, e respetivamente receber mensagens
de qualquer pessoa, desde que tenhamos o seu endereço de
correio eletrónico.

Cada utilizador de e-mail tem um endereço de e-mail. Este
endereço é utilizado como um nome único para a sua conta de
correio eletrónico, que será necessário para enviar e receber
mensagens. Um endereço de correio eletrónico tem três partes:
um nome de utilizador personalizado no início seguido de um sinal
@ e no fim um nome de domínio. Pode também incluir números,
letras maiúsculas e minúsculas. Por exemplo nome@gmail.com



Tema 1: E-mail

Como criar uma conta de e-mail?

Para fins de demonstração neste módulo, vamos utilizar o Gmail.

O Gmail é um fornecedor de conta de correio eletrónico alojado na

web, propriedade da Google. Atualmente é um dos mais populares
fornecedores de correio eletrónico gratuito, algo que pode ser
atribuído à sua simplicidade e à sua interface moderna e de fácil
utilização.

Existem muitos outros fornecedores de correio eletrónico que pode

escolher, tais como Outlook e Yahoo , para citar apenas alguns!
Todos eles têm ações semelhantes e funcionam de uma forma muito
semelhante.

https://www.google.com/intl/el/gmail/about/
https://www.google.gr/?hl=el
https://outlook.live.com/owa/
https://login.yahoo.com/?.src=ym&lang=el-GR&done=https://mail.yahoo.com/?guce_referrer%3DaHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8%26guce_referrer_sig%3DAQAAAHxiRaTjWOs2ApTqxJsGMc6BsnPDF7hmn9eY4EQY3lX1vcz791OXLxCkG9XH3mBec9xgbzq4XWhGNaDZBV6yc8Wsm_GHPMTUi78nKo9StJF9jtD_bmvj8lP_v_XHYQQDc4DCnr9evkum2BqhYv8RTCh1oLwawfcRfgH8YSRgvpB0


Tema 1: E-mail

Crie já o seu Gmail!

 Para criar uma conta Gmail siga o link e preencha os campos necessários, tais como o seu nome, o
endereço de e-mail que deseja ter e a palavra-passe que será utilizada para iniciar sessão na sua conta.
Existem comentários que lhe pedem para digitar corretamente os campos obrigatórios.

 Continue preenchendo todas as outras informações necessárias, tais como o seu número de telefone
(que será utilizado para redefinir a sua palavra-passe no caso de se esquecer e também para verificar se
é realmente você que está a utilizar a conta cada vez que se liga ao seu e-mail através de um novo
dispositivo) e outros dados pessoais, tais como data de nascimento, sexo, etc. Concorde com os
termos de privacidade e a sua conta deverá estar pronta! Deverá agora poder ver a sua caixa de
entrada.

ATIVIDADES: 
- Plano de sessão 1

DICAS: 
- O endereço de correio eletrónico que deseja ter pode já pertencer a outra pessoa. Tente algumas combinações semelhantes, 
adicionando mais algumas letras ou números ou alterando a ordem em que as palavras aparecem.  
- Aconselha-se a utilização de uma palavra-passe forte. Aqui pode encontrar informação sobre como escolher uma palavra-passe 
forte.

https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?service=mail&continue=https://mail.google.com/mail/?pc%3Dtopnav-about-n-en&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=SignUp
http://www.bu.edu/tech/support/information-security/security-for-everyone/how-to-choose-a-strong-password/


Tema 1: E-mail

Como navegar no Gmail?

1. No início, utilize o seu nome de utilizador e palavra-passe para
iniciar sessão no seu Gmail.

2. Uma vez iniciada a sessão no seu Gmail, pode ver a interface
do Gmail tal como aparece na imagem seguinte. A janela
principal mostra a sua caixa de entrada e os menus e botões
permitem-lhe aceder às suas pastas, contactos, definições e
muito mais..

PASSO 1

PASSO 2

https://accounts.google.com/signin/v2/identifier?continue=https://mail.google.com/mail/&service=mail&sacu=1&rip=1&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=ServiceLogin


Tema 1: E-mail

ATIVIDADES: 
- Plano de sessão 2

Como sair do Gmail?

É bastante fácil de sair do Gmail. No canto superior direito,
clique na sua fotografia (ou, caso ainda não tenha carregado
uma fotografia, clique no ícone com as suas iniciais),
selecione e clique em Terminar Sessão.

Pode encontrar mais informações aqui dependendo do
dispositivo que está a utilizar.

https://support.google.com/mail/answer/8154?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en&oco=0


Tema 1: E-mail

Como compor e enviar e-mails? Compor e enviar o seu primeiro e-mail!

A melhor maneira de aprender a utilizar a sua nova conta é
utilizando-a de facto para compor e enviar o seu primeiro e-mail.
Comece por iniciar a sessão na sua conta.
• Para enviar o seu primeiro e-mail, clique no botão que diz

"Compor" no canto superior esquerdo. Isto fará surgir uma nova
janela no seu canto inferior esquerdo. É aqui que irá compor o
seu e-mail e de onde irá clicar em enviar uma vez terminado!

• No campo "Para" tem de preencher o(s) endereço(s)
eletrónico(s) da pessoa para quem deseja enviar o e-mail e no
campo "Assunto" deve escrever um pequeno título, algo como
uma descrição, sobre o seu e-mail.

• No espaço em branco, pode escrever a sua mensagem
adicionando texto, imagens, etc.

• Finalmente, pode anexar links ou ficheiros.
• Quando estiver pronto clique no botão “Enviar”

ATIVIDADES: 
- Plano de sessão 3



Tema 1: E-mail

Como responder ou reencaminhar um e-mail?

Quando alguém lhe envia um e-mail, há algumas coisas diferentes que pode
fazer com ele. As mensagens de correio eletrónico novas, não lidas,
aparecerão em negrito e com uma cor de fundo diferente na pasta da sua
caixa de entrada.
Para além de ler um e-mail que recebeu, pode também realizar outros atos.
Poderá querer responder-lhe ou reencaminhá-lo para outra pessoa. Também
o e-mail pode ter alguns ficheiros anexados que deseje descarregar.
Talvez deseje suspender o e-mail até precisar dele mais tarde.

Para aprender a realizar todos estes vídeos, veja este vídeo e siga este e
este link

ATIVIDADES: 
- Plano de sessão 4

DICAS: 
Quando um e-mail é realmente importante, pode querer acrescentar-lhe uma estrela. Isto irá ajudá-lo a encontrar a mensagem
facilmente mais tarde.
- Se desejar responder rapidamente numa mensagem, pode usar a opção " Resposta Inteligente ".
- Se o e-mail andar para a frente e para trás com alguém, o Gmail agrupará estes e-mails numa conversa e na sua caixa de entrada
haverá um número ao lado do nome do remetente que indica quantas mensagens foram enviadas entre vocês. A conversa ajuda-o a
ver o fluxo de e-mails trocados.
- As mensagens de correio eletrónico que recebe podem ter anexos Deve ter cuidado ao abrir os anexos, pois alguns ficheiros podem
conter vírus

“Smart reply”

https://www.youtube.com/watch?v=a9e7XNo4agE
https://support.google.com/a/users/answer/9259846?hl=en
https://edu.gcfglobal.org/en/gmail/responding-to-email/1/


Tema 1: E-mail

Como manter a sua caixa de entrada limpa? Aprenda a apagar, arquivar, filtrar e suspender e-mails

Como utilizador iniciante de correio eletrónico, provavelmente não tem muitas mensagens na sua caixa de entrada neste momento.
No entanto, à medida que continua a utilizar o Gmail, a sua caixa de correio eletrónico começará gradualmente a encher-se. A fim
de a manter "limpa", algo que o ajudará a utilizar melhor o seu e-mail e a ser mais produtivo, terá de organizar os seus e-mails.
Algumas mensagens de correio eletrónico podem ser apagadas logo após a sua leitura. Essas mensagens não são provavelmente
assim tão importantes e não há razão para as manter na sua caixa de entrada. Aqui pode ver como apagar as mensagens de correio
eletrónico.
Alguns outros e-mails podem ser mais importantes para si, mas mesmo assim não precisa deles na sua Caixa de Entrada, esses
podem ser arquivados. Aqui pode ver como arquivar mensagens.
A fim de manter a sua Caixa de Entrada organizada, pode utilizar filtros fornecidos pela interface para filtrar o que vê na sua Caixa
de Entrada. Aqui pode encontrar mais informações sobre filtragem.
Por último, mas não menos importante, o Gmail oferece-lhe a oportunidade de suspender e-mails. Encontre mais informações
sobre o assunto aqui.
.

ATIVIDADES: 
- Plano de sessão 5

DICAS: 
-Para o Gmail é aconselhável arquivar as suas mensagens em vez de as apagar. Desta forma pode manter a sua caixa de entrada limpa sem
ter de se preocupar com o que deve ser guardado mais tarde.
-Pode também dar prioridade às suas mensagens de correio eletrónico. Isto irá afetar a forma como aparecem na sua caixa de entrada.
-Finalmente, pode marcar como não lido um e-mail já lido ou marcar como spam (saiba aqui o que é um e-mail spam).

https://support.google.com/mail/answer/7401?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en
https://support.google.com/mail/answer/6576?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.google.com/mail/answer/7622010?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en


Tema 1: E-mail

O que é uma pasta padrão do Gmail? Explicação das pastas básicas por defeito!

Quando abre a sua página Gmail na parte esquerda do ecrã por baixo do botão “Escrever" pode
encontrar as pastas padrão do Gmail.

 A primeira pasta é a sua caixa de entrada. Nesta pasta, pode encontrar todas as mensagens
de correio eletrónico recebidas.

 A pasta seguinte chama-se “Com estrela". Aqui pode encontrar as mensagens de correio
eletrónico que já estrelou, seguindo o processo que já vimos.

 A seguir, pode encontrar a pasta "Importante". Nesta pasta, existem as mensagens de
correio eletrónico que são assinaladas como importantes quer pelo remetente/recetor quer
por si.

 A seguir, há a pasta "Enviados". Aqui pode encontrar todas as mensagens de correio
eletrónico enviadas.

 Segue-se a pasta “Rascunhos". Nesta pasta, pode ver todas as mensagens de correio
eletrónico que começou a compor mas que nunca chegou a enviar.

 A seguir, há a pasta Spam. Nesta pasta, a sua conta Gmail envia automaticamente todos e-
mails que são considerados como e-mails de spam.

 Por último, mas não menos importante, existe a pasta Lixeira onde se encontram todos os e-
mails eliminados.

https://www.youtube.com/watch?v=7GNViOZYXg8


Tema 1: E-mail

O que é um marcador do Gmail? Como funcionam os marcadores?

Os marcadores do Gmail são marcadores que podem ser adicionados a
cada e-mail que recebe ou envia. Pode também adicioná-los aos
rascunhos. Estes marcadores podem ser usados para manter os seus
emails organizados. São semelhantes a pastas, no entanto, ao contrário
das pastas, pode aplicar mais do que ummarcador a uma única mensagem.

A forma como os marcadores funcionam depende de como optar por
dividir as mensagens de correio eletrónico em marcadores. Depois de criar
um marcador, pode dar esse marcador a um e-mail ou mover esse e-mail
para a pasta do marcador. Se escolher a primeira, ainda poderá ver o e-
mail na sua caixa de entrada, mas este será marcado com o nome do
marcador. No segundo caso, o e-mail é movido para a pasta do marcador
e, a partir daí já não se encontrará na sua Caixa de Entrada, mas sim na
pasta marcador.

https://hiverhq.com/blog/gmail-labels


Tema 1: E-mail

Como criar e gerir os marcadores do Gmail?

No início, precisa de estar registado na sua conta. Mesmo por baixo das pastas padrão básicas existe
uma opção chamada "Mais" (ver a imagem no diapositivo anterior). Ao clicar, aparecem mais
opções. Entre as opções pode encontrar uma chamada "Criar novo marcador". Ao clicar, aparece
uma nova janela. Aí pode definir o nome do novo marcador e determinar se será inserido noutro
marcador.

Outra forma de criar um marcador é selecionando o e-mail que pretende marcar. Uma vez
selecionado o e-mail aparecerão mais opções na parte superior da sua pasta. Clique no ícone que se
parece com um marcador. Isto abrirá uma nova janela a partir da qual poderá escolher um marcador
existente para dar a esse e-mail. Na parte inferior da janela pode também escolher a opção "Criar
novo marcador". O resultado será o mesmo que da primeira forma.

Existem muitos vídeos e links que podem ajudar ambos a compreender a diferença entre uma pasta
e uma etiqueta e como utilizá-los. Descubra mais informações nos próximos 3 vídeos (1º vídeo , 2º
vídeo e 3º vídeo) e neste link.

ATIVIDADES: 
- Plano de sessão 6

https://www.youtube.com/watch?v=1Ggdxm8hY_E
https://www.youtube.com/watch?v=wJfbuVrqpdc
https://www.youtube.com/watch?v=U75wuP9XnMw
https://hiverhq.com/blog/gmail-labels


Tema 1: E-mail

Quais são as configurações básicas da sua conta Gmail?

Existem muitas configurações na sua conta Gmail que podem, se ajustadas de acordo
com as suas preferências, tornar a utilização da interface muito mais conveniente e
eficiente para si. Para aceder primeiro às configurações do seu Gmail, precisa de estar
ligado à sua conta Gmail. No canto superior direito, encontre o ícone do equipamento
e clique nele. Isto abrirá uma janela na qual poderá ver algumas configurações
rápidas.

• Nas configurações rápidas é possível alterar a forma como as suas mensagens
aparecem, escolhendo entre compacto, por padrão ou regular. Isto irá ajustar a
forma como as suas mensagens de correio eletrónico aparecem, fazendo
aparecer mais ou menos em cada página, dependendo da sua preferência.

• Também pode escolher o tema da conta do Gmail. O seu tema é praticamente o
pano de fundo da interface. Há muitos temas gratuitos disponíveis online e pode
encontrar um que prefira.

• Outra opção nas configurações rápidas é como deseja que as mensagens
apareçam na caixa de entrada. Por exemplo, deseja que as mensagens
importantes apareçam primeiro ou as que não foram lidas, etc. Esta
funcionalidade é também personalizável.

• Para ver todas as configurações clique no botão "Ver todas as configurações".
Aparecerá o seguinte. Pode encontrar mais informações sobre a configuração do
Gmail neste e neste vídeo e neste link.

DICAS:
- Evite alterar qualquer uma das Configurações Avançadas. Evite 
também alterar qualquer das definições que não compreenda o seu 
funcionamento.

“Configurações
rápidas”

https://www.youtube.com/watch?v=g1fKhdsBig8
https://www.youtube.com/watch?v=Aq1gkqQwFPo
https://www.fastcompany.com/40583060/18-gmail-settings-that-will-change-how-you-think-about-your-inbox


Tema 1: E-mail

Outras características do e-mail

Existem outras funcionalidades de e-mail que, à medida que avança, poderá querer conhecer! Em qualquer caso, quando
quiser ajuda com uma característica específica da sua conta Gmail, propomos que visite o suporte oficial do Gmail. Nesta
página web existe uma pesquisa avançada onde pode digitar o seu problema ou pergunta e encontrar possíveis respostas
para ela.

Há também um botão de ajuda no canto superior esquerdo da sua aplicação Gmail. Ao clicar nele, aparece uma pequena
janela que lê três opções: Ajuda, Treinamento e Atualizações.
• A primeira opção abre uma caixa de pesquisa onde se pode pesquisar sobre o assunto com que se pretende ajuda.
• A segunda opção abre esta página que o pode ajudar no seu treinamento no Gmail e as opções seguintes permitem-lhe

procurar atualizações enquanto o informa sobre as últimas características do Gmail.
• Finalmente, existe uma opção que lhe permite enviar feedback para qualquer problema do Gmail com o qual se possa

deparar.
Veja o seguinte

ACTIVITIES: 
-Lesson Plan 8

Aqui estão mais alguns links com características que poderá achar útil saber :
 O que é e como funciona a pesquisa Gmail
 O que são os Contactos Google e como funcionam? O que se pode fazer com os Contactos Gmail?
 Como bloquear e desbloquear contactos no Gmail?

ATIVIDADES:
- Plano de sessão 7

https://support.google.com/accounts/?hl=en#topic=3382296
https://support.google.com/a/users/answer/9259748?p=gmail_training&visit_id=1605437197662-6953956227053928978&rd=1
https://support.google.com/mail/answer/7190?hl=en
https://support.google.com/a/users/answer/9310345?hl=en
https://www.makeuseof.com/tag/block-unblock-contacts-gmail/


Tema 2: 

Redes Sociais



Tema 2: Redes Sociais

VISÃO GERAL

O principal objetivo deste tópico é fornecer aos
estudantes seniores os conhecimentos e as
competências necessárias para compreender e
participar nas redes sociais modernas.

Para começar, os alunos seniores aprenderão o que são
os meios de comunicação social, que são os meios de
comunicação social mais famosos atualmente, como
funcionam e qual é a sua importância nas sociedades
modernas. A seguir, os seniores serão apresentados a
duas redes sociais, nomeadamente Facebook e
YouTube. Aprenderão como criar uma conta para ambos
e aprenderão o básico para poderem utilizá-los de forma
segura e produtiva.



Tema 2: Redes Sociais

O que são as redes sociais? Quais são as plataformas de redes sociais e

os serviços de mensagens instantâneas mais comuns hoje em dia?

Não passa um dia sem que se ouça falar de mensagens nas redes sociais. Quer seja um tweet de um político, uma publicação no Facebook sobre
uma notícia ou um vídeo viral no YouTube, as redes sociais tornaram-se parte da nossa vida quotidiana! Mas o que são os meios de comunicação
social?
De acordo com a Investopedia, os meios de comunicação social são "tecnologia baseada em computadores que facilita a partilha de ideias,
pensamentos e informação através da construção de redes e comunidades virtuais. Pela sua conceção, os meios de comunicação social são
baseados na Internet e proporcionam aos utilizadores uma comunicação eletrónica rápida de conteúdos. O conteúdo inclui informação pessoal,
documentos, vídeos e fotografias. Os utilizadores envolvem-se com as redes sociais via computador, tablet ou smartphone através de software
ou aplicação web, utilizando-as frequentemente para o envio de mensagens".

Os meios de comunicação social assumem muitas formas tais
como blogs, fóruns, redes empresariais, plataformas de
partilha de fotos, aplicações de mensagens e, claro, redes
sociais. Alguns dos meios de comunicação social mais comuns
são
 Facebook
 Instagram
 YouTube
 Twitter
 Skype
 Messenger
 Viber
 Whats App, etc.

https://www.investopedia.com/
https://makeawebsitehub.com/what-is-a-blog/
https://www.bask.com/blog/what-is-an-internet-forum
https://www.thebalancesmb.com/what-is-business-networking-and-what-are-the-benefits-2947183
https://computer.howstuffworks.com/internet/basics/photo-sharing.htm
https://blog.hubspot.com/customers/messaging-apps-good-bad-ugly
https://www.investopedia.com/terms/s/social-networking.asp
https://www.facebook.com/
https://www.instagram.com/
https://www.youtube.com/
https://twitter.com/
https://www.skype.com/en/
https://www.messenger.com/
https://www.viber.com/en/
https://www.whatsapp.com/


Tema 2: Redes Sociais

Como funcionam as redes sociais? Qual é a sua importância?

Mas como é que as redes sociais funcionam realmente? Existem tantos meios de comunicação social diferentes, uma vez
que o termo abrange um grande numero de websites e aplicações. Como resultado, a função destes instrumentos também
varia. A maioria dos sites de redes sociais começa com um utilizador a criar um perfil, geralmente fornecendo um nome e
um endereço de correio eletrónico. Uma vez criado o perfil, o utilizador pode normalmente criar e partilhar conteúdos com
outros utilizadores das mesmas redes sociais.

As redes sociais começaram como uma forma de comunicar, interagir e manter-se em contacto com a família e amigos, mas
as empresas adotaram rapidamente esses media principalmente como uma forma de se aproximarem e atraírem novos
clientes. Neste link poderá saber mais sobre a história dos meios de comunicação social.

O que torna as redes sociais tão poderosas hoje em dia é a sua capacidade de conectar pessoas e de permitir a partilha de
informação com qualquer pessoa em todo o mundo e com muitas pessoas simultaneamente. A nível mundial, existem
mais de 3 biliões de utilizadores e de contas. Saiba mais aqui.

As redes sociais oferecem grandes oportunidades para o Crescimento Pessoal, Cuidados de Saúde, Educação e, claro,
Desenvolvimento Empresarial. Quando utilizados sabiamente, podem fornecer uma forma de comunicação e colaboração
online barata (se não gratuita!) e eficaz. No entanto, existem também desafios ligados à utilização dos meios de
comunicação social. Para uma melhor compreensão das oportunidades e desafios dos meios de comunicação social,
propomos este link.

ATIVIDADES: 
- Plano de sessão 8

https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/social-profiles
https://www.youtube.com/watch?v=cw0jRD7mn1k
https://copyblogger.com/smart-people-social-media/
https://www.gwsmedia.com/social-media-benefits-risks


Tema 2: Redes Sociais

Começar com as redes sociais! Facebook: o que é, como aceder?

Facebook é uma plataforma de redes sociais que facilita a conexão e partilha de conteúdos com a família e amigos
online. É muito popular e conta atualmente com mais de 2,7 biliões de utilizadores em todo o mundo. Foi originalmente
concebida para estudantes universitários mas rapidamente ganhou popularidade e é agora uma das mais famosas
aplicações de redes sociais gratuitas. Aqui pode saber mais sobre a sua história.

A principal utilização do Facebook para as pessoas é comunicarem com amigos e familiares. O Facebook dá-lhe a
oportunidade de participar nas suas vidas e manter-se em contacto com eles de muitas formas digitais. Por exemplo, é
possível procurar velhos colegas de escola ou amigos, partilhar fotografias ou comentários com eles, enviar-lhes
mensagens, etc., onde quer que estejam. O acima mencionado proporciona uma forma fácil, acessível a qualquer pessoa
e gratuita de interação social. Há também uma infinidade de outras razões pelas quais as pessoas utilizam o Facebook,
tais como negócios, jogos, etc.

O Facebook é uma aplicação baseada na web, o que significa que pode aceder através do seu navegador da web. Existe
também uma aplicação para smartphones e tablets. Na realidade, muitos utilizadores preferem a aplicação em
comparação com a edição baseada na web.

Para aceder ao Facebook, é necessário ter uma conta no Facebook. Cada utilizador de e-mail pode criar uma conta
facilmente seguindo passos simples. Para as versões de aplicação, os utilizadores devem também descarregar o
formulário de aplicação da sua Loja.

https://www.facebook.com/
https://www.britannica.com/topic/Facebook


Tema 2: Redes Sociais

Como criar uma conta no Facebook? Crie já a sua nova conta!

Se tiver uma conta de e-mail, que já deve ter após completar o Tema 1, pode ir diretamente para o Facebook
clicando aqui e inscrever-se para uma conta gratuita clicando em "Criar uma Conta Nova". Neste vídeo, pode
ver uma representação passo a passo.

Preencha os seus dados pessoais como o seu Nome, Apelido, data de nascimento, etc. para completar o
formulário de inscrição. Tem também de fornecer o seu e-mail e uma palavra-chave que será utilizada como
nome de utilizador e palavra-chave para iniciar sessão na sua conta.

Assim que clicar em “Regista-te", será redirecionado para uma nova página onde lhe será pedido para
preencher um código que recebeu no e-mail com o qual se inscreveu para a sua conta no Facebook. Vá ao seu
correio encontrar o código e preencha-o no Facebook. Esta é a forma do Facebook de validar que o e-mail
que forneceu é verdadeiramente seu. Este passo é necessário para completar a sua conta. Depois disso,
receberá uma mensagem no ecrã a ler que a sua conta está confirmada. Clique ok! Bem-vindo ao Facebook!

Como sair do Facebook (e iniciar sessão novamente)? Como navegar?

Pode sair do Facebook muito facilmente, clicando no ícone do perfil no canto superior direito ou na
página. Na Janela que se abre, escolher Sair. Quanto à navegação, saiba mais aqui (veja a página inicial
e a cronologia)

ATIVIDADES: 
- Plano de sessão 9

ATIVIDADES: 

- Crie agora a sua própria conta Facebook, seguindo os passos acima mencionados. 
Termine e inicie sessão novamente na sua conta.

https://www.facebook.com/
https://www.youtube.com/watch?v=nkKnIRQO2KI
https://www.facebook.com/help/ipad-app/225861947424289
https://edu.gcfglobal.org/en/facebook101/getting-started-with-facebook/1/


Tema 2: Redes Sociais

Explicação dos termos do Facebook

Se for novo no Facebook pode haver muitos termos e frases cujo significado não
compreende e pode parecer um pouco confuso no início. Por exemplo, o que
entendemos por notificação, atualização de estado, amigos do Facebook, reações
ou o que é o feed notícias. Neste e neste link pode encontrar uma breve explicação
sobre os termos mais comuns do Facebook.

Agora que criou a sua conta, tem um perfil no Facebook. A sua página de perfil é
também chamada a sua cronologia. No seu perfil pode encontrar toda a sua
informação, as suas fotos e vídeos, uma lista dos seus amigos do Facebook, etc.
Quando criou a sua conta, apenas forneceu a quantidade de informação necessária
para a criação, agora pode terminar a configuração do seu perfil. .

ATIVIDADES: 

- Termine já a criação do seu perfil! Adicione uma foto de perfil e uma foto de capa e edite as suas informações pessoais
como desejar! Este link pode ser útil!

https://sproutsocial.com/insights/facebook-terminology-glossary/
https://www.dummies.com/social-media/facebook/common-facebook-terminology/
https://www.wikihow.com/Set-up-a-Facebook-Account


Tema 2: Redes Sociais

Quando criar a sua conta pode deixar o mundo, e mais especificamente os seus amigos do Facebook,
saber quem você é! Pode carregar uma fotografia que o representa e pode partilhar as realizações da
sua vida, tais como informações sobre a sua Educação e Trabalho, sobre a sua Família, bem como
outras atividades, interesses ou passatempos. Ao criar e configurar o seu perfil, cria a sua "identidade
digital" no Facebook.

Para configurar o seu perfil depois de entrar na sua conta basta clicar no ícone da pessoa no canto
superior direito da página. Isto irá redirecioná-lo para a sua cronologia e aí poderá preencher a
informação que deseja partilhar. Pode adicionar ou alterar a fotografia do seu perfil e adicionar uma
fotografia de capa. Pode alterar o seu estado de relacionamento ou adicionar informação sobre coisas
de que gosta, tais como passatempos, livros, filmes, etc. Em geral, através da sua cronologia, pode
adicionar e editar a informação do seu perfil.

Crie o seu perfil

DICAS: 
- A sua página de perfil no Facebook permite que as pessoas o descubram. Saiba que pode
partilhar tanto quanto quiser.
- Se está preocupado com a privacidade e possíveis fraudes, veja este e este link.

ATIVIDADES:  
- Plano de sessão 10

https://sixtyandme.com/6-simple-facebook-safety-tips/
https://info.daystarseattle.com/senior-living-blog/what-seniors-should-and-shouldnt-do-on-facebook


Tema 2: Redes Sociais

Amigos no Facebook: Adicionar amigos

O principal objetivo do Facebook é a interação social. Como resultado, saber como adicionar amigos no
Facebook é crucial para a sua utilização. Além disso, deve saber como deixar de seguir, bloquear e remover
amigos do Facebook.

Vamos começar por adicionar amigos do Facebook. Para adicionar uma pessoa como amiga, pode escrever o
nome da pessoa na barra de pesquisa da sua página do Feed de Notícias. Irá ser apresentado alguns resultados.
Selecione o separador Pessoas para filtrar perfis pessoais. Percorra os resultados para encontrar a pessoa que
conhece e deseja adicionar e selecione "Adicionar Amigo" que consta ao lado do nome. Desta forma, um pedido
de amizade será enviado a essa pessoa. Esta pessoa precisa de confirmar a sua "amizade" e depois aparecerá na
sua lista de amigos do Facebook.
Para mais informações sobre como adicionar amigos no Facebook, clique aqui. Este link também pode ser útil.

ATIVIDADES: 
- Plano de sessão 11

DICAS: 
-Se um amigo o adicionar, receberá um pedido de amizade. Pode encontrar aqui mais informações sobre como aceitar o
pedido.

https://www.lifewire.com/add-and-make-friends-facebook-1240582
https://www.facebook.com/help/146466588759199
https://www.dummies.com/social-media/facebook/how-to-accept-a-friend-request-on-facebook/


Tema 2: Redes Sociais

Amigos no Facebook: Remover amigos

O Facebook tem uma opção que lhe permite “não seguir" amigos. Dessa forma, deixará de ver as
suas mensagens no seu Feed notícias sem ter de os remover. Quando deixar de seguir um amigo,
este não será notificado. Para deixar de seguir um amigo, vá ao seu perfil, passe o rato sobre a
fotografia da capa e selecione Deixar de seguir. Se quiser remover alguém da lista dos seus amigos,
vá ao perfil dele, passe o rato sobre Amigos na foto de capa e selecione remover amizade . Se quiser
pode também bloquear um amigo, desta forma, ele deixará de ver o seu perfil ou de o contacta-lo
por completo. Os utilizadores não são notificados quando os bloqueia, e não pode aceder aos perfis
dos utilizadores bloqueados uma vez bloqueados. Para bloquear alguém no Facebook, vá ao seu
perfil, selecione os três pontos na parte inferior direita da sua foto de capa, e depois selecione
bloquear.

Neste link pode encontrar informação para adicionar, sem seguimento, sem amigos e bloqueando
utilizadores do Facebook.

ATIVIDADES: 
- Plano de sessão 11

DICAS: 
- Pode bloquear os dois utilizadores que lhe são amigos e não. Para desbloqueá-los, vá às suas Configurações e selecione
Bloqueio para gerir a sua lista de utilizadores bloqueados..

https://www.facebook.com/help/190078864497547
https://www.facebook.com/help/172936839431357
https://www.facebook.com/help/168009843260943
https://www.lifewire.com/add-and-make-friends-facebook-1240582


Tema 2: Redes Sociais

Criar uma publicação no Facebook. Criar uma publicação pela primeira vez

O primeiro passo para criar uma publicação no Facebook é fazer login na sua conta. A seguir, vá para a
página onde pretende publicar. Há algumas opções que pode escolher, dependendo de onde quer que a
sua mensagem apareça após a publicação.
• A primeira opção é na sua cronologia. Pode criar uma mensagem para a sua página/cronologia a partir

do topo do Feed notícias ou a partir do seu perfil. Mais informações podem ser encontradas aqui.
• Outra opção é na cronologia de um amigo - Pode publicar na cronologia de um amigo clicando na

barra de pesquisa no topo do ecrã, digite o nome, clique no nome, depois clique na imagem do seu
perfil. Isto irá levá-lo à cronologia do seu amigo e a partir deste ponto o procedimento é exatamente o
mesmo que na opção anterior (só que agora a publicação aparecerá na página do seu amigo). Mais
informações podem ser encontradas aqui.

• Finalmente, pode publicar em páginas ou grupos. Pode saber mais das páginas e grupos do Facebook
em geral aqui, sobre a publicação em páginas aqui e sobre a publicação em grupos aqui.

ATIVIDADES: 
- Plano de sessão 12

https://www.facebook.com/help/www/185285184853471?helpref=topq
https://www.youtube.com/watch?v=YV8a6aBdjBU
https://www.causevox.com/blog/facebook-group-vs-facebook-page-one-use/
https://www.facebook.com/help/424946150928896
https://www.facebook.com/help/232426073439303


Tema 2: Redes Sociais

Criar uma publicação no Facebook. Criar uma publicação pela primeira vez

 Quando estiver pronto, é altura de escolher o conteúdo que deseja publicar. Clique na caixa de texto. Aí
poderá escrever um texto simples ou enriquecê-lo com outras características, tais como

 fotografias e vídeos. Isto permite-lhe selecionar uma fotografia ou vídeo do seu computador e carregá-lo
para a caixa de texto.

 Identificação da localização, que lhe permite acrescentar um endereço ou um local onde se encontra.
 A sentir-me ou atividade. Isto permite-lhe selecionar uma emoção ou atividade a acrescentar à publicação.
 Também pode identificar outras pessoas na sua publicação! Tudo isto é opcional e depende de quão

criativo quer ser.
 Agora é tempo de publicar realmente o seu conteúdo. Faça-o clicando no botão azul que diz "Publicar".

DICAS: 
-Pode alterar a privacidade da sua publicação, ou seja, o público que a poderá ver. Mais sobre a privacidade das mensagens do
Facebook podem ser encontradas aqui.
-Também pode apagar a sua publicação ou adicionar comentários à mesma!

https://www.facebook.com/help/233739099984085
https://www.businessinsider.com/how-to-delete-a-post-on-facebook
https://www.facebook.com/help/187302991320347


Tema 2: Redes Sociais

Outras características do Facebook

Existem muitas outras funcionalidades do Facebook que, à medida que
avança, poderá querer conhecer! Em qualquer caso, quando quiser
ajuda com uma funcionalidade específica, propomos-lhe visitar o Centro
de Ajuda oficial do Facebook. Nesta página web existe uma pesquisa
avançada onde pode escrever o seu problema ou pergunta e encontrar
possíveis respostas para a mesma.

Veja o seguinte

Aqui estão mais alguns links com características que poderá achar útil conhecer :
 O que é a pesquisa no Facebook, como funciona e como utilizá-la
 O que são notificações push? Onde estão essas notificações no Facebook e como geri-las?
 Guia para principiantes sobre as reações no Facebook, comentários e partilha. O que são eventos no Facebook e como funcionam?
 Seis dicas simples de segurança do Facebook para seniores.

ATIVIDADES: 
-Como atividade final neste tópico propomos assistir a isto e a este e a este vídeo. A visita a este link também pode ser útil! No acima
mencionado pode encontrar informação geral sobre como funciona o Facebook. Isto irá ajudá-lo na sua aprendizagem, uma vez que pode
rever e praticar ao mesmo tempo!

https://www.facebook.com/help/?helpref=hc_global_nav&rdrhc
https://www.searchenginepeople.com/blog/facebook-graph-search.html
https://www.gadgetsnow.com/how-to/how-to-manage-facebook-notifications/articleshow/70928453.cms
https://www.gadgetsnow.com/how-to/how-to-manage-facebook-notifications/articleshow/70928453.cms
https://www.lifewire.com/facebook-events-information-1240553
https://sixtyandme.com/6-simple-facebook-safety-tips/
https://www.youtube.com/watch?v=FVy6q2JHfKU
https://www.youtube.com/watch?v=wkVf8BlE8rI
https://www.youtube.com/watch?v=kA8dc0lkf9Q
https://info.daystarseattle.com/senior-living-blog/what-seniors-should-and-shouldnt-do-on-facebook


Tema 2: Redes Sociais

O que é o YouTube? Porque é tão popular?

YouTube é um serviço de partilha de vídeos no qual os utilizadores podem carregar vídeos e ver vídeos
de outros utilizadores. Podem também reagir a esses vídeos, colocando um gosto, partilhando ou
comentando-os. Os utilizadores no YouTube podem
• procurar, encontrar e ver vídeos.
• criar um canal pessoal no YouTube.
• carregar vídeos para o seu canal
• Colocar gostos, comentar e partilhar outros vídeos
• subscrever e seguir outros canais e utilizadores do YouTube
• criar listas de reprodução para organizar e agrupar vídeos do seu interesse

 O YouTube é gratuito e muito fácil de usar. É muito popular, pois os utilizadores podem descobrir
todo o tipo de vídeos sobre coisas de que gostam. Normalmente o YouTube é utilizado para ver
vídeos de música, guias de como fazer e bricolage, receitas e muito mais.

 Para aceder ao YouTube, visite a página oficial a partir do seu dispositivo. Pesquisar e ver vídeos não
requer uma conta YouTube, mas se quiser carregar vídeos e criar o seu próprio canal, precisa de uma
conta.

ATIVIDADES: 
- Plano de sessão 13

DICAS: 
- É possível pesquisar, encontrar e ver vídeos no YouTube sem ter uma conta no YouTube...

https://www.youtube.com/watch?v=kA8dc0lkf9Q


Tema 2: Redes Sociais

Como pesquisar e encontrar vídeos no YouTube?

O YouTube está a crescer todos os dias com centenas de horas de novos conteúdos
carregados a cada minuto. A procura de algo através dessa quantidade de vídeos pode ser
assustadora. Pode ser mais difícil do que procurar algo em toda a web. Aqui está um guia que
o ajudará e aconselhará sobre como pesquisar e encontrar vídeos no YouTube.

Como criar uma conta YouTube? Como utilizá-la?

Criar uma conta no YouTube é gratuito e, na verdade, bastante fácil. Já tem uma conta no
Gmail. Quando tem uma conta Google é possível utilizá-la para entrar no YouTube. Visite a
página do YouTube e selecione Iniciar Sessão no canto superior direito. Isto irá redirecioná-lo
para a Conta do Google, iniciar sessão. Preencha o seu e-mail e palavra-passe e inicie sessão.
Agora está inscrito no YouTube.
Se não tiver uma Conta Google (conta Gmail) visite o nosso slide correspondente no tema 1,
para saber como criar uma! Para sair, basta clicar na sua fotografia e selecionar "Sair".

DICAS:

- É possível pesquisar, encontrar e ver vídeos no YouTube sem ter uma conta no
YouTube..

ATIVIDADES: 
- Plano de sessão 14

ATIVIDADES: 

- Visite o YouTube e pesquise, encontre e veja alguns vídeos sobre os seus interesses ou passatempos.

https://gizmodo.com/how-to-find-almost-anything-on-youtube-1796098012
https://www.youtube.com/watch?v=kA8dc0lkf9Q
https://accounts.google.com/signin/v2/identifier?service=youtube&uilel=3&passive=true&continue=https://www.youtube.com/signin?action_handle_signin%3Dtrue%26app%3Ddesktop%26hl%3Den%26next%3Dhttps://www.youtube.com/&hl=en&ec=65620&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=ServiceLogin


Tema 2: Redes Sociais

Como criar um canal YouTube?
Se tiver uma Conta Google pode ver, partilhar e comentar vídeos do YouTube. No entanto, o iniciar
sessão na sua conta não cria automaticamente o seu canal YouTube! Um canal no YouTube é algo
como um perfil no Facebook. É o espaço pessoal de um utilizador onde pode carregar vídeos,
guardar vídeos para ver mais tarde, etc. Funciona como uma página inicial para a sua conta. É
mesmo possível ter mais do que um canal no YouTube. Hoje em dia, o vídeo está a tornar-se muito
mais fácil e barato de criar. Talvez queira criar e carregar os seus próprios vídeos para algo que seja
apaixonante, como um passatempo ou uma atividade. Siga os próximos passos simples para
aprender a criar o seu próprio canal YouTube:
• Inicie sessão no YouTube utilizando a sua Conta Google
• Ir para o canto superior direito e clicar na sua fotografia ou nas suas iniciais.
• Selecione criar canal. Na janela seguinte clique em Começar. Isto dar-lhe-á duas opções. Pode

criar um canal YouTube usando o seu nome de correio eletrónico ou pode usar qualquer outro
nome que lhe agrade.

• Uma vez selecionado de qualquer uma das formas, ser-lhe-á pedido que dê algumas informações
básicas para o seu canal, tais como uma pequena descrição e talvez adicionar links para outros
meios de comunicação social. Preencha esta informação ou selecione a configuração mais tarde.

• Agora o seu canal está pronto e é tempo de aprender a utilizá-lo! Mais ajuda na criação de um
canal pode ser encontrada aqui.

ATIVIDADES: 

-Siga as instruções e crie já o seu canal YouTube! Este vídeo pode ser útil!

https://buffer.com/library/create-a-youtube-channel/
https://www.youtube.com/watch?v=6o7qODwjEz8


Tema 2: Redes Sociais

Como utilizar um canal YouTube para carregar e gerir vídeos?

Depois de criar com sucesso o seu canal YouTube e de passar horas a criar vídeos para ele, é tempo de os
carregar. Siga estes passos :
• Inicie sessão na sua conta YouTube.
• Clique no ícone de vídeo na parte superior direita da janela. (Há também uma opção de Go Live no seu canal,

saiba mais aqui)
 Selecionar Carregar vídeo.
 Na janela que se abre, premir "Selecionar ficheiros". Escolha os ficheiros de vídeo do seu computador ou

simplesmente arraste-os e largue-os.
 Um passo opcional é alterar a configuração de privacidade do seu vídeo. Saiba mais aqui.
 Agora o seu vídeo está carregado!
 Agora é possível mudar o nome do vídeo. O seu vídeo terá por defeito o mesmo nome que o seu ficheiro.

Também pode usar uma descrição adequada para o mesmo e etiquetas que ajudarão os utilizadores do
YouTube a encontrar mais facilmente o seu vídeo. Há muitos artigos online que podem ajudá-lo a
compreender como escolher a descrição correta para o seu vídeo e porque é tão importante. Propomos este!

 Agora também pode gerir os seus vídeos no YouTube. Mais informações podem ser encontradas aqui.

ATIVIDADES: 
- Plano de sessão 15

DICAS: 
- Aqui estão algumas dicas simples sobre como fazer crescer o seu canal YouTube!

https://www.socialmediaexaminer.com/how-to-easily-go-live-on-youtube-from-computer/
https://support.google.com/youtube/answer/157177?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://wave.video/blog/youtube-channel-description/
https://www.wikihow.com/Check-and-Manage-Your-Uploaded-Videos-on-YouTube
https://www.socialmediaexaminer.com/15-tips-growing-youtube-channel/


Tema 2: Redes Sociais

Como gerir e personalizar o meu canal YouTube?

Agora que criou o seu canal YouTube, é altura de lhe adicionar uma nota pessoal,
o que significa que é altura de o personalizar! Este link pode guiá-lo através do
processo, pois inclui todas as etapas básicas que precisa de conhecer!

https://www.wikihow.com/Customize-Your-YouTube-Channel


Topic 2: Social Media

Outras características do YouTube

Existem muitas outras características do YouTube que, à medida que
avança, poderá querer conhecer!

Em qualquer caso, quando desejar ajuda com uma característica
específica, propomos visitar o centro oficial de ajuda do YouTube. Nesta
página web existe uma pesquisa avançada onde pode escrever o seu
problema ou pergunta e encontrar possíveis respostas para a mesma.

Dê uma vista de olhos ao seguinte

Aqui estão mais alguns links com características que poderá achar útil conhecer:
 Quais são as minhas definições básicas do canal e como as gerir?
 Como subscrever um canal YouTube?
 Como gerir os comentários e gostos no YouTube?
 O que são as notificações do YouTube e como funcionam?
 Como reportar vídeos no YouTube

ATIVIDADES: 

-Como atividade final neste tópico, propomos a visita a este link! Nela poderá encontrar informação geral sobre o funcionamento do
YouTube. Isto irá ajudá-lo na sua aprendizagem, uma vez que pode rever e praticar ao mesmo tempo!

https://support.google.com/youtube/?hl=en#topic=9257498
https://support.google.com/youtube/answer/2976814?hl=en
https://www.wikihow.com/Subscribe-to-a-YouTube-Channel
https://blog.hootsuite.com/youtube-comments/
https://www.youtube.com/watch?v=T6nar5-BYPI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=8tj7P1nmIKQ
https://www.lifewire.com/youtube-101-3481847


Tema 3: 

Serviços de Mensagens

Instântaneas



Tema 3: Serviço de Mensagens Instântaneas

VISÃO GERAL

O principal objetivo deste tema é fornecer aos seniores os conhecimentos
e competências necessárias para compreender e utilizar os serviços de
mensagens instantâneas.

Para começar, os alunos aprenderão o que são os serviços de mensagens
instantâneas, quais são os serviços mais famosos atualmente, como
funcionam e qual é a sua importância. A seguir, seniores serão
apresentados a quatro serviços de mensagens instantâneas,
nomeadamente Messenger, Viber, WhatsApp e Skype. Eles criarão contas
em todos eles e aprenderão o básico de como os utilizar de forma segura
e produtiva.



Tema 3: Serviço de Mensagens Instântaneas

O que são serviços de mensagens instantâneas? Qual é a sua importância?
Não se pode negar que a forma como comunicamos mudou drasticamente e rapidamente ao longo dos
últimos anos. Hoje em dia, a maioria das pessoas possui smartphones e utiliza-os como forma de comunicar
a partilha de texto, ou mensagens instantâneas.

O envio de mensagens de texto não é um conceito novo. Existiu durante muitos anos em todos os
telemóveis. Agora que temos smartphones, as coisas são um pouco diferentes. Todos os smartphones vêm
com uma aplicação de mensagens instalada que lhe permite guardar e receber texto. Essas mensagens de
texto são cobradas pelo seu fornecedor. Estas aplicações funcionam como as de telemóveis mais antigos.
Outra forma de comunicar é utilizando outras aplicações de mensagens instantâneas que pode descarregar
a partir da loja do seu smartphone. Estas aplicações utilizam a ligação à Internet para enviar e receber
mensagens e, como resultado, não são cobradas pelos fornecedores. As aplicações de mensagens
instantâneas estão também disponíveis para computadores de secretária.

O envio de mensagens instantâneas, é a troca de mensagens em tempo real através de uma aplicação
específica ou software utilizando uma ligação à Internet. As mensagens instantâneas têm geralmente lugar
entre dois utilizadores e são conversas privadas. Uma característica que as mensagens instantâneas
proporcionam é a capacidade de ver se a pessoa que está interessada em enviar uma mensagem está online,
algo a que se chama presença. Também é capaz de ver se a sua mensagem foi entregue e lida. As
mensagens instantâneas não contêm apenas texto, mas podem ter texto, ficheiros, emoji, autocolantes,
etc.

ATIVIDADES: 
- Plano de sessão 16



Tema 3: Serviço de Mensagens Instântaneas

As aplicações de mensagens têm facilitado a comunicação para tantas pessoas em todo o
mundo. Ter uma ligação à Internet e uma aplicação adequada é tudo o que é necessário
para enviar mensagens gratuitas a alguém em qualquer lugar.

Para enviar mensagens instantâneas, ambos os utilizadores devem estar online ao
mesmo tempo. No entanto, quase todas as aplicações de mensagens instantâneas
permitem uma comunicação síncrona e assíncrona entre utilizadores online e offline.

O que são serviços de mensagens instantâneas? Qual é a sua importância?



Como utilizar os serviços de mensagens instantâneas?

A maioria das aplicações de mensagens funcionam com princípios semelhantes e têm
muito em comum, mas existem algumas diferenças que podem tornar uma aplicação
mais apelativa de utilizar do que outra. O bom é que se tem a capacidade e liberdade
para utilizar uma, ou mais do que uma destas aplicações, ao mesmo tempo.

Não importa qual a aplicação escolhida, todas elas têm algumas características em
comum. Em primeiro lugar, todos eles trabalham através de Wi-Fi ou dados móveis
quando o Wi-Fi não está disponível. Além disso, a maioria destas aplicações funcionam
em diferentes sistemas operativos como iOS, Android e Windows. Normalmente, têm
também uma aplicação para computador. Estas aplicações não são apenas utilizadas
para mensagens, mas podem ser utilizadas para fazer chamadas de voz e vídeo.
Podem também ser utilizadas para enviar ficheiros como fotos, vídeos, áudio, pdf,
etc. A maioria dessas aplicações tem características de segurança que encriptam as
suas mensagens para privacidade.

Tema 3: Serviço de Mensagens Instântaneas



Como utilizar os serviços de mensagens instantâneas?

Se optar por utilizar um serviço de mensagens instantâneas, seja qual for, terá de seguir o
mesmo processo de configuração. Primeiro, terá de criar uma conta com base no seu
número de telemóvel. Depois, terá de verificar a sua conta através de um código que
receberá no seu telemóvel. Desse modo, a sua conta será criada!

No passo seguinte, deverá permitir que a aplicação aceda aos contactos do seu telemóvel.
Desta forma, poderá utilizar a aplicação com os dos seus contactos que também utilizam
esta aplicação!

Outra coisa que precisa da sua atenção são as notificações! Se optar por ligar as notificações
dentro das definições da aplicação, receberá alertas cada vez que receber novas
mensagens, tal como dentro da aplicação de mensagens padrão do seu telefone! Pode
alterar o estilo das notificações de acordo com as suas preferências!

Uma última coisa que deve ter em conta é que, utilizando aplicações de mensagens
instantâneas, é possível comunicar com qualquer pessoa a partir de qualquer dispositivo,
desde que descarregue a aplicação em todos estes dispositivos! É possível ter a aplicação no
seu smartphone, tablet e computador ao mesmo tempo!

Tema 3: Serviço de Mensagens Instântaneas



O que é o Messenger? Como aceder?
Messenger começou como a aplicação de mensagens instantâneas do Facebook. A aplicação costumava vir com a sua conta do
Facebook. Hoje em dia, é possível ter uma conta no Messenger sem estar no Facebook, uma vez que é uma aplicação separada.
No entanto, se tiver uma conta no Facebook, terá automaticamente uma conta no Messenger.

Para ter o Messenger deve descarregar a aplicação no seu smartphone ou tablet através da sua loja. Para utilizadores do
Messenger no computador, a aplicação está incorporada no seu perfil do Facebook! Depois de descarregar a aplicação, esta
será sincronizada com a sua conta do Facebook e, por conseguinte, com os seus contactos do Facebook.

Ao contrário de outras coisas no Facebook que são partilhadas com os seus amigos ou publicadas na sua Cronologia, as
mensagens enviadas através do Messenger são privadas e só podem ser vistas por si e por aqueles a quem envia.

Embora o Messenger esteja entre as aplicações de mensagens instantâneas mais famosas, temos de mencionar que fornece
segurança mínima, uma vez que não encripta mensagens.

ACTIVITIES: 
- Lesson plan 20

Tema 3: Serviço de Mensagens Instântaneas

Como criar uma conta Messenger?

Como mencionado, se tiver uma conta no Facebook, pode utilizá-la para iniciar sessão na aplicação Messenger depois de a
descarregar! Se estiver a utilizar um computador, visite este link. Se não tiver uma conta no Facebook pode encontrar
instruções aqui.

ATIVIDADES: 
- Plano de sessão 17

https://www.messenger.com/
https://www.wikihow.com/Use-Messenger-on-a-Computer
https://www.digitaltrends.com/social-media/how-to-use-facebook-messenger-without-a-facebook-account/


Como enviar mensagens no Messenger?

A interface do Messenger é realmente fácil de usar! No início, deve abrir o Facebook Messenger, quer se trate da aplicação que está a utilizar ou
da versão do computador. Ao abrir a aplicação, as suas mensagens aparecerão no separador Mensagens. Se é novo no Messenger,
provavelmente ainda não tem conversas. Também pode chegar a este separador a partir de qualquer lugar, tocando no ícone da bolha de
conversação na parte inferior do ecrã.

Para enviar uma nova mensagem toque no Ícone da Nova Mensagem.
Depois escreva ou selecione o nome de um contacto. Escreva a sua mensagem na caixa de texto que se encontra na parte inferior do ecrã e
prima o botão Enviar. Além do texto é possível adicionar fotografias, vídeo, ficheiros, emoji, gif, etc. Saiba mais aqui.

Agora poderá verificar o estado da sua mensagem. Diferentes ícones aparecerão ao lado da sua mensagem para indicar o seu estado. Eis como
pode interpretar estes ícones: um círculo azul vazio indica que a mensagem ainda está a ser enviada, um círculo azul vazio com uma marca de
verificação dentro significa que a sua mensagem é enviada, um círculo azul preenchido com uma marca de verificação dentro significa que a sua
mensagem é entregue ao destinatário mas não foi lida. Uma pequena versão da foto do perfil da pessoa aparecerá assim que a sua mensagem
for lida.

Se não desejar enviar uma nova mensagem mas quiser responder a uma conversa, o processo é semelhante. Selecione a conversa e, uma vez
aberta, escreva a sua mensagem e prima o botão Enviar. Saiba mais sobre como trocar mensagens no Messenger vendo este vídeo para
utilização em computador e este link para telemóveis ou tablets.
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ATIVIDADES: 
- Plano de sessão 18

https://www.wikihow.com/Use-Facebook-Messenger
https://www.youtube.com/watch?v=Aln56MoPEOI
https://www.wikihow.com/Use-Facebook-Messenger


Definições básicas do Messenger e outras características

Aqui estão mais alguns links com características que poderá achar útil conhecer:
 Explicação das definições principais do Messenger!
 Como gerir as Notificações Messenger?
 Como agrupar conversas no Messenger?
 Como fazer chamadas de voz e videochamadas com o Messenger?
 Como bloquear e desbloquear alguém no Messenger?

 Para mais ajuda sobre as funcionalidades do Messenger pode também visitar o Centro de ajuda oficial. Utilize a
pesquisa avançada para encontrar respostas às suas perguntas!
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https://smartbotmarketers.com/facebook-messenger-settings-tips/
https://www.wikihow.com/Turn-Off-Facebook-Messenger-Notifications
https://www.lifewire.com/facebook-instant-messenger-2654356
https://www.wikihow.com/Make-Free-Voice-and-Video-Calls-with-Facebook-Messenger
https://www.businessinsider.com/how-to-unblock-on-facebook-messenger
https://www.facebook.com/help/messenger-app


O que é Viber? Como aceder?

Viber é outra aplicação de mensagens que existe para o smartphone, tablet ou computador. Viber é uma aplicação
gratuita que é muito segura uma vez que encripta completamente todas as suas mensagens e conversas. Tem vindo a
ganhar popularidade nos últimos anos.

Hoje em dia, o Viber além de ser utilizado como uma aplicação de mensagens para pessoas a título individual é também
muito utilizado por empresas ou marcas como uma ferramenta de marketing. O Viber permite que as contas públicas
que podem ser utilizadas pelas pessoas acima mencionadas se relacionam com o seu público.
Além disso, devido às suas definições de segurança, tendem a utilizá-la ultimamente para a comunicação com os seus
clientes. Quando se trata de segurança, o Viber é totalmente encriptado. Além disso, permite apagar mensagens já
enviadas, utilizar 'conversas ocultas' que não aparecem numa lista de conversas e que só podem ser acedidas com um
PIN, e utilizar mensagens autodestrutivas.
O Viber também fornece um serviço chamado Viber Out, uma funcionalidade VoIP que permite chamadas a nível
mundial a uma taxa baixa se não estiver a utilizar Wi-Fi. Pode comprar minutos através de um cartão de crédito ou
PayPal, e pode ligar para qualquer pessoa, mesmo que não use o Viber, semelhante ao Skype.

Para ter o Viber deve descarregar a aplicação no seu smartphone ou tablet através da sua loja. Para o computador
visite a página web oficial e descarregue a aplicação! Depois de descarregar a aplicação, permita que esta se sincronize
com os seus contactos telefónicos.

ATIVIDADES: 
- Plano de sessão 19
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https://www.viber.com/en/
https://www.viber.com/en/download/


Como criar uma conta Viber? Como criar a sua conta?

Os seguintes links irão guiá-lo através do processo de criação de uma conta Viber, dependendo do
dispositivo que escolher
• Como criar uma conta Viber no computador ou Mac.
• Como criar uma conta Viber no iOS
• Como criar uma conta Viber no Android.
• Este vídeo irá ajudá-lo a compreender como funciona o Viber Interface
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ATIVIDADES: 
- Plano de sessão 19
- Descarregue o Viber no seu dispositivo (smartphone ou tablet) e crie uma conta seguindo os passos nos 

links fornecidos! Também descarregue e inicie sessão no seu computador .

https://www.wikihow.com/Create-a-Viber-Account-on-PC-or-Mac
https://www.wikihow.com/Create-a-Viber-Account-on-iPhone-or-iPad
https://www.wikihow.com/Create-a-Viber-Account-on-Android
https://www.youtube.com/watch?v=xH8E1KGrFFQ


Como utilizar o Viber?

A interface Viber é fácil de usar! No início deve abrir o Viber, quer se trate da aplicação que está a utilizar
ou da versão de computador. Ao abrir a aplicação, as suas mensagens aparecerão. Se é novo na Viber,
provavelmente ainda não tem conversas. Também pode chegar às suas conversas de qualquer lugar
tocando no ícone da bolha de conversação na parte inferior do ecrã.

Para enviar uma nova mensagem, toque no ícone de Nova Mensagem. Em seguida, escreva ou selecione
o nome de um contacto. Escreva a sua mensagem na caixa de texto que se encontra na parte inferior do
ecrã e prima o botão Enviar. Além do texto é possível adicionar fotos, vídeo, ficheiros, emojis, gif, etc.
Também, é possível fazer uma chamada de voz ou vídeo no Viber. Saiba mais neste link.

Se não desejar enviar uma nova mensagem mas quiser responder a uma conversa, o processo é
semelhante. Selecione a conversa e, uma vez aberta, escreva a sua mensagem e prima o botão Enviar.
Saiba mais sobre como trocar mensagens e utilizar outras funcionalidades, tais como chamadas em
Viber, vendo este vídeo e este link.

Tal como no Messenger, também é possível verificar o estado da sua mensagem.
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ATIVIDADES: 
- Plano de sessão 20, 21 e 22

https://www.wikihow.com/Use-Viber
https://www.wikihow.com/Make-Calls-and-Chat-with-Viber-for-Desktop-on-PC


ACTIVITIES: 

-Follow this and this link and find out some more 
amazing Viber featutres you need to know about! 
When you are done try them on!

Configurações básicas do Viber e outras características

Aqui estão mais alguns links com características que poderá achar útil saber:
• Principais definições de contas Viber e como personalizá-las
• Como criar e utilizar chats de grupo no Viber?
• Como fazer chamadas e conversar no Viber por computador? Para o Tablet? E para telemóveis?
• Como bloquear e desbloquear contactos na Viber?
• O que é e como funciona o Viber?

 Para mais ajuda sobre as características do Viber pode também visitar a Base de Conhecimentos de Apoio Viber
Utilize a pesquisa avançada para encontrar respostas às suas perguntas!
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https://help.viber.com/en/article/manage-your-block-list
https://callhippo.com/knowledge/viber-14-features-you-need-to-know-about
https://help.viber.com/en/article/personalize-your-viber-settings-iphone
https://www.wikihow.com/Create-a-Group-Chat-in-Viber-for-Smartphones
https://www.wikihow.com/Make-Calls-and-Chat-with-Viber-for-Desktop-on-PC
https://help.viber.com/en/article/use-viber-on-your-tablet-or-ipad
https://heavy.com/tech/2014/07/how-to-use-viber-app-to-send-text-messages-and-make-free-calls/
https://help.viber.com/en/article/manage-your-block-list
https://www.viber.com/en/blog/2018-04-16/making-international-calls-the-dos-and-the-donts/
https://help.viber.com/en/article/manage-your-block-list


O que é o WhatsApp? Como aceder?

WhatsApp foi uma das primeiras aplicações de envio de mensagens. Foi lançada em 2009. Abordando o problema dos
serviços de mensagens mais antigos e dispendiosos dos fornecedores, tornou-se e é atualmente uma das aplicações de
mensagens móveis mais populares do mundo.

Tal como em outros serviços de mensagens, a aplicação permite aos utilizadores enviar textos, fotos, áudios e vídeos
ilimitados, de forma gratuita e com segurança. Os utilizadores podem também fazer chamadas (vídeo) gratuitas. Tal como
em outros serviços, oferece a possibilidade de chat de grupo e troca de ficheiros.

O WhatsApp é um serviço de mensagens mais antigo não tem algumas das características avançadas dos serviços mais
modernos. No entanto, é eficiente e rápido. É seguro, pois utiliza encriptação que permite apenas ao remetente e ao
destinatário ver as mensagens. Além disso, é mais simples e fácil de usar em comparação com outros serviços de
mensagens que podem ser um pouco avassaladores para um principiante.

Com exceção das aplicações para smartphones e tablets, que podem ser descarregadas da sua Loja, existe também uma
aplicação para computadores! Encontre-a aqui!

ATIVIDADES: 
- Plano de sessão 23
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https://www.whatsapp.com/
https://www.whatsapp.com/download


ACTIVITIES: 

-Download Whats App on your device (smartphone or tablet) and create an account following the steps on the provided 
links! Also download and login to your Whats App on your desktop computer.

Como criar uma conta WhatsApp? Como navegar?

Tema 3: Serviço de Mensagens Instântaneas

Os seguintes links irão guiá-lo através do processo de criação de uma conta WhatsApp,
dependendo do dispositivo que escolher
• Como criar uma conta WhatsApp no Computador ou Mac.
• Como criar uma conta WhatsApp no iOS ou Android
• Este vídeo irá ajudá-lo a compreender como funciona a interface WhatsApp. Também este

link “O que é o WhatsApp. Um guia de navegação..." pode ser útil!

http://www.techychennai.com/how-to-install-and-use-whatsapp-in-pc-laptop/
https://www.businessinsider.com/how-to-create-whatsapp-account
https://www.youtube.com/watch?v=y3EdIiJeTXk
https://www.businessinsider.com/what-is-whatsapp-guide#how-to-use-whatsapp


Como utilizar o WhatsApp?

Antes de começar, pode querer definir o seu perfil. A criação do seu perfil ajuda os contactos a
saberem quem é, mesmo que não tenham o seu número nos seus contactos.

Depois de configurar o seu perfil é tempo de começar a utilizar efetivamente o WhatsApp. A
primeira vez que abrir a aplicação, como vimos em todos os outros serviços de mensagens,
ainda não terá quaisquer conversas! Pode começar uma, tocando na bolha de mensagens no
canto inferior direito do ecrã. Selecione da lista o contacto com o qual deseja comunicar. Isto
abrirá uma conversação, escreva a sua mensagem na caixa de texto e clique no ícone da seta
para a enviar. Se já tiver uma conversa com este contacto, selecionando-o, abrirá as
mensagens existentes!

Também é possível enviar imagens, vídeos e ficheiros no WhatsApp. Pode fazê-lo clicando no
clip de papel ou nos ícones da câmara na parte inferior do ecrã. O WhatsApp tem uma
aplicação de câmara integrada, mas é melhor usar a sua própria aplicação de câmara e enviá-la
através da sua galeria.

Finalmente, pode criar uma mensagem de grupo. Para o fazer, toque na mesma bolha de
mensagem, depois selecione Novo Grupo. Escolha os contactos que deseja convidar, escolha
um nome para o grupo, e está pronto para conversar!
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ATIVIDADES: 
- Plano de sessão 24, 25 e 26

https://faq.whatsapp.com/android/account-and-profile/how-to-edit-your-profile/?lang=en


ACTIVITIES: 

-Follow this and this link to see some more Whats App Features! Revise and try the new features for yourself!

Configurações básicas do WhatsApp e outras características
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Aqui estão mais alguns links com características que poderá achar útil conhecer:
• Definições básicas de WhatsApp e como configurá-las
• Guia: Como usar o WhatsApp
• Como fazer chamadas de voz e vídeo na aplicação WhatsApp
• Todas as 40 características da aplicação WhatsApp, dicas e truques que deve saber
• Para mais ajuda sobre as características do WhatsApp pode também visitar as Perguntas Mais

Frequentes do WhatsApp. Utilize a pesquisa avançada para encontrar respostas às suas perguntas!
Também pode contactar o WhatsApp

ATIVIDADES: 
- Plano de sessão 25 & 26

https://www.androidauthority.com/how-to-use-whatsapp-1097088/
https://www.androidauthority.com/whatsapp-tricks-tips-867047/
https://privacyinternational.org/guide-step/3916/whatsapp-account-settings
https://www.youtube.com/watch?v=KgNliKyVY2Q
https://faq.whatsapp.com/android/voice-and-video-calls/how-to-make-a-voice-call/?lang=en
https://www.deccanchronicle.com/technology/mobiles-and-tabs/210616/40-whatsapp-tips-and-tricks-for-beginners-become-a-chat-jockey.html
https://faq.whatsapp.com/android/account-and-profile/how-to-edit-your-profile/?lang=en
https://www.whatsapp.com/contact/


O que é o Skype? Como aceder?

É possível que já tenha ouvido falar do Skype! Skype é a aplicação gratuita da Microsoft para mensagens instantâneas, e
chamadas (vídeo)! O Skype permite-lhe entrar em contacto com pessoas de todo o mundo gratuitamente, desde que
tenha ligação à Internet.

É uma aplicação fácil de usar que lhe permite enviar texto, áudio e vídeo. Para tal, utiliza uma tecnologia chamada
voiceover IP, ou VoIP. Esta tecnologia pode transmitir a sua voz através da Internet. O Skype utiliza VoIP para lhe permitir
fazer chamadas telefónicas, videochamadas, chamadas em grupo, e mais através da Internet, em vez de utilizar linhas
telefónicas tradicionais. Este vídeo pode explicar como funciona o Skype. A comunicação Skype também é segura, pois é
encriptada para que não tenha de se preocupar com a privacidade!

O Skype oferece várias funcionalidades aos seus utilizadores. Como já foi mencionado, permite fazer chamadas de vídeo
e enviar mensagens instantâneas a outros utilizadores do Skype. Além disso, é possível efetuar chamadas com vários
utilizadores ao mesmo tempo, e gravar as suas videochamadas, se necessário. Também pode partilhar o seu ecrã
durante uma videochamada. Para qualquer pessoa que precise de legendas ou tradução, o Skype agora suporta-as para
uma maior acessibilidade. Todas estas funcionalidades estão disponíveis gratuitamente, mas há outras coisas que pode
fazer se estiver disposto a pagar.
O Skype está disponível como uma aplicação para smartphone ou tablet, bem como uma aplicação para computador!
Aqui pode ver mais sobre o que pode fazer com o Skype!

ATIVIDADES: 
- Plano de sessão 27
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https://www.skype.com/en/
https://www.youtube.com/watch?v=m1mflr-kQlk&feature=emb_logo
https://www.lifewire.com/what-is-skype-3426903


ACTIVITIES: 

-Download Skype on your device (smartphone or tablet) and create an account following the steps on the provided links! 
Also download and login to your Skype on your desktop computer.

Como criar uma conta Skype? Como navegar?
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Os seguintes links irão guiá-lo através do processo de criação de uma conta Skype, dependendo
do dispositivo que escolher
• Como criar uma conta Skype num computador ou Mac.
• Como criar uma conta Skype para telemóvel
• Este vídeo irá ajudá-lo a compreender como funciona a Interface Skype. Também este link

"Um Guia para principiantes do Skype " pode ser útil!

https://www.youtube.com/watch?v=H5-CgJ2XJtA
https://www.youtube.com/watch?v=8vHh8ZTSDkM
https://www.youtube.com/watch?v=NRcb3uB3Jac
https://mashable.com/2014/07/09/skype-for-beginners/?europe=true


Como usar o Skype?
 Mais uma vez Antes de começar, pode querer estabelecer o seu perfil. A configuração do seu perfil

ajuda os contactos a saberem quem é, mesmo que não tenham o seu número nos seus contactos.
 Um passo crucial na utilização do Skype é verificar as suas definições de áudio e vídeo. Normalmente

é-lhe pedido que verifique o seu equipamento de áudio e vídeo uma vez criada a sua conta. Mas não se
preocupe, pode saltar isto e verificá-los a qualquer altura. Descubra como aqui.

 O passo seguinte é definir o seu estado de presença, o que permite aos seus Contactos Skype saber se
está disponível para conversar. Pode escolher um estado (online, ausente, não perturbar, invisível ou
offline) para aparecer ao lado do seu nome. Saiba mais aqui.

 A seguir, é altura de adicionar Contactos. Na aplicação Skype, verá "Encontre os seus amigos e diga
olá". Pode procurar os seus contactos Skype no seu lista de endereços, selecionando "Procurar lista de
endereços". Outra opção é adicionar contactos Skype manualmente, introduzindo o nome do
contacto ou o endereço de e-mail. Encontre mais informações sobre como adicionar contactos no
Skype aqui.

 Agora é altura de usar realmente o Skype para enviar mensagens, fazer chamadas e conversar por
vídeo com a família e amigos. Para enviar e receber mensagens instantâneas, clique num contacto da
sua lista e escreva o texto na caixa de texto onde se encontra o seu cursor.

 Além do texto, pode enviar fotografias, vídeos e ficheiros. Para o fazer, clique no botão +, navegue e
selecione o ficheiro que deseja enviar. Clique em abrir e os seus ficheiros devem ser enviados.

 Por último, mas não menos importante para efetuar uma chamada de vídeo para uma pessoa, clique
nos botões "Videochamada" ou "Telefone" ao lado do nome do contacto.
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ATIVIDADES: 
- Plano de sessão 28 & 29 

https://faq.whatsapp.com/android/account-and-profile/how-to-edit-your-profile/?lang=en
https://www.support.com/how-to/how-to-test-out-skype-audio-and-video-settings-13297
https://support.skype.com/en/faq/FA34742/how-do-i-change-my-presence-status-in-skype
https://www.lifewire.com/add-contacts-on-skype-4173261


ACTIVITIES: 
- Lesson plan 28

Configurações básicas do Skype e Outras características

Tema 3: Serviço de Mensagens Instântaneas

Aqui estão mais alguns links com características que poderá achar útil saber:
• Configurações básicas do Skype e Outras características
• Como usar o Skype - Guia para principiantes Como fazer uma chamada de vídeo em grupo no

Skype
• O guia do iniciante para o Skype - Todas as características que precisa de conhecer

Para mais ajuda sobre as funcionalidades do Skype também pode visitar a página oficial do
Suporte Skype. Use a pesquisa avançada para encontrar respostas às suas perguntas! Também
pode contactar o Skype

ATIVIDADES: 
- Plano de sessão 30 

https://support.skype.com/en/faq/FA339/how-do-i-change-my-skype-settings
https://www.wikihow.com/Do-a-Group-Video-Chat-on-Skype
https://mashable.com/2014/07/09/skype-for-beginners/?europe=true
https://support.skype.com/en/skype/all/
https://support.skype.com/en/contact-us/


Tema 4: 

Cidadania Digital



Tema 4: Cidadania Digital 

VISÃO GERALVISÃO GERAL

O principal objetivo deste tópico é fornecer aos seniores os
conhecimentos e as competências necessárias para
compreenderem o conceito de cidadania digital.

Para começar, os seniores aprenderão o que é a cidadania digital
e qual é a sua importância. A seguir, serão introduzidos aos
seniores, os conceitos de "Comportamento Online", "História da
Navegação", "Cookies", "Termos e Condições", etc. Serão
introduzidos à "Netiqueta" e aprenderão sobre a "Pegada Digital"
e a sua importância. A compreensão de todos estes termos visa
fornecer aos idosos todos os conhecimentos e aptidões
necessárias para serem cidadãos digitais responsáveis e
desfrutarem das suas experiências online de forma segura e
produtiva.



Tema 4: Cidadania Digital 

O que é a cidadania digital? Qual é a sua importância?

A quantidade de atividades digitais em que participamos está constantemente a aumentar. As
atividades digitais estão a tornar-se uma parte da nossa vida quotidiana. Isto criou uma realidade
totalmente nova para as pessoas como ferramentas digitais e a comunicação online é agora uma
parte vital das sociedades em todo o mundo! Para além de termos os conhecimentos técnicos e as
competências para participar na comunidade online, existe hoje, mais do que nunca, uma necessidade
crescente de ajudar as pessoas a desenvolver uma relação saudável com a nova realidade que se
desenvolveu e está à sua volta. Há uma grande necessidade de orientação clara sobre práticas que
dizem respeito à utilização de ferramentas digitais e da Internet. Só assim as sociedades poderão
usufruir dos enormes benefícios que a Internet, e as tecnologias digitais em geral, podem oferecer,
mas ao mesmo tempo estar conscientes das questões e dos perigos. Tal como as pessoas deveriam ser
bons cidadãos nas sociedades, deveriam ser os mesmos nas comunidades online.



Tema 4: Cidadania Digital

O que é a cidadania digital? Qual é a sua importância?

Cidadania Digital, define o termo "como devemos agir quando estamos a utilizar ferramentas digitais,
interagindo com outros online, e o que deve ser ensinado para ajudar a próxima geração a ser melhor orientada
para a tecnologia". É "a forma continua em desenvolvimento de uma utilização apropriada, responsável e
capacitada tecnológica". Por outras palavras, o termo descreve tudo o que tem de ser ensinado a alguém de
modo a poder interagir com o mundo online de forma responsável e produtiva. O termo refere-se à utilização
responsável da tecnologia com o objetivo de ajudar as pessoas a aprender a usufruir de todos os benefícios que
as novas tecnologias oferecem mas, entretanto, aprender a respeitar-se e a proteger-se a si próprio e aos outros
que se encontram online.

O nosso mundo digital faz mais do que nunca parte da nossa vida quotidiana. Por conseguinte, é crucial
compreender a importância da cidadania digital! O facto de haver consequências para todas as nossas ações
não é um conceito novo. O mesmo se aplica às nossas ações digitais! As pessoas precisam dos conhecimentos,
aptidões e recursos para terem sucesso como cidadãos online e se envolverem com o ambiente digital com
responsabilidade e confiança! Precisam de aprender a aplicar as melhores práticas e a fazer boas escolhas!
Precisam de ser "cidadãos digitais"!

ATIVIDADES: 
- Plano de sessão 31

https://www.digitalcitizenship.net/nine-elements.html


Tema 4: Cidadania Digital

Nove elementos da Cidadania Digital

Há 9 elementos a abordar quando se discute e aprende a cidadania digital. Estes nove elementos consistem na base do
conhecimento que é necessário ter à medida que a tecnologia se torna cada vez mais uma parte das nossas vidas. Segundo Mike
Ribble, estes 9 elementos podem ser categorizados em três grupos principais e são descritos pela sigla R.E.P que significa
Respeitar, Educar e Proteger. Vejamo-los de perto:

R significa "Respeitar a si próprio e aos outros"

• Etiqueta Digital. Os cidadãos digitais precisam de compreender como a utilização da tecnologia pode afetar os outros.
Devem perceber e aprender que existe uma pessoa do outro lado das suas atividades digitais, tais como mensagens, tweet,
comentários ou publicações.

• Acesso Digital. É verdade que como nas sociedades existe desigualdade social nas comunidades digitais, pode haver
desigualdade digital. Nem todas as pessoas têm as mesmas oportunidades com a tecnologia. As razões por detrás disto
podem variar e podem ter a ver com questões físicas, socioeconómicas ou de localização. É da responsabilidade daqueles que
têm mais acesso à tecnologia ajudar aqueles que não o têm.

• Direito Digital. Como as pessoas não podem roubar, assediar e causar problemas a outros numa sociedade, o mesmo se
aplica no mundo digital. Os indivíduos devem compreender que existem regras e regulamentos online que precisam de
seguir, tais como não usar conteúdos sem autorização, ou pelo menos sem dar os devidos créditos aos seus autores.

ATIVIDADES: 
- Plano de sessão 32

https://www.iste.org/explore/digital-citizenship-more-important-ever


Tema 4: Cidadania Digital

Nove elementos da Cidadania Digital(2)

E significa "Educar a si próprio e aos outros".

 Alfabetização digital. A alfabetização é crucial para a sobrevivência nas sociedades modernas, o mesmo se aplica ao
mundo digital. Os indivíduos devem compreender que, independentemente da fonte através da qual obtemos
informação, temos de estar conscientes de que esta pode não ser correta. Devem compreender como podem avaliar a
informação e o conteúdo online e decidir sobre a sua exatidão, perspetiva e validade.

 Comunicação Digital. A maioria de nós utiliza muitos tipos de tecnologia para facilitar a nossa comunicação diária. No
entanto, devemos compreender que a tecnologia nem sempre é uma “solução milagrosa" para a comunicação. Os
indivíduos devem aprender onde e quando devem utilizar a tecnologia para comunicar. Precisam de pensar sobre as
mensagens que enviam, o método que utilizam, e decidir se a forma e o público são apropriados.

 Comércio Digital. A tecnologia tem-nos permitido comprar e vender produtos e serviços de todo o mundo. Isto oferece
grandes oportunidades. No entanto, o comércio online envolve riscos. Os indivíduos devem estar cientes deles e saber
como lidar com eles a fim de se manterem seguros nas transações online.

ATIVIDADES: 
- Plano de sessão 33



Tema 4: Cidadania Digital

Nove elementos da Cidadania Digital(3)

ACTIVITIES: 

- For more about the Nine Elements of Digital Citizenship visit this and this link.

P significa "Proteger-se a si e aos outros".

 Direitos e Responsabilidades Digitais. Como no mundo real existem direitos e responsabilidades para cada um de nós, o
mesmo se aplica às comunidades digitais! Os indivíduos devem compreender que lhes são proporcionadas oportunidades
como o acesso à Internet e a produtos e ferramentas online, mas também devem seguir regras, estar conscientes dos
potenciais riscos e fazer a sua parte na proteção tanto deles próprios como dos outros.

 Segurança e Privacidade Digital. É uma responsabilidade de todos os utilizadores online, proteger as suas ferramentas e
dados através de software e aplicações que evitem intrusões online. Como estamos todos ligados, todos têm
responsabilidade pela segurança.

 Saúde e Bem-estar Digital. Isto diz respeito ao bem-estar físico e psicológico dos indivíduos no mundo digital. A
tecnologia oferece muitas oportunidades, mas deve haver um equilíbrio entre o mundo online e o mundo real.

ATIVIDADES: 
- Plano de sessão 34

https://www.digitalcitizenship.net/nine-elements.html
https://www.iste.org/explore/digital-citizenship-more-important-ever


Tema 4: Cidadania Digital

Comportamentos online? O que é a Netiqueta e qual a sua importância?

Nas sociedades, todos sabemos que existem regras que não se encontram escritas mas que têm que ser seguidas quando
comunicamos com os outros, quer se trate de família, amigos, colegas de turma ou colegas de trabalho, ou mesmo de estranhos.
Estas regras, também conhecidas como "etiquetas sociais", é o que aprendemos gradualmente a seguir à medida que crescemos.

O nosso mundo está em constante evolução. Como já mencionámos, quase ninguém discordaria que a Internet se tenha tornado
parte da vida quotidiana de muitas pessoas. Todos nós praticamos muitas atividades online, tais como comunicar com outras
pessoas, estudar ou trabalhar, obter entretenimento ou fazer compras, etc. A forma como nos comportamos ao realizar estas
atividades afeta-nos, bem como a outros utilizadores online. Desta forma, devem existir algumas regras básicas que devem ser tidas
em consideração durante a utilização da Internet. Estas regras são a "etiqueta social" para a Internet ou "Netiqueta".

Segundo o Dicionário de Cambridge Net-Etiqueta ou Netiqueta é "o conjunto de regras sobre comportamento que é aceitável
online". Como em qualquer tipo de fórum ou cultura pública existe um conjunto de regras que decidem como as discussões e
procedimentos são realizados, o mesmo se aplica à Net! Os utilizadores devem considerar cuidadosamente a forma como agem e se
comportam online, uma vez que esta forma define o tipo de "cidadãos digitais" que são.

Hoje em dia, a Netiqueta é realmente importante e está a tornar-se ainda mais a cada dia! A razão é que hoje em dia quase todos
estão envolvidos com algum tipo de atividade online e algum tipo de interação social online. A maioria de nós está constantemente a
partilhar e a envolver-se com pessoas online, quer se trate de familiares, amigos, conhecidos ou mesmo de estranhos. Então, quais
são as melhores práticas a seguir? Como podemos aplicar a Netiqueta?

Existem certas dicas que podemos seguir para garantir que todos se sintam respeitados e seguros online!

ATIVIDADES: 
- Ver este e este vídeo sobre Netiqueta

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/netiquette
https://www.youtube.com/watch?v=80uRE972uQ0
https://www.youtube.com/watch?v=FWMk_Zv7nB8


Tema 4: Cidadania Digital

Regras Básicas da Netiqueta - O que deve fazer online!

Aqui estão algumas dicas sobre como se envolver construtivamente em interações sociais online:

• Faça das pessoas reais uma prioridade: quando está com pessoas na vida real, envolva-se com elas e não com os seus
dispositivos inteligentes!

• Lembre-se do seu público - saiba onde está: As regras da netiqueta variam dependendo do que faz online!

• Seja Respeitoso: Não se esqueça que quando estiver online está a interagir com humanos reais, mesmo que apenas veja um
nome de utilizador ou uma imagem. Portanto, seja educado e respeitoso! Não aja como não agiria no mundo real.

• Seja Ético: Siga as leis e regras (escritas ou não escritas) como o faria no mundo real. Lembre-se de que há consequências éticas
para todas as nossas ações!

• Faça-se parecer bem online - Partilhe com discrição: Certifique-se de ter cuidado com o conteúdo que partilha. É melhor não
partilhar nada embaraçoso, ilegal ou inapropriado! Pense duas vezes antes de publicar online!

• Respeite o tempo das outras pessoas: Quando publicar online, faça um comentário ou envie uma mensagem/correio eletrónico,
precisa de tempo para ser lido por outras pessoas! Deve assegurar-se de que o tempo gasto para ler a sua mensagem não é
tempo desperdiçado!

• Respeite a Privacidade das Pessoas: Deve ter muito cuidado ao manusear informação a que tem acesso privilegiado e que diz
respeito a outras pessoas! Deve assegurar-se de que não partilha informações privadas de terceiros e nunca utilize as suas
contas ou dispositivos sem autorização!



Tema 4: Cidadania Digital

Regras Básicas da Netiqueta - O que deve fazer online!

 Verificação dos factos antes de voltar a publicar: A Internet está cheia de informação proveniente de todo o tipo de fontes.
Deve-se ter cuidado ao fornecer ou partilhar informação. Deve verificar tudo o que lê, especialmente antes de o
reencaminhar!

 Responda prontamente aos outros: Se for contactado online e as pessoas esperarem que as contacte ou responda, é
aconselhável que o faça!

 Atualizar a informação online: Não deixe informações imprecisas ou erradas online se for capaz de as corrigir!

 Partilhe os seus conhecimentos: Um dos principais princípios das comunidades online é a partilha! Se tiver conhecimentos
ou perícia relativamente a um assunto específico, seja educado e partilhe-os com outros!

 Mantenha um desacordo saudável: Não há problema em discordar com alguém online! Lembre-se que quando tiver um
desacordo é importante manter-se educado e saber quando parar!

 Não grite, por favor: Há um tempo e um lugar para tudo - MAS NA MAIORIA DAS SITUAÇÕES É INAPROPRIADO. A maioria
dos leitores tendem a percebê-lo como se estivesse a gritar/ordenar! Por isso, por favor, não o faça!

 Leia primeiro, pense antes de perguntar: Se ficar preso a uma pergunta, é melhor procurar uma resposta online antes de
perguntar aos outros. Na maioria das vezes, não haverá necessidade de incluir terceiros.

 Mantenha-se no tópico: Quando há uma discussão online é fácil afastar-se do tópico inicial, especialmente quando há muita
gente a participar nela! Manter-se no tópico assegura que informações e comentários desnecessários não obstruam os
outros de encontrar a informação digna.



Tema 4: Cidadania Digital

O que NÃO deve colocar online? Dicas básicas!

ACTIVITIES: 

- Follow this and this and this link to learn more and get a better understanding of things you should post do online!

Aqui estão algumas dicas sobre coisas que nunca deve publicar online para a sua privacidade e segurança

• A sua localização pessoal: Partilhar a sua localização pessoal pode ser arriscado. Informar as pessoas sobre a sua localização pode ser potencialmente
prejudicial para si, pois permite aos perseguidores saberem onde estão e aos potenciais ladrões saberem onde não está (por exemplo, não está em casa
quando está de férias).

• A morada da sua casa ou número de telefone pessoal: Moradas e números de telefone são dois pontos de dados que os ladrões podem utilizar para
roubar a sua identidade! Como não gritaria a sua morada ou número de telefone num espaço público no mundo real, é aconselhado a fazer o mesmo
online!

• A sua situação financeira - Informações bancárias e detalhes do cartão: É crucial manter tal informação privada! A partilha de informação sobre o estado
financeiro pode atacar potenciais roubos de identidade! Fotografias de qualquer informação bancária e detalhes de cartão de crédito devem ser evitadas a
todo o custo!

• Informação, fotos e vídeos de outros sem perguntar: Se quiser partilhar conteúdos que envolvam outras pessoas, deve obter primeiro a sua permissão.
Devem ter a possibilidade de escolher se querem estar online ou não!

• Conteúdo "Adulto" - Imagens pessoais inapropriadas: A Internet é um local público, mesmo quando se pensa que se está a partilhar em privado.
Portanto, antes de colocar uma fotografia de fato de banho, tenha a certeza que não se importa de ser visto dessa forma no escritório ou por crianças.

• Declarações falsas ou que não sejam verdadeiras: Partilhar informações falsas ou não verdadeiras é errado! Muito menos quando se trata de uma pessoa
específica!

• Ameaças: Como NÃO é correto ameaçar as pessoas na vida real, independentemente da sua posição, o mesmo se aplica online!

• Imagens de crianças: É difícil, se não impossível, controlar a informação depois de publicada online! As imagens de crianças devem ser evitadas online,
pois ninguém sabe como os outros as vão utilizar. Elas podem ser uma fonte de cyberbullying ou mesmo ser alvo de pessoas perigosas!

ATIVIDADES: 
- Plano de sessão 35

https://www.urbo.com/content/things-you-should-never-ever-share-on-social-media/
https://www.makeuseof.com/tag/information-never-post-online/
https://www.urbo.com/content/things-you-should-never-ever-share-on-social-media/


Tema 4: Cidadania Digital

Como proteger-se e manter-se seguro online: 8 + 1 dicas básicas

ACTIVITIES: 

- Follow this and this link! Youi can find information on how to stay safe online

 Utilizar palavras-passe fortes. Saiba o que é uma palavra-passe forte e como criá-la! Lembre-se de que é aconselhável usar senhas diferentes
para serviços diferentes.

 Procure a encriptação. Tente usar serviços que ofereçam encriptação (saiba como)! Lembre-se de que o e-mail não é encriptado, por isso
nunca partilhe informação pessoal através dele!

 Instale um antivírus. Saiba mais sobre a proteção antivírus e a sua importância aqui.

 Tenha cuidado com os e-mails/links e anexos. Não confie em e-mails, ficheiros e anexos de estranhos! Saiba mais aqui!

 Assegure-se de que os seus dispositivos estão atualizados. Certifique-se de que os seus dispositivos e os serviços que utiliza estão
atualizados! As atualizações incluem frequentemente correções críticas para quaisquer falhas de segurança que possam ter sido detetadas
nos seus programas ou dispositivos. Saiba mais aqui!

 Use autenticação de dois fatores, quando disponível. A autenticação de dois fatores requer que verifique a sua identidade após ter efetuado
o login, mesmo que envie o seu nome de utilizador e palavra-passe. Em alguns casos, ser-lhe-á pedido para verificar a sua identidade
introduzindo um código enviado por mensagem para o seu telefone ou por e-mail. Saiba mais aqui.

 Evite utilizar Wi-Fi público não seguro. Deve evitar a utilização de Wi-Fi público não seguro nos seus dispositivos. A sua utilização pode torná-
lo vulnerável a práticas predatórias. Este link explica porquê!

 Tenha cuidado em que computador se está a registar - evite utilizar computadores públicos: Os computadores públicos não são tão seguros
como os computadores pessoais, por isso tem de ter cuidado! Siga as dicas para se manter seguro!

 Finalmente, como já mencionámos, Tenham cuidado com o que colocam ONLINE!

ATIVIDADES: 
- Plano de sessão 35

https://us.norton.com/internetsecurity-how-to-5-ways-you-can-help-yourself-stay-secure-online.html
https://whatismyipaddress.com/data-protection
https://www.computerhope.com/jargon/p/password.htm
https://www.howtogeek.com/195430/how-to-create-a-strong-password-and-remember-it/
https://www.kaspersky.com/blog/whos-using-encryption-whos-not/3215/
https://www.safetydetectives.com/blog/why-is-antivirus-software-important/
https://www.safetydetectives.com/blog/why-is-antivirus-software-important/
https://uk.norton.com/internetsecurity-how-to-the-importance-of-general-software-updates-and-patches.html
https://us.norton.com/internetsecurity-how-to-importance-two-factor-authentication.html
https://www.finjanmobile.com/the-dangers-of-using-unsecured-wi-fi/
https://www.idtheftcenter.org/keep-yourself-safe-when-using-public-computers/


Tema 4: Cidadania Digital

Compreender os conceitos de Termos e Condições, Histórico de Navegação e Cookies

 O que são Termos e Condições e porque é tão importante lê-los?

Qualquer site que tenha qualquer forma de interação com os seus utilizadores, seja um site comercial, um blogue, uma aplicação de redes
sociais, ou um site profissional, inclui uma página de Termos e Condições. Acordo de Termos e Condições (T&C) (também conhecido como
Termos de Serviço e Termos de Utilização) é uma página num website que estabelece os direitos e responsabilidades de qualquer pessoa que
utilize o respetivo site. Há efetivamente uma forma de haver um contrato entre o site e o utilizador. Alguns exemplos são a utilização do
conteúdo (direitos de autor), as regras que os utilizadores devem seguir ao interagirem uns com os outros no site/app e, finalmente, as regras
relacionadas com o cancelamento ou suspensão da conta de um utilizador, etc.
Os termos e condições incluem informações importantes e consistem no tipo de acordo legal, mas de forma online. Saiba mais sobre os
Termos e Condições aqui.

 O que é a História da Navegação? Onde encontrá-lo e como utilizá-lo?

Cada vez que visita um website, o seu navegador guarda uma cópia do mesmo. Através do seu navegador de Internet - quer utilize Chrome,
Firefox, Internet Explorer, ou outra coisa qualquer - o seu computador mantém um registo de onde esteve e cria uma lista das páginas que viu.
O histórico de navegação é uma lista de sites da Internet recentemente visitados. Esta funcionalidade tem por objetivo facilitar a sua
experiência online, ajudando-o a acompanhar as páginas web que visitou. No entanto, pode não querer que esta lista esteja sempre disponível
no seu computador, especialmente se também for utilizado por outros. Em todos os navegadores, o "Histórico" é uma das escolhas do menu
drop-down. Pode aceder a ele e geri-lo de acordo com as suas preferências. Saiba mais sobre o Histórico de Navegação neste link.

https://www.websitepolicies.com/blog/what-are-terms-and-conditions
https://whatismyipaddress.com/browser-history


Tema 4: Cidadania Digital

Compreender os conceitos de Termos e Condições, Histórico de Navegação e Cookies

 O que são os Cookies?

Um "cookie" de computador é mais formalmente conhecido como um cookie HTTP, um cookie da web, um
cookie da Internet ou um cookie do navegador. É um pacote de dados que um computador recebe e depois envia
de volta sem o transformar ou alterar. Um "cookie" de computador consiste em informações. Quando visita um
site na web, o site envia o cookie para o seu computador. O seu computador armazena-o num ficheiro localizado
dentro do seu navegador da Internet. O objetivo do cookie de computador é ajudar o website a manter um
registo das suas visitas e atividades. Isto nem sempre é uma coisa má. Por exemplo, muitos retalhistas online
utilizam cookies para acompanhar os artigos no carrinho de compras de um utilizador enquanto exploram o site.
Sem os cookies, o seu carrinho de compras seria esvaziado cada vez que clicasse num novo link do site. Um
website pode também utilizar cookies para manter as suas informações de login. Muitas pessoas consideram isto
útil. Em circunstâncias normais, os cookies não são prejudiciais. No entanto, alguns vírus e malware podem estar
disfarçados de cookies! Saiba mais sobre os cookies aqui.

https://us.norton.com/internetsecurity-privacy-what-are-cookies.html


Tema 4: Cidadania Digital

O que está na Internet - fica na Internet! Pegada Digital e Privacidade Digital

Sempre que nos envolvemos em atividades online, deixamos para trás um "rasto" que cria uma imagem de
quem somos no mundo digital. Quer se trate de uma visita a um website, uma partilha de uma notícia, um
publicação ou um comentário, as nossas ações online estão a contribuir para esta imagem. É realmente difícil
fornecer estatísticas exatas sobre a quantidade de dados que as pessoas deixam para trás, mas a verdade
inegável é que os nossos "rastos", chamados pegadas digitais, são mais públicos do que alguma vez
imaginaríamos.

De acordo com o WhatIs, "uma pegada digital por vezes chamada dossier digital, é o corpo de dados que existe
como resultado de ações e comunicações online que podem de alguma forma ser rastreados até um
indivíduo". Inclui os websites que visita, os e-mails que envia, as informações que submete aos serviços online.
As pegadas digitais podem ser decompostas em ativas e passivas. Uma "pegada digital ativa" inclui os dados
que submete intencionalmente online. Por exemplo, o envio de um e-mail contribui para a sua pegada digital
ativa, uma vez que espera que os dados sejam vistos e/ou guardados por outra pessoa. Comentar em blogues ou
utilizar as redes sociais também fazem parte da sua "pegada digital ativa". Quanto mais se envolve online, mais
a sua pegada digital ativa cresce. Por outro lado, uma "pegada digital passiva" é um rasto de dados que deixa
involuntariamente online. Por exemplo, quando visita um website, o servidor Web pode registar o seu endereço
IP, que identifica o seu fornecedor de serviços de Internet e a sua localização aproximada. Embora o seu
endereço IP possa mudar e não inclua qualquer informação pessoal, ainda é considerado parte da sua pegada
digital. Um aspeto mais pessoal da sua pegada digital passiva é o seu histórico de pesquisa, que é guardado por
alguns motores de busca enquanto está ligado.

https://whatis.techtarget.com/


Tema 4: Cidadania Digital

O que está na Internet - fica na Internet! Pegada Digital & Privacidade Digital

Todos os que utilizam a Internet têm uma pegada digital, por isso não é algo com que se
devam preocupar. No entanto, é sensato considerar qual o rasto de dados que está a deixar
para trás. Ao partilhar informação online, os níveis de conforto são diferentes entre as pessoas.
A privacidade digital diz respeito à utilização da Internet e dos dispositivos conectados sem
comprometer o seu nível de conforto. A privacidade digital significa que não só é capaz de
restringir o acesso indesejado à sua informação, como também é capaz de decidir o que é
público e o que permanece privado. A forma como os serviços online recolhem e utilizam as
suas informações é decidida nas suas políticas de privacidade. Em muitos serviços online, pode
alterar as suas definições de privacidade de acordo com as suas preferências.

Algumas dicas básicas para a sua privacidade online são:
• Alterar as suas definições de privacidade
• Pense antes de publicar
• Eliminar conteúdo que não quer online
• Pesquise o seu nome
• Verifique os dados que os seus dispositivos estão a recolher
• Definir permissões para aplicações e websites.

https://staysafeonline.org/stay-safe-online/managing-your-privacy/manage-privacy-settings/
https://www.wired.com/story/how-to-check-app-permissions-ios-android-macos-windows/
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Glossário (1)

TERMOS DEFINITION

e-mail e-mail, abreviatura de "correio eletrónico", é uma das 
características mais amplamente utilizada da Internet, 
juntamente com a web. Permite-lhe enviar e receber 
mensagens para e de qualquer pessoa com um endereço 
de correio eletrónico, em qualquer parte do mundo

ENDEREÇO DE E-MAIL Um endereço de correio eletrónico é um identificador 
único para uma conta de correio eletrónico. É utilizado 
tanto para enviar como para receber mensagens de 
correio eletrónico pela Internet.

CAIXA DE ENTRADA Uma caixa de entrada é a pasta principal onde o seu 
correio recebido é armazenado

PALAVRA PASSE Uma palavra passe é  um conjunto de caracteres utilizados 
para autenticar um utilizador num sistema informático.

NOME DE UTILIZADOR Um nome de utilizador é um nome que identifica de forma 
única alguém num sistema informático.

LOGIN Um login é um conjunto de credenciais utilizadas para 
autenticar um utilizador. Na maioria das vezes, estas 
consistem num nome de utilizador e senha.

INTERFACE DE UTILIZADOR Uma interface de utilizador, também chamada "IU" ou 
simplesmente "interface", é o meio pelo qual uma pessoa 
controla uma aplicação de software ou um dispositivo de 
hardware.

A maioria das definições dos termos são tiradas no Techterms e Dicionário de Cambridge

https://techterms.com/
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/netiquette


Glossário(2)

TERMOS DEFINIÇÕES

e-mail SPAM As mensagens de correio eletrónico não solicitadas que 
recebe. 

REDES SOCIAIS (/MEIOS DE COMUNICAÇÃO 
SOCIAL/”SOCIAL MEDIA”)

As redes sociais são uma coleção de comunidades 
baseadas na Internet que permitem aos utilizadores 
interagirem entre si online.

BLOG Abreviatura de "Web Log", este termo refere-se a uma 
lista de entradas de publicações diárias numa página Web.

FÓRUM WEB Um fórum Web é um website ou secção de um website 
que permite aos visitantes comunicar uns com os outros 
através da publicação de mensagens.

APPS DE MENSAGENS Aplicações que são utilizadas para enviar a alguém uma 
mensagem curta utilizando um telemóvel ou computador

REDES SOCIAIS Um website ou programa de computador que permite às 
pessoas comunicar e partilhar informações na Internet 
utilizando um computador ou telemóvel.

PERFIL Informação sobre a vida de uma pessoa, trabalho, 
interesses, etc., num website de redes sociais.



Glossário (3)

TERMOS DEFINIÇÕES

NOTIFICAÇÕES Uma mensagem que lhe é automaticamente enviada para 
lhe dizer que houve atividade numa das suas contas nos 
meios de comunicação social.

AMIGO (ONLINE) Um amigo online é uma pessoa adicionada à sua lista de 
amigos num site de rede social.

GOSTO Para mostrar que pensa que algo é bom numa rede social, 
clique num símbolo ou na palavra “gosto".

COMENTÁRIO Algo que partilhe ou escreva online e que expresse a sua 
opinião.

PARTILHAR Colocar algo num website de meios de comunicação social 
para que outras pessoas o possam ver, ou deixar que 
outras pessoas vejam algo que outra pessoa tenha 
colocado num website.

FEED NOTÍCIAS Uma página web ou ecrã que se atualiza (= alterações) 
frequentemente para mostrar as últimas notícias ou 
informações.

CRONOLOGIA A parte de um website de meios de comunicação social 
onde são mostrados artigos que foram adicionados por si, 
ou que se relacionam consigo.
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SEGUIR Se seguir uma determinada pessoa num website de meios 
de comunicação social, opta por ver tudo o que essa 
pessoa publica no website.

PUBLICAÇÃO Algo como uma mensagem ou imagem que se publica 
num website ou utilizando as redes sociais.

BLOQUEAR Nos meios digitais, para impedir que uma determinada 
pessoa possa comunicar consigo ou ler o que escreveu.

UPLOAD Para copiar ou mover programas ou informações para um 
sistema informático maior ou para a Internet.

DOWNLOAD Para copiar ou mover programas ou informações para a 
memória de um computador, especialmente a partir da 
Internet ou de um computador com mais capacidade.

DEFINIÇÕES O lugar num telemóvel ou outro dispositivo eletrónico 
onde se pode definir várias funções.

MENSAGEM INSTANTÂNEA Comunicar com alguém através da Internet utilizando um 
serviço disponível na Internet que lhe permite trocar 
mensagens escritas com outra pessoa que esteja a utilizar 
o serviço ao mesmo tempo.
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ENCRIPTAÇÃO O processo de transformar informações ou sinais 
eletrónicos num código secreto (= sistema de letras, 
números, ou símbolos) que as pessoas não podem 
compreender ou utilizar sem equipamento especial.

ANEXO Um ficheiro informático que é enviado juntamente com 
uma mensagem.

CIDADANIA DIGITAL O estado de ser hábil na utilização da Internet para 
comunicar com os outros, comprar e vender coisas, e 
participar na política, e compreender como fazê-lo de uma 
forma segura e responsável.

ETIQUETA DIGITAL (NETIQUETA) O conjunto de regras sobre o comportamento aceitável na 
Internet.

ANTIVÍRUS Software criado e utilizado a fim de proteger um 
computador contra a infeção por um vírus.

LITERACIA DIGITAL A capacidade de utilizar tecnologias de informação e 
comunicação para encontrar, avaliar, criar e comunicar 
informação, requerendo tanto competências cognitivas 
como técnicas. 

PRIVACIDADE DIGITAL O direito que alguém tem de manter a sua vida pessoal ou 
informação pessoal em segredo ou conhecida apenas por 
um pequeno grupo de pessoas quando se envolve em 
atividades online.
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IDENTIFICAÇÃO DIGITAL A identidade digital é essencialmente qualquer dado 
pessoal existente online que possa ser rastreado até ao 
seu verdadeiro "eu".

AUTENTICAÇÃO DE DOIS FACTORES 2FA é uma camada extra de segurança utilizada para 
garantir que as pessoas que tentam ter acesso a uma 
conta online são as próprias. Em primeiro lugar, um 
utilizador introduzirá o seu nome de utilizador e uma 
palavra-chave. Depois, em vez de obterem acesso 
imediato, serão obrigados a fornecer outra informação.

TERMOS & CONDIÇÕES Acordo de Termos e Condições (T&C) (também
conhecido como Termos de Serviço e Termos de
Utilização) é uma página num website que estabelece os
direitos e responsabilidades de qualquer pessoa que
utilize o site. Forma efetivamente um contrato entre o
site e o utilizador.

COOKIE Um cookie é uma pequena quantidade de dados 
gerados por um  website e guardados pelo seu 
navegador web. O seu objetivo é lembrar informações 
sobre si, semelhantes a um ficheiro de preferências 
criado por uma aplicação de software.

HISTÓRICO DE NAVEGAÇÃO Um registo da informação navegada por um utilizador 
num computador; especialmente (num navegador web) 
um registo de páginas web recentemente visitadas, 
armazenadas com dados associados.

PEGADA DIGITAL Uma pegada digital é um rasto de dados que se cria 
enquanto se utiliza a Internet. Inclui os Websites que 
visita, e-mails que envia e informações que submete a 
serviços ONLINE.



Contactos

http://www.digitaliseme.eu/en

https://www.facebook.com/digitaliseme.project/


