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Modalidade / Horas / Créditos 
 

Curso, 25 horas, 1 crédito 
 

Área de formação 
 

Prática pedagógica e didática na docência, 
designadamente a formação no domínio da organização 
e gestão da sala de aula. 
 

Público-alvo 
Educadores de Infância e Professores do Ensino Básico 
e do Ensino Secundário 
 

Formadores 
 

A indicar 
 

Calendários-horários / Local 
 

A indicar 
 

Razões justificativas da ação:  
Problema / Necessidade de formação identificados 
 

0 SeguraNet (http://www.seguranet.pt) é um projeto da 
responsabilidade da Equipa de Recursos e Tecnologias 
Educativas {ERTE), da Direção-Geral da Educação 
(DGE). Faz parte integrante do consórcio público-
privado Centro Internet Segura em parceria com 
Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), Instituto 
Português do Desporto e Juventude (IPDJ) e Microsoft 
Portugal, que, por sua vez, decorre no âmbito do 
programa da Comissão Europeia, Connecting Europe 
Facility - Safer Internet. Este projeto tem como missão 
promover a navegação segura, critica e esclarecida da 
Internet e dos dispositivos móveis pela comunidade 
educativa (alunos, professores e encarregados de 
educação). A ação deste projeto passa por: 
• Formação de professores e de outras entidades; 
• Dinamização de sessões de sensibilização sobre 
segurança digital nas Escolas, entre outras entidades; 
• Disponibilização de informação e conceção de 
recursos digitais em múltiplos formatos para cada um 
dos públicos-alvo; 
• Divulgação das ações promovidas e realizadas nas 
escolas nestes domínios, favorecendo o efeito de 
contágio, por via de boas práticas; 
• Dinamização do concurso anual "Desafios Segura 
Net"; 
• Disponibilização de conteúdos de sensibilização; 
• Dinamização do Painel de Jovens. Este conjunto de 
jovens funciona como um conselho consultivo onde a 
sua opinião é ouvida e as suas ideias e perspetivas são 
tidas em conta quando são planeadas ações e 
atividades, e quando são produzidos novos materiais; 
• Comemoração do Dia da Internet Mais Segura, para o 
qual se convidam as Escolas e os Municípios a 
dinamizar atividades sobre as temáticas no âmbito da 
segurança digital; 
• Coordenação e divulgação do Selo de segurança 
Digital nas escolas portuguesas; 

• Divulgação da linha Alerta - linha de denúncia de 
conteúdos ilegais {pornografia infantil, apologia ao 
racismo e apologia a violência); 
• Divulgação da linha Ajuda, que garante o apoio, 
anónimo e confidencial, na utilização das tecnologias 
online. 
Desde 2004 têm sido promovidas ações de formação, 
no âmbito do projeto SeguraNet, em vários formatos: 
integralmente presencia!, b-learning ou totalmente 
online. 
Com este curso integralmente online pretende-se dotar 
os professores de competências que lhes permitam 
trabalhar as temáticas da segurança digital em contexto 
de sala de aula, proporcionando-lhe, simultaneamente a 
possibilidade de aprender, e de aprender a aprender, 
"em qualquer hora e em qualquer lugar" através dos 
seus dispositivos moveis ou fixos. Nas avaliações das 
ações realizadas, grande número de docentes 
demonstrou interesse em frequentar um curso de 
formação acreditado no âmbito do projeto SeguraNet. 
Pelas razões apresentadas, surge a necessidade de 
apresentação deste curso de formação. 
 

Efeitos e produzir:  
Mudança de práticas, procedimentos ou materiais 
didáticos 
 

- Explorar e analisar as ações e recursos digitais do 
projeto SeguraNet; 
- Analisar e debater as temáticas respeitantes a 
utilização segura da Internet e dos dispositivos móveis; 
- Analisar e debater metodologias de acordo com o 
público-alvo, tendo em vista as ações de 
informação/sensibilização; 
- Analisar a integração curricular das temáticas 
relacionadas com a utilização das tecnologias digitais; 
- Fomentar a criação de redes de aprendizagem 
colaborativa no âmbito da segurança digital; 
- Contribuir para uma mudança na organização e nos 
métodos pedagógicos mantendo a segurança digital. 
 

Conteúdos da ação 
 

Modulo 1. O projeto SeguraNet (7 horas) 
- Dimensão portuguesa da rede lnsafe. 
- As iniciativas e ações do projeto SeguraNet: Desafios 
SeguraNet; Selo de Segurança Digital; Sessões de 
sensibilização nas escolas; Recursos educativos 
digitais. 
 

Modulo 2. Conhecer a Rede: os desafios e os riscos (9 
horas) 
- A tecnologia e a Sociedade. 
- Os riscos associados à utilização da Internet e dos 
dispositivos móveis. 
- Medidas de sensibilização para evitar os riscos 
associados a utilização da Internet e dos dispositivos 
moveis. 
- As linhas de apoio: Linha Alerta e Linha Ajuda. 
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Modulo 3. Segurança digital: uma questão de educação 
(9 horas) 
- Integração nos curricula nacional das temáticas 
relacionadas com a utilização das tecnologias digitais. 
- As questões relativas aos direitos de autor, a 
veracidade e fiabilidade das fontes, ao plágio e 
licenciamentos abertos e termos de utilização. 
- Metodologias de acordo como público-alvo, tendo em 
vista as ações de informação/sensibilização. 
- Projetos no âmbito da segurança digital nas Escolas. 
 

Metodologias 
 

Este curso, com um total de 25 horas síncronas, 
desenvolver-se-á totalmente em regime de ensino e 
aprendizagem a distância (e-learning) através da 
modalidade online, em ambiente de "classe virtual". Este 
termo "classe virtual" aplica-se a espaços organizados 
onde decorrem interações múltiplas formador-formando, 
formando-formador e formando-formando, criando-se 
comunidades de partilha de conhecimento e de 
experiencias, onde os formandos são incentivados, 
através dos vários problemas colocados, a realizarem 
aprendizagens significativas. Este curso de formação 
tem por base atividades previstas num espaço Moodie 
onde os formandos irão encontrar as principais tarefas a 
realizar com base na exploração de diferentes recursos 
educativos digitais e onde irão colocar os trabalhos 
solicitados. 
0 curso irá desenvolver-se de acordo como seguinte 
formato: 
- Duração - 2 semanas para cada um dos módulos 1, 2 
e 3 dos conteúdos. 
- Atividades - Intercalam a apresentação teórica de 
conteúdos e serão desenvolvidas com a preocupação 
de ligação aos contextos e vivências profissionais dos 
participantes. Englobam sugestões de leituras, vídeos, 
entre outros, e a realização de tarefas de carater prático. 
Estas tarefas pressupõem a interação em fóruns, a 
exploração de recursos, bem como a entrega de 
trabalhos. 
- Trabalhos - Entregues e/ou registados em fóruns, no 
fim de cada módulo, num espaço especifico da 
plataforma Moodie de acordo com os prazos 
estabelecidos no início do curso e divulgados na referida 
plataforma. A conclusão do curso implica a 
obrigatoriedade da elaboração de uma proposta de 
projeto no âmbito da segurança digital apresentando um 
caráter pedagógico, visando a sua utilização, no futuro, 
com os alunos, e no âmbito das disciplinas que os 
formandos lecionam. 
 

Avaliação 
 

A avaliação dos formandos docentes nas ações do 
CFAE_Matosinhos é contínua, participada por todos os 
intervenientes. Os critérios de avaliação a utilizar são: a 
qualidade da participação e a qualidade do trabalho 
individual final. Para mais esclarecimentos sugere-se a 
consulta do Regulamento Interno do CFAE_Matosinhos 

– http://www.cfaematosinhos.eu/CFAE_Matosinhos_RI_2015_17%20Nov.pdf 
com especial atenção para o Capítulo 4. Avaliação dos 
formandos docentes, pág. 38 a 42. 
 

A avaliação da ação é feita através do preenchimento 
pelo formando de um documento que lhe é fornecido no 
primeiro dia. Elaboração de um relatório detalhado 
referente ao tratamento dos dados recolhidos. 


