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Objetivo do Módulo 
 

O Módulo de Formação em Literacia Digital para Refugiados disponibiliza informações, 

materiais e atividades necessárias para a qualificação ou requalificação de competências 

digitais, assim como para a formação em literacia digital e cidadania digital para refugiados e 

requerentes de asilo. Este é o primeiro módulo do Currículo de Formação em Literacia Digital, 

Storytelling e Photovoice para Refugiados no âmbito do projeto SEE.TELL.LISTEN. Este módulo 

oferece uma abordagem introdutória ao mundo digital, permitindo que os participantes 

obtenham as competências necessárias para o desenvolvimento dos outros dois módulos, bem 

como para a vida quotidiana no mundo digital. O presente módulo é destinado a educadores, 

formadores, e staff no geral, que trabalham com requerentes de asilo e beneficiários de 

proteção internacional adultos. No entanto, a sua natureza pode ser adaptada a todas as 

pessoas com um background migrante.  

Pode ser usado pelo grande público, pois fornece informações e recursos para aqueles que 

estão interessados em desenvolver estas temáticas. Também visa ser instrutivo para as 

próprias pessoas deslocadas, que são grandes usuários de tecnologia, mas com baixos índices 

de literacia digital. 

Este módulo aborda uma lacuna das competências nos refugiados e requerentes de asilo 

adultos, ou seja, a necessidade de entender como usar a tecnologia de maneira eficaz e 

segura, destacando as questões de privacidade e segurança. 

As mudanças trazidas pela Internet exigem considerações cuidadosas sobre responsabilidade e 

responsabilização, que necessariamente se enquadram no respeito pelos outros e pelos 

direitos humanos. O Módulo de Formação em Literacia Digital para Refugiados é uma 

ferramenta que pode ser usada para usufruir das diferentes oportunidades e também para 

encarar os vários desafios que a Internet traz. 

A era digital é um mundo em rápida mudança, com uma grande quantidade de conteúdo a ser 

criado e eliminado todos os dias. Tendo consciência de que o conteúdo deste módulo passará 

a ser obsoleto a qualquer momento, foi feito um grande esforço para fornecer referências 

atualizadas relevantes para refugiados e requerentes de asilo adultos. 

 

Bases Teóricas 
 

A era digital trouxe novas tecnologias, cujo impacto e influência estão a crescer 

exponencialmente. Atualmente, 55% da população mundial são usuários da Internet e 66% são 

unicamente usuários móveis1.  

                                                 

 
1
 “Global Digital Statshot”. We are Social. 2019. Veja: https://tinyurl.com/y4ql6yay 

https://tinyurl.com/y4ql6yay
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As competências digitais estão assumindo uma importância crescente no mundo de hoje, 

permitindo várias conquistas, como: desempenho bem-sucedido no mercado de trabalho; o 

uso eficiente dos serviços sociais; o acesso a fontes e oportunidades educacionais; uma 

comunicação eficiente e a expressão da criatividade e do pensamento crítico. Essas 

habilidades se enquadram na noção de alfabetização digital que varia de noções básicas da 

Internet ao uso eficiente das ferramentas fornecidas pela Web 2.0. 

Estas competências são de extrema importância para os requerentes e beneficiários de 

proteção internacional. Com o maior número já registado de pessoas deslocadas à força 

atingindo mais de 70 milhões e o número de refugiados sendo quase 26 milhões de pessoas2, 

as respostas a essa "crise" ficaram aquém. A extensa cobertura dos media colocam o foco em 

refugiados e requerentes de asilo, aumentando o imaginário do público geral de refugiados 

conectados digitalmente. Esta “crise” difere das anteriores, devido ao papel central das 

tecnologias digitais3. Este novo ecossistema digital de informação e comunicação, dominado 

pela Internet, é crucial para os refugiados, sendo de extrema importância na sua viagem e na 

instalação no país de acolhimento4. Por este motivo, um número crescente de iniciativas 

focadas no digital estão a desempenhar um papel significativo no apoio a refugiados e 

migrantes. Estas iniciativas vão desde programas de formação, criação de aplicações móveis, 

MOOCs (Massive Open Online Courses) e muitos mais. 

Dispositivos móveis, como smartphones, desempenham um papel central ao permitirem a 

comunicação e facilitarem o acesso à informação. Atualmente, os telemóveis são um 

instrumento básico de sobrevivência. Isto é verdade para os 5,117 bilhões de utilizadores de 

telemóveis, incluindo pessoas deslocadas, sendo o principal meio de permanecerem 

conectado a parentes e comunidades. De acordo com o relatório do ACNUR5, a conectividade 

entre a população de refugiados tem o poder de aumentar a segurança, proteção, saúde, 

subsistência e autossuficiência. 

A literatura sobre esse assunto, embora ainda escassa, fornece descobertas importantes. De 

acordo com uma pesquisa realizada num campo de refugiados sírios na Grécia6, mais de 80% 

dos refugiados consideraram o smartphone importante, mas a sua posse revela disparidades 

entre a população. As mulheres têm menos probabilidade de possuir um telemóvel (67% das 

mulheres possuem um telemóvel em comparação com 94% dos homens) e é comum que uma 

família partilhe um mesmo dispositivo7.O nível de escolaridade também é um elemento na 

propriedade de um telefone celular, com pessoas com níveis mais altos sendo mais propensas 

a possuir um. Mason e Buchmann descobriram que os membros mais jovens da família eram 

mais instruídos em tecnologia, mostrando aos adultos como usar os smartphones ou fazer eles 

                                                 

 
2
 UNHCR Figures at a Glance. 2019. 

3
 Latonero et.al. “Refugee Connectivity: A Survey of Mobile Phones, Mental Health, and Privacy at a 

Syrian Refugee Camp in Greece”. 2018.  
4
 Mason and Buchmann. “ICT4Refugees a report on the emerging landscape of digital responses to the 

refugee crisis”. 2016. 
5
 “Connecting Refugees: How Internet and Mobile Connectivity can Improve Refugee Well-Being and 

Transform Humanitarian Action”. 2016. 
6
 Mason and Buchmann. 2016. 

7
 Mason and Buchmann. 2016. 
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mesmos. Os níveis de conhecimento técnico são extremamente baixos entre a população de 

refugiados, limitando o uso mais amplo de uma grande variedade de possibilidades que um 

smartphone pode oferecer. Essas descobertas apoiam a necessidade e a importância de 

programas de educação e treinamento para refugiados, projetados para os atuais desafios 

digitais e levando em consideração as disparidades de género. 

A comunicação e a manutenção dos laços familiares em contextos de refugiados são de 

extrema importância, sendo a capacidade de comunicação considerada um fator significativo 

de empoderamento e conexão.8.  

Em relação ao uso de smartphones para comunicação, o preferível é o ligar e enviar SMS9.  

As mensagens e chamadas de voz são amplamente usadas como uma alternativa à escrita, 

devido ao analfabetismo (especialmente para teclar letras latinas). No entanto, os custos 

associados e a necessidade de alfabetização básica criam uma barreira para o uso destes 

serviços10. Tal dá lugar às aplicações de mensagens sociais desempenharem um papel central 

na comunicação, com 94% a usar o WhatsApp◊, 78% a usar o Facebook◊ e 9% a usar o 

Skype◊11.  

Outros serviços como o Viber◊, Telegram◊, Line◊ e WeChat◊ também são usados para 

comunicações com amigos e familiares. Estes serviços permitem a partilha de fotos, vídeos e 

mensagens de voz, sendo estes elementos essenciais para as pessoas iletradas. O e-mail não é 

geralmente usado, com a grande maioria a não ter uma conta de email.12 

Os refugiados são principalmente usuários do Android e as aplicações são as ferramentas mais 

usadas, embora o download de novas aplicações não seja uma prática comum. Serviços de 

entretenimento, como jogos e download de músicas, são os mais usados13.  

O uso da Internet através do navegador é raro, onde a maioria não está familiarizada com o 

conceito de página web. Os smartphones são usados principalmente como ferramentas de 

comunicação e não tanto como fontes de informação. As informações são principalmente 

passadas entre as pessoas, devido aos altos níveis de desconfiança nas fontes "oficiais". A 

Internews 14  observou que as informações disponíveis nas páginas web acedidas pelos 

refugiados não eram precisas, dando assim lugar a boatos. 

Ao falar sobre tecnologia, telemóveis e as redes sociais, é necessário considerar a questão da 

identidade digital. Primeiro é essencial ter em mente que a prova de identidade é essencial 

para aceder aos serviços dos smartphones em nome próprio.  

                                                 

 
8
 GSMA. “The digital lives of refugees: How displaced populations use mobile phones and what gets in 

the way”. 2019. 
9
 Joynes and James. “An overview of ICT for education of refugees and IDPs”. 2018. 

10
 GSMA. 2019. 

11
 Latonero et.al. 2018. 

12
 Mason and Buchmann. 2016. 

13
 Idem.  

14
 Di Giovanni. “Lost”. See: https://tinyurl.com/lostsyria 

https://tinyurl.com/lostsyria
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Segundo uma pesquisa da GSMA, os refugiados já estão a usar os seus telemóveis para registar 

os principais detalhes da sua identidade ou salvar seus documentos de identificação para um 

acesso rápido. Tal aumenta as preocupações com a privacidade e a proteção de dados 

pessoais.  

A privacidade e a sensibilidade da informação são exploradas pela equipa da Latonero15. 

A informação como números de telemóvel, mensagens e nomes foram considerados sensíveis, 

mas não o local ou a data de nascimento. É preciso tomar medidas para proteger os direitos de 

privacidade dos refugiados. A segurança, a proteção e as 'práticas de dados responsáveis' são 

cruciais, especialmente quando se lida com pessoas que fogem de regimes repressivos e 

perseguições, ou mesmo migrantes com estatuto legal ambíguo. Neste sentido, as questões de 

segurança não são só relevantes para o indivíduo, mas também para os seus familiares. 

A falta de computadores nos centros de receção e em casa nos países anfitriões, faz com que 

os smartphones e os dispositivos portáteis sejam os mais usados. Os smartphones oferecem 

uma ampla gama de possibilidades de comunicação, procura de informação, aprendizagens e 

diversão. Apesar dos benefícios do uso de smartphones, os custos da Internet ainda 

permanecem como uma das maiores barreiras para a sua total utilidade, sendo preferido o 

uso de serviços offline. 

A literatura disponível e as recomendações dos estudos foram determinantes para que este 

Módulo de Formação em Literacia Digital para Refugiados se concentre no uso eficiente e 

seguro do smartphone e de outros dispositivos portáteis, bem como em todas as 

possibilidades da Web 2.0. 

 

Conteúdos das Diferentes Sessões 
 

O Módulo de Formação em Literacia Digital para Refugiados está divido em dez sessões que, 

em conjunto, constituem um toolkit de ajuda aos participantes a navegar em segurança e com 

eficiência na Internet, ganhar competências e modos de aprendizagem, em que podem 

influenciar o mundo, em vez de serem influenciados por ele. 

Cada sessão fornece informações básicas para um tópico específico, além de ferramentas e 

estratégias para a formação em literacia digital para refugiados e requerentes de asilo adultos. 

Usando uma linguagem simples, cada sessão fornece uma visão geral dos principais elementos 

da Internet e dos seus instrumentos e dispositivos relacionados, fornecendo fatos, dicas e 

fontes de informação adicionais. Mais informações são lançadas sobre questões éticas e de 

segurança, promovendo a reflexão sobre a tecnologia e o seu uso para uma cidadania digital. 

Todas as sessões seguem a mesma estrutura, fornecendo objetivos e a duração prevista. A 

estes seguem-se uma nota introdutória que fornece informação e contexto a cada tema. As 

                                                 

 
15

 Latonero et.al. 2018. 
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atividades a serem implementadas são então apresentadas e explicadas. Mais informações são 

fornecidas para entender e desenvolver o tópico em maior medida. Um segmento referente 

aos riscos correlacionados ao tópico e algumas boas práticas a seguir também são 

apresentados no final. Essas partes são essenciais para o uso seguro da Internet e devem ser 

cuidadosamente apresentadas e discutidas. Curiosidades e dicas sobre cada tópico são 

exibidas ao longo das sessões e podem ser usadas nos treinamentos como um elemento de 

entretenimento. 

As atividades a ser implementadas são então apresentadas e explicadas. Mais informações são 

fornecidas para entender e desenvolver o tópico de uma maneira mais abrangente. No final 

também são apresentados um segmento referente aos riscos correlacionados ao tópico e 

algumas boas práticas a serem seguidas. Essas partes são essenciais para o uso seguro da 

Internet e devem ser cuidadosamente apresentadas e discutidas. Curiosidades e dicas sobre 

cada tópico são exibidas ao longo das sessões e podem ser usadas durante as mesmas como 

um elemento de entretenimento. 

As sessões são pensadas especialmente para ajudar grupos vulneráveis em movimento ou com 

origem migratória que lutam para fazer parte da sociedade de acolhimento, sendo ajustados 

para atender às necessidades específicas da população. Pensa-se que todas as atividades se 

ajustam à maioria dos níveis de alfabetização, no entanto, algumas sessões não são adequadas 

para adultos iletrados. Estas sessões são identificadas na lista abaixo para fins precedentes ou 

de reajustamento. 

 

Sessão Descrição Adequação a 
Adultos 

Iletrados 

1. Conecte-se Uma introdução à internet, exploração da mesma e 
aprender como fazer o download de apps.  

Sim 

2. Iniciar pesquisa Ajuda os participantes a fazer pesquisas eficazes na 
WWW.  

Limitado 

3. Tem e-mail A sessão é focada no uso do e-mail. Não 

4. Armazenar na 
Nuvem 

Os participantes podem gerir os seus ficheiros 
através de um serviço de armazenamento de 
dados.  

Limitado 

5. Seja social Uma introdução às redes sociais sublinhado os seus 
riscos e o seu bom uso. 

Sim 

6. Skype Atividades que permitem os participantes de usar 
eficazmente as ferramentas de comunicação, 
nomeadamente o Skype. 

Sim 

7. Compras Online Esta sessão foca os principais aspetos das compras 
seguras online e métodos de pagamento. 

Limitado 
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8. Procura de emprego A sessão complementa os requisitos de 
recrutamento de emprego e as competências 
digitais, ajudando os participantes a "navegar" com 
eficiência pelo mercado de trabalho. 

Não 

9.Ultrapassar as 
barreiras linguísticas 

Esta sessão ajuda a usar as ferramentas de 
tradução e aprendizagem de idiomas. 

Limitado 

10. Mobilidade As atividades propostas ajudam os participantes 
familiarizarem-se com o ambiente e a deslocar-se 
facilmente pela cidade a pé ou de transporte. 

 

Limitado 

 

As palavras em negrito podem ser encontradas no Glossário no final e todas as vezes em que 

vê o símbolo de diamante◊ significa que é uma ferramenta, software ou aplicativo. 

Metodologia 
 

O Módulo de Formação em Literacia Digital para Refugiados utiliza técnicas participativas 

baseadas em referências teóricas de métodos de educação não formal. Métodos ativos e 

participativos devem ser favorecidos, permitindo que os participantes sejam agentes ativos no 

seu processo de aprendizagem. O módulo oferece diferentes atividades que podem ser 

realizadas em grupo ou individualmente, dando espaço ao debate e ao brainstorming. 

Este módulo segue um critério que se enquadra na curva de aprendizagem esperada, porém 

oferece uma certa flexibilidade no planeamento e na concretização da formação, sendo 

adaptável a diferentes culturas. Isto também permite que a formação seja prolongada ou 

reduzida, dependendo dos níveis de experiência dos participantes, bem como que seja 

alterada a ordem das atividades, de acordo com as necessidades do grupo. Dada a sua 

estrutura, os formadores podem usar as sessões de formação isoladamente, sendo possível 

adicionar as sessões a outros módulos ou cursos de formação. Todas as atividades são para 

adultos, mas também podem ser adaptadas a jovens. 

As atividades propostas são direcionadas a apps e ferramentas específicas, sendo que a 

adaptabilidade do módulo permite que cada atividade seja adaptada a qualquer outra app 

semelhante. As ferramentas usadas durante a formação podem ser escolhidas com base nas 

especificidades dos participantes, nos dispositivos, na disponibilidade da rede, etc. 

Como complemento às sessões, é aconselhável o uso de ajuda visual, especialmente ao 

instruir sequências de etapas. Isso permite que os participantes entendam melhor as 

informações e sigam os procedimentos com eficiência. Alguns métodos podem incluir 

ferramentas como apresentações digitais ou uma conexão via cabo ou wireless de um 

dispositivo a um monitor, permitindo que os participantes sigam visualmente cada etapa. Uma 

alternativa poderia ser a criação de um guia com fotos ilustrando cada etapa. O último pode 

incluir várias opções, como a tradução dos principais procedimentos para língua 
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maioritariamente falada pelo grupo, sendo também um bom conjunto prático e duradouro de 

ações digitais. 

Para transmitir eficazmente as sessões, é necessário que todos os participantes tenham um 

dispositivo portátil atualizado (smartphone, tablet ou computador). O formador deve garantir 

que todos os dispositivos estejam atualizados com todas as últimas versões de software. Os 

participantes também devem trazer carregadores para a eventualidade de ficarem sem 

bateria. Também é essencial que a formação ocorra num espaço equipado com tomadas 

elétricas, permitindo que os dispositivos sejam carregados e com um fornecimento de rede 

adequado. 

Apesar da sequência minuciosamente pensada, o formador tem liberdade para escolher as 

sessões a serem implementadas, adicionando ou personalizando materiais e ações.  

Em relação às técnicas de formação, alguns métodos têm preferência, como dinâmicas de 

grupo e simulações. Dada a natureza da formação, quebra-gelos e energizes são 

extremamente recomendados com o intuito de criar motivação, envolvimento, união ou 

solução de problemas. 

 

Competências do Formador 
 

É importante que o formador fale o mesmo idioma que os participantes, sendo este o idioma 

nativo ou o segundo idioma que todos entendem.  

A língua é um dos principais obstáculos, mesmo para as pessoas que são já avançados no 

idioma. Evite duplos significados e anedotas e use vocabulário simples. 

Dada a vulnerabilidade do grupo, é muito importante que o instrutor tenha experiência em 

trabalhar com refugiados e requerentes de asilo, sendo capaz de lidar com questões 

específicas, como a falta de motivação. 

É imperativo que o formador seja empático e paciente. Adultos com antecedentes migrantes 

têm uma grande quantidade de coisas para aprender (idioma, geografia, hábitos, etc.) num 

espaço de tempo muito curto. Por isso, é essencial dedicar todo o tempo necessário para 

aprender (outra) coisa nova. A equipa de formação também deve prestar atenção adicional 

aos participantes iletrados, ajudando em qualquer etapa que seja necessária. 

A equipa de formação deve estar ciente de que é crucial que a mensagem seja transmitida 

corretamente. Certifique-se de que os participantes realmente compreendem o que está a ser 

dito e não aceitem apenas um "sim" como resposta. Vários conceitos são difíceis e 

desconhecidos; portanto, repetir, falar mais devagar, e usar recursos visuais pode fazer parte 

da rotina do formador. 

Os formadores devem evitar qualquer forma de Eurocentrismo e reconhecer que o modo 

como nós fazemos isso não é o que todos fazem. O respeito é crucial, não apenas para com os 

participantes, mas também para com a sua cultura e identidade. 
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Facto! 

Smartphones tem 100 vezes mais poder 

computacional do que o satélite habitual. 

Fonte: Nasa 

https://tinyurl.com/nasasmartphone 

Para entender as funções das apps e ferramentas nas atividades, é importante que o formador 

tenha algum conhecimento sobre como eles funcionam. É aconselhável que a equipa de 

formação explore previamente os programas e ferramentas referidos. 

 

Sessões 

1. Conecte-se 

Resultados 

Os participantes irão:  

  Compreender os conceitos e a terminologia relacionados com a Internet 

  Saber como se conectar a uma rede Wi-Fi 

  Familiarizar-se com os browsers e “navegar” na web 

  Saber como descarregar apps  

Duração 

80 minutos 

 

Como funciona 

A Internet, também conhecida como World Wide Web (WWW), é uma rede mundial de 

computadores conectados através de servidores. Todos esses servidores estão interligados, 

permitindo transmitir e compartilhar dados de 

um ponto para outro. Para usar a Internet, é 

necessário um dispositivo que possa se 

conectar através de cabos Ethernet físicos, ou 

sem fios, wireless, como dados de telemóvel ou 

Wi-Fi. Estes dispositivos podem ser 

computadores, smartphones, tablets ou 

consolas de jogos. 

Uma vez que o dispositivo está conectado, o mundo estará nas suas mãos! A Internet é como 

uma gigantesca biblioteca de informações e para aceder é unicamente necessário um 

navegador da web. É como um caminho para um local específico na Internet. Hoje existe uma 

grande variedade de navegadores que podem ser escolhidos, como o Google Chrome◊, 

Internet Explorer◊ ou Microsoft Edge◊, Mozilla Firefox◊, Opera◊, Safari◊, etc. Apesar de terem 

diferentes características, todos eles acedem à web. Estes navegadores também podem ser 

obtidos gratuitamente através do download no formato de aplicativo móvel (app) para 

dispositivos portáteis. Uma app é um software que também pode ser como que um atalho 

para um website. 

 

1. Introdução à Internet 

  Pense nas possibilidades da Internet: o que a Internet pode fazer por si? Como a 

Internet facilita a sua vida? 

https://tinyurl.com/nasasmartphone
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  Dar uma breve explicação sobre a Internet e os navegadores.  

 

2. Conecte-se  

  Os participantes conectam-se a uma rede Wi-Fi: selecione a rede Wi-Fi e insira a 

senha correspondente. Nota: Verifique se a rede está segura! 

3. Download da App 

  Explique sobre as aplicações de telemóvel. 

  Participantes fazem download da app do navegador – tenha em mente que a maioria 

dos aparelhos já têm um navegador pré-definido, então escolha um diferente para 

fazer o download. 

  Explique o processo de download.  

Aceda à loja app do dispositivo móvel  procure pela app  selecione download 

Nota: a loja de aplicações depende do sistema operativo que tem o dispositivo móvel: Loja 

App◊ para iOS, Google Play◊ para Androide, Loja Microsoft◊ para Windows entre outros. 

4. Bem-vindo à Internet  

  Os participantes descobrem o ícone do navegador e abrem-no.  

  Explique sobre sites e páginas web.  

 o a primeira página exibida depende de cada conexão, mas é principalmente um 

convite para pesquisar algo. 

 o a página é dividida em duas: o próprio website no centro e na parte superior 

uma barra de endereços, onde digita o website que deseja aceder, ou algo 

que deseja pesquisar. A seta redonda atualiza a página, caso a conexão esteja 

muito lenta. Há uma barra de ferramentas que mostra uma seta para trás que 

permite ir para a localização anterior, bem como uma seta para frente que 

permite avançar. 

 

5. Conclusão e Avaliação 

  Dê uma visão geral dos principais tópicos e procedimentos. 

  Os participantes expressam as suas opiniões relacionadas com as atividades e cada 

participante declara o que achou ser mais interessante. 

 

 

Outras Informações 

  Explore os endereços da web e os vários domínios que podem ser encontrados (.org, 

.gov, .com). 

Recomendação para poupar dinheiro 

As Apps precisam ser atualizadas periodicamente. Este processo geralmente é automático e 

quando são atualizadas, os dados do dispositivo são usados. Como nem todas as apps têm o 

mesmo uso, as configurações podem ser alteradas para essas atualizações automáticas. Isto 

pode ser feito na loja de apps em cada sistema operacional. 
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  Dê informação sobre identificação de sites seguros (https://). 

 

Riscos 

  Apesar de parecer que ninguém o pode ver na Internet, lembre-se de que sempre 

deixa rastros em qualquer website que visite (endereço de IP). 

  Redes inseguras ou desconhecidas podem ser perigosas. Desconfie de redes Wi-Fi 

públicas, mesmo que seja necessária uma senha de acesso. 

Boas Práticas 

 - O plano de dados da Internet deve ser escolhido com base no uso dado a ele. Se forem 

necessários downloads, deve considerar um plano sem limitações. Esteja ciente de 

possíveis gastos excessivos de crianças e adolescentes. 

 - É recomendável que a Internet esteja desligada durante o sono, por razões de 

segurança de dados e saúde. 

 - É recomendável definir um bloqueio de ecrã. Uma senha de acesso é então necessária 

para aceder ao conteúdo do dispositivo. 

 - Os pais devem estimular conversas sobre a experiência online de seus filhos e 

aprenderem em conjunto. 

 

2. Iniciar a Procura 

Resultados 

Os participantes irão:  

  Saber como procurar conteúdos na Internet 

  Saber como selecionar conteúdos e informação 

 

Duração 

60 minutos 

 

Como funciona 

A Internet possui uma quantidade incalculável de informação! Por vezes, tanta informação 

torna difícil encontrar o que realmente queremos saber. 

Para isso, os navegadores de pesquisa e seus componentes são uma grande ajuda. Um 

navegador de pesquisa permite que encontre qualquer conteúdo na Internet, como as últimas 

notícias, o tempo para amanhã, receitas, aquele grande penalti, como se formam as nuvens, e 

muito mais! O navegador de busca recolhe e organiza as informações que, de acordo com os 

seus registos de pesquisa, consideram ser mais adequada para si. Os resultados são uma 

mistura de links de sites, imagens, vídeos, artigos e outros tipos de ficheiros. Existem vários 

navegadores de busca, sendo o Google◊ o mais popular. 

 

1. Hora de pesquisar e explorar! 

  Introduza os navegadores de pesquisa na web e pergunte aos participantes o que eles 

gostariam de saber melhor. 

  Com base nas ideias apresentadas, selecione um assunto para pesquisar. 

  Os participantes fornecem palavras-chave sobre o assunto e é feita uma lista. 
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  Cada participante digita uma palavra na barra de endereços - milhares de entradas 

aparecerão! 

  Permita que os participantes explorem os sites e usem as setas para trás e para frente 

para voltar à página de resultados. 

  Os participantes podem explorar os vários tipos de ficheiros e ferramentas 

relacionados com a pesquisa. 

2. Pesquisa Avançada 

  Explique como os participantes podem restringir a pesquisa digitando palavras e 

combinações específicas e usando as ferramentas do site do Google◊.  

  Os participantes tornam a sua pesquisa mais específica, tentando aproximar-se das 

informações que estão pesquisando. 

  Faça uma reflexão sobre o tipo de informação que aparece e o tipo de sites. 

3. Conclusão e Avaliação 

  Dê uma visão geral dos principais tópicos e procedimentos. 

  Os participantes expressam as suas opiniões sobre as atividades. 

Outras Informações  

  Confira o Suporte da Google◊: https://tinyurl.com/kpvvlcc 

  Explique algumas dicas para restringir a pesquisa usando o Google◊. 

Riscos  

  Esteja ciente de que os resultados que os navegadores de pesquisa oferecem são 

baseados nas informações do seu próprio uso do dispositivo. Os cookies e a 

localização geográfica fornecem informações sobre a pessoa e os seus interesses que 

podem restringir a perspetiva pessoal sobre uma temática pesquisada. Exclua 

regularmente os cookies e o histórico do seu navegador. 

  Algumas informações que aparecem podem ser irrelevantes ou sem credibilidade. É 

necessário ter um pensamento crítico e algum nível de ceticismo ao selecionar as 

informações. 

 

3. Tem e-mail 

Resultados 

Os participantes irão:  

  Compreender os benefícios e os riscos de se ter uma conta de e-mail. 

  Saber como definir uma conta de e-mail e uma lista de contatos. 

  Saber como compor e enviar e-mails. 

  Saber como anexar ficheiros a um e-mail. 

 

Duração 

60 minutos 

 

Como funciona 

https://tinyurl.com/kpvvlcc
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O e-mail é um sistema para enviar mensagens e ficheiros pela Internet. Um endereço de e-

mail tem duas partes: o nome local que se refere ao usuário e o nome do domínio que é a 

organização que fornece o serviço. Entre esses dois, há sempre um "@". Existem vários 

provedores de e-mail, sendo o Gmail◊, o Outlook◊ e o Yahoo◊ mais usados. 

Para além de ser um instrumento de comunicação, os endereços de e-mail são muito 

importantes para a identificação de usuários num grande número de serviços (redes sociais, 

sites, serviços etc.) servindo como login. 

1. Introdução ao E-mail 

  Informar sobre as vantagens e os riscos de usar um e-mail. 

  Focar em questões de privacidade e segurança. 

  Em equipas, os participantes têm de criar senhas fortes para uma conta de e-mail 

imaginária. Cada equipa apresenta as suas ideias e explicam porque acham ser seguro. 

2. Receber um E-mail 

  Os participantes configuram uma conta de Gmail◊ - os participantes que já têm uma 

ajudarão os restantes. 

  Os participantes definem sua conta alterando a foto de perfil, incluindo a assinatura, 

etc. 

  Os participantes criam uma lista de contatos com os endereços dos outros 

participantes. 

  Os participantes escrevem um e-mail sobre o melhor pôr-do-sol que alguma vez viram, 

anexam um ficheiro e enviam para um outro participante. 

 

3. Conclusão e Avaliação 

  Dê uma visão geral dos principais tópicos e procedimentos. 

  Em pares, os participantes enviam um e-mail ao seu parceiro, identificando a melhor 

parte da sessão. Todos os participantes compartilham as ideias recebidas. 

 
Riscos  

  Alguns e-mails são spam indesejado e outros e-mails "reencaminhados" podem ser 

falsos. Verifique sempre o endereço de e-mail do destinatário. 

  Alguns e-mails podem conter vírus. Desconfie de e-mails de uma fonte não credível e 

de anexos suspeitos. 

  Os e-mails fraudulentos podem solicitar informações pessoais. Nunca forneça 

informação confidencial num e-mail (como dados bancários e passwords). 

  Os e-mails são propensos a ser corrompidos. Isto é ainda mais preocupante, tendo em 

conta que os e-mails são usados para entrar na maioria dos serviços digitais. Crie uma 

password forte que possa evitar tal. 

Passwords fortes devem conter mais de 8 caracteres, misturar números, letras (maiúsculas e 

minúsculas) e outros símbolos ou caracteres. Eles não devem referir-se a detalhes pessoais, 

como nomes ou data de nascimento, e deve ser usada uma password diferente para cada 

login. 
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4. Armazenar na Nuvem 

Resultados 

Os participantes irão:  

  Compreender benefícios e riscos de serviços de armazenamento de dados na Nuvem 

  Saber como adicionar ficheiros na Nuvem  

  Saber como aceder ficheiros na Nuvem  

Duração 

60 minutos 

 

Como funciona 

Os discos rígidos e pen drives já não são necessários para guardar ou partilhar documentos 

importantes, ou as fotografias do aniversário do ano passado. Atualmente existem várias 

opções para armazenar todos os ficheiros. Isto é chamado de "Nuvem". Como está na 

Internet, aceder a dados é muito mais fácil, apenas sendo necessário um dispositivo com 

ligação à Internet. Desta forma, é possível armazenar, sincronizar e partilhar ficheiros. Existem 

vários serviços de armazenamento de ficheiros como Dropbox®, Google Drive® ou OneDrive◊. 

1. Introdução à Nuvem 

  Fale com os participantes sobre o que eles sabem dos serviços de armazenamento de 

dados. 

  Os participantes pesquisam na Internet quais são os serviços mais populares. Eles 

passam a conhecer mais sobre estes serviços e partilham a informação com o grupo. 

  Aprofunde o assunto, se necessário. 

 

2. A Nuvem 

  Os participantes fazem o download da app Google Drive◊ e fazem login com as suas 

contas do Google◊. 

  Os participantes criam três pastas - Pessoal, Trabalho e Diversão - e organizam os 

ficheiros que eles possuem no dispositivo - observe que existe uma opção disponível 

para "digitalizar" documentos. Outras aplicações como o Abby FineScanner◊ ou 

CamScanner◊ podem ser usadas para digitalizar documentos. 

  Um participante voluntário cria uma pasta de grupo e convida todos os participantes a 

aceder - esta pasta é agora o espaço para aceder e partilhar ficheiros relacionados 

com o curso. 

  Os participantes enviam ficheiros e descarregam ficheiros partilhados na pasta. 

3. Conclusão e Avaliação 

  Dê uma visão geral dos principais tópicos e procedimentos. 

  Crie um documento na pasta partilhada. 

  Cada participante digita a melhor e a pior parte da sessão no documento partilhado. 

 
Boas Práticas 
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 - É necessário ter cuidado ao enviar e ao partilhar conteúdo sensível na Internet. 

 - Os ficheiros podem conter malware e vírus. É importante verificar se há um filtro 

antivírus ao descarregar ficheiros. Algumas apps antivírus são Avast◊, Bitdefender◊ 

ou Kaspersky Mobile Antivirus◊. 

 - Recomenda-se que todos os documentos e ficheiros enviados sejam duplicados e que 

os originais sejam guardados num dispositivo. 

 

 

5. Seja Social 

Resultados 

Os participantes irão:  

  Compreender os benefícios e os riscos das redes sociais. 

  Compreender como usar estes serviços de forma segura e eficiente. 

 

Duração 

60 minutos 

 

Como funciona 

As redes sociais são plataformas nas quais pessoas com interesses em comuns podem 

conectar-se e partilhar conteúdos como informações, fotografias, vídeos, notícias, 

experiências pessoais e muito mais. As redes sociais têm vários propósitos e resultados, 

permitindo que as pessoas se conectem entre si para organizarem eventos ou para 

publicidade. Algumas das redes sociais mais populares são o Facebook◊, o Instagram◊ e o 

Twitter◊. 

 

1. Introdução às Redes Sociais 

  Informar sobre as principais características das redes sociais mais populares. 

  Selecione três perfis no Facebook◊, por exemplo, um perfil pessoal de uma 

celebridade, uma empresa, e uma ONG. Nota: uma alternativa é pedir aos 

participantes que pensem em três perfis correspondentes. 

  Os participantes analisam os três perfis e discutem sobre a identidade visual (ou seja, 

fotografia de perfil, etc.) dos perfis, prestando atenção às informações fornecidas. 

  Informar sobre as possibilidades das redes sociais. 

 

2. Explorar as Redes Sociais 

  Cada participante cria uma conta numa rede social, definindo o objetivo principal para 

a usar- os participantes que já têm uma (e não querem ter mais) ajudarão os restantes. 

  Explique algumas funcionalidades destes serviços. 

  Informe sobre questões de segurança e identidade digital. 

  Peça a cada participante para selecionar fotografias pessoais para serem carregadas 

numa rede social. Em pequenos grupos, os participantes analisam as fotografias e 

detetam as informações privadas que estão a ser divulgadas. Os grupos atribuem uma 
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classificação de 1 a 5 a cada fotografia, sendo 5 o nível máximo de privacidade para os 

usuários. Os grupos apresentam e justificam as suas escolhas.  

  Analise a atividade perguntando aos participantes se costumam pensar sobre estes 

aspetos ao publicar elementos pessoais. Eles gostariam que todos (especialmente os 

pais, os filhos, ou o chefe) os vissem? 

 

3. Conclusão e Avaliação 

  Dê uma visão geral dos principais tópicos e procedimentos. 

  Explique que a sala está dividida por uma linha invisível com uma parte “boa” e uma 

parte “má”. Explique aos participantes que devem posicionar-se na sala de acordo com 

a sua opinião sobre a sessão. Quanto mais distantes eles ficam da linha, mais extremo 

é o sentimento (ou seja, muito longe da linha na parte "boa" significa "gosto muito"). 

  Os participantes posicionam-se e explicam as suas escolhas. 

 
Redes Sociais  

  O sentimento de anonimato nas redes sociais confere um sentimento de poder que 

pode ser usado para fazer comentários ou publicar conteúdo que normalmente não 

seria dito em conversas presenciais. 

  As redes sociais expõem os usuários a conteúdo comercial e à exploração de dados 

privados. 

  Geralmente, os usuários são expostos apenas a conteúdo relacionado a apenas um 

lado, de acordo com crenças e opiniões pessoais. Isso limita a expansão do 

conhecimento e do crescimento pessoal. 

  As redes sociais podem ser usadas para difundir informações falsas ou tendenciosas. 

Desconfie de fontes desconhecidas, verificando se o conteúdo é de confiança e preste 

atenção redobrada ao adicionar "amigos". 

  A falta de verificação do processo permite que perfis sejam criados para enganar os 

usuários. 

  Esteja ciente de que a informação e o material partilhado nas redes sociais estão sob 

uma licença internacional que permite serem usados, copiados, reproduzidos, 

modificados e publicados em todos os serviços de media ou distribuição. 

  As redes sociais podem colocar os indivíduos sob uma grande pressão social para 

serem interessantes e perfeitos. 

 

 

Boas Prácticas 

 - Todas as informações colocadas online são públicas, a menos que o usuário garanta a 

sua privacidade (por vezes estando ainda disponível para ser visto por todos). 

Portanto, todas as informações e conteúdos publicados devem estar de acordo com o 

que alguém divulgaria publicamente. 

 - Assim que algo é publicado, o usuário perde o controlo sobre quem o vê e como esse 

conteúdo é usado, por exemplo, imagens podem ser facilmente copiadas e alteradas. 

 - Deve-se publicar unicamente conteúdo sobre o qual nos sentimos à vontade para que 

todos possam ver. 
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 - Proteja informações pessoais, ou seja, informações que digam respeito à sua 

identidade e localização. Nunca publique detalhes de contato e informações 

confidenciais (por exemplo, dados bancários, número do bilhete de identidade). 

 - Não publique coisas ofensivas, pejorativas ou degradantes para os outros. 

 - Compreenda os limites. Mantenha um uso saudável das redes sociais. A obsessão por 

constantemente conferir perfis e “gostos” pode ser um sinal de que necessita de fazer 

um “intervalo das redes sociais”. Forest◊ é uma app que pode ajudá-lo a controlar o 

tempo que usa o telemóvel.  

 
 - Antes de publicar o conteúdo encontrado online, verifique sempre se não viola os 

direitos legais de outras pessoas. Copyright é uma lei que protege os direitos dos 

criadores. Cuidado com o plágio, pois isso é como roubar o trabalho de outras pessoas. 

 
 - Alguns artistas e criadores têm conteúdo publicado sob uma licença específica 

conhecida como Creative Commons. Essas licenças são gratuitas e permitem que os 

autores concedam permissão para que outras pessoas usem o seu trabalho. 

Dependendo da licença, você pode usar o conteúdo sem creditar o autor, ao contrário 

do conteúdo protegido por direitos autorais que precisa de autorização. 
 

Facto! 

As pessoas passam, em média, 2 horas por dia a usar as redes 

sociais. No total, tal equivale a 5 anos e 4 meses de vida! 

Fonte: Mediakix: https://tinyurl.com/mediakix 

Copyright 

Copyright é o direito exclusivo que todos aqueles que criam algo têm sobre sua reprodução, 

distribuição, exibição pública e muito mais. Os trabalhos sob este direito incluem filmes, 

música, literatura, software, etc. Os direitos autorais destinam-se a proteger a expressão 

original da criatividade e a conceder direitos de propriedade ao (s) autor (es). 

 

Algumas violações de direitos autorais podem incluir: 

  Download de filmes e músicas sem pagamento apropriado 

  Gravação de filmes em locais públicos 

  Uso sem permissão de fotografias, músicas ou vídeos de outras pessoas  

  Copiar sem permissão código de software, blogs, livros ou podcasts  

  Qualquer coisa que seja copiada de outro trabalho sem consentimento 

Para mais informação visite a página EUIPO FAQ’s: https://tinyurl.com/y5bbgkgm  

https://tinyurl.com/mediakix
https://tinyurl.com/y5bbgkgm
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6. Skype◊ 

Resultados 

Os participantes irão:  

  Saber como criar e configurar uma conta Skype◊. 

  Saber como criar uma lista de contatos e fazer uma chamada de áudio ou de vídeo. 

 

Duração 

40 minutos 

 

Como funciona 

A Internet permite fluxos de comunicação entre pessoas em qualquer lugar. O Skype◊ é um 

dos serviços mais conhecidos para conversas. Com o Skype®, é possível conversar por voz, 

vídeo e texto, além de poder enviar e partilhar ficheiros. 

 

1. Introdução ao Skype◊ 

  Os participantes falam sobre os serviços de comunicação online.  

  Informação sobre o Skype◊. 

2. Comece a usar o Skype 

  Os participantes fazem download da app do Skype◊ – quem já tem Skype◊ ajuda os 

outros.  

  Cada participante cria a sua própria conta de Skype◊, fornecendo apenas as 

informações necessárias - evitandos caracteres especiais para o ID de Skype®. 

  Dê informação sobre questões de privacidade e segurança. 

 

3. Entre em contacto 

  Cada participante procura pela conta do outro participante e adiciona-os aos seus 

contatos. 

  Em pares os participantes começam uma chamada de vídeo, também usando as 

funcionalidades disponíveis (mensagem, envio de ficheiros, partilha de ecrã, etc.) – 

isto pode exigir que os participantes se espalhem pelas instalações. 

4. Conclusão e Avaliação 

  Dê uma visão geral dos principais tópicos e procedimentos. 

  Peça aos participantes a sua opinião sobre a sessão. 

 

Riscos 

  Com um perfil público, podem surgir pedidos de pessoas desconhecidas. Esses pedidos 

podem ter más intenções. Desconfie de pedidos de pessoas desconhecidas. 

  Os ficheiros partilhados podem conter malware. Certifique-se se os ficheiros foram 

verificados quanto a vírus. 
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7. Compras Online 

Resultados 

Os participantes irão:  

  Compreender o que é o Comércio Eletrónico e os serviços de pagamento online. 

  Saber como comprar de forma segura produtos online. 

 

Duração 

80 minutos 

 

Como funciona 

O Comércio Eletrónico permite a venda e compra de produtos online. Pode-se comprar online 

quase tudo, de qualquer lugar. Pode ter chá verde chinês ou produtos de cabelo franceses 

entregues a si com muita facilidade. Fazer as compras agora é mais fácil e conveniente! Estão 

disponíveis várias opções de pagamento, como alternativa a inserir detalhes bancários ou de 

cartão de crédito. Estão disponíveis cartões online com um valor limitado, para além de vários 

serviços de pagamento online. 

 

 

 

1. Introdução ao Comércio Eletrónico 

  Explicar os serviços de Comércio Eletrónico. 

  Os participantes fazem uma lista do que gostariam de comprar, mas que não 

conseguem encontrar perto deles. 

  Tendo em conta os itens das listas, informe sobre as plataformas online que podem 

ser de seu interesse. Os participantes exploram brevemente estes sites. Nota: Se não 

houver opções disponíveis, peça aos participantes que pesquisem como esses itens 

podem ser comprados. 

  Informe sobre aspetos essenciais, como moeda, disponibilidade de entrega no país, 

taxas, etc. 

 

2. Análise das especificações do Comércio Eletrónico 

  Em grupos os participantes pesquisam um produto ou serviço específico (por exemplo, 

férias com um orçamento fixo, um smartphone ou bilhetes para um concerto). Cada 

grupo apresenta a sua melhor opção de compra e justifica-a. 

  Explique os processos para fazer compras online. 

 

3. Serviços de Pagamento 

  Informar sobre os serviços de pagamento. 

  Introduza o PayPal◊ e informe aos participantes sobre a sua disponibilidade para 

apoiá-los no processo de criação de uma conta, se assim o desejarem. 
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  Informar sobre o Online Banking e os seus benefícios em não pagar taxas 

internacionais, sendo esta uma boa alternativa para transações em dinheiro. Alguns 

exemplos são o N26◊ e o Revolut◊. 

 

4. Controlo Financeiro 

  Informe sobre as possibilidades online para controlar as finanças e ajudar a gerir as 

economias. Algumas opções estão disponíveis em sites como BudgetSimple.com◊ e 

Budgt.ch, ou em apps como Mint◊ ou Spendee◊. 

  Os participantes pesquisam e exploram estes serviços e os seus recursos. 

 
5. Conclusão e Avaliação 

  Dê uma visão geral dos principais tópicos e procedimentos. 

  Pergunte aos participantes o que eles mais gostaram na sessão e porquê. 

 

 

 

 

 

Riscos 

  Proteger detalhes bancários e do cartão de crédito, além de informações pessoais. 

Nunca salve informações pessoais em sites. 

  Evite usar o Wi-Fi público para pagar as suas compras. Os hackers podem encontrar as 

suas informações pessoais.  

  Lembre-se de que, uma vez que a password é inserida para fazer uma compra num 

dispositivo móvel, a password pode permanecer ativa até 15 minutos, permitindo que 

outra compra seja feita inadvertidamente. Certifique-se de que não são feitas mais 

compras involuntariamente e seja especialmente cauteloso com o uso de dispositivos 

por parte de crianças. 

  Fazer compras online é rápido e fácil, mas você não controla os gastos com o dinheiro. 

Gere cuidadosamente as suas finanças e verifique regularmente a fatura do cartão de 

crédito. 

  Nenhum método de pagamento é totalmente seguro; portanto, preste atenção extra 

ao fazer pagamentos online e faça compras apenas de fornecedores confiáveis e 

páginas seguras. 

 

8. Procura de Emprego  

Resultados 

Os participantes irão:  

  Aprender a criar um CV online 

  Ficar a conhecer plataformas que ajudam a procurar um emprego 
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  Ficar a saber como procurar e candidatar-se a um emprego   

 

Duração 

80 minutos 

 

Como funciona 

As demandas do mercado de trabalho definem a importância de um Curriculum Vitae (CV). 

Isso é essencial para quem está à procura de novas oportunidades de emprego. Várias 

plataformas oferecem serviços diferentes, como a criação do CV online, procura de 

oportunidades de emprego, oferta de trabalho, entre outras. EURES◊ é um portal que oferece 

informações sobre o mercado de trabalho Europeu. O Europass◊ permite criar e atualizar o CV 

online. O LinkedIn® é uma rede social dedicada à criação de redes profissionais, com os 

empregadores anunciando empregos e candidatos a emprego publicando informações 

profissionais no seu perfil. Para cada região, existem várias plataformas nacionais que podem 

oferecer oportunidades de emprego.  

 

1. Introdução à importância de ter um bom CV 

  Pergunte aos participantes o que consideram ser mais importante num CV. 

  Os participantes analisam um exemplo de CV Europass◊ CV e falam sobre as suas 

principais características. 

2. Criar um CV online 

Dependendo das necessidades dos participantes, pode adiar esta atividade ou saltar para o 

ponto 3. 

  Os participantes acedem ao portal Europass◊ e preenchem brevemente as 

informações solicitadas para criar um CV. Informe que o CV pode ser facilmente 

atualizado sempre que seja necessário, se for feito o download como ficheiro PDF. 

Como alternativa, pode imprimir o modelo e dar aos participantes. Pode encontrar o 

modelo aqui: https://tinyurl.com/europasstemplate  

  Os participantes exportam o CV Europass◊ no formato desejado para o local escolhido 

(dispositivo, e-mail, Google Drive◊, etc.). 

 
3. Criar um perfil no LinkedIn◊ 

  Faça uma introdução ao LinkedIn◊ como uma plataforma que pode ser usada para 

procurar empregos e conectar-se a uma rede profissional online. 

  Os participantes criam um perfil no LinkedIn®, tendo atenção redobrada às 

informações e à foto do perfil. Explique a importância das "primeiras impressões". 

 
4. Procura de emprego 

  Cada participante pensa num cargo para o qual eles poderiam ser adequados. 

  Os participantes procuram por oportunidades de emprego locais relacionadas ao cargo 

em que estavam a pensar. 

https://tinyurl.com/europasstemplate
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  Os participantes exploram os sites e plataformas de emprego que aparecem, dando 

atenção especial às condições e requisitos dos postos de trabalho. 

  Oriente os participantes que desejam candidatar-se a empregos. 

 

5. Conclusão e Avaliação 

  Dê uma visão geral dos principais tópicos e procedimentos. 

Riscos  

  Esteja atento ao partilhar informações confidenciais. Não revele a sua morada, 

números de documentos ou detalhes financeiros no seu CV ou em nenhum site de 

emprego. 

  Publique apenas o CV em sites e plataformas confiáveis. 

  O CV e as informações nos sites de emprego podem ser usadas para phishing ou 

fraudes. Cuidado com os e-mails que oferecem oportunidades de emprego e exigem 

informações confidenciais, como por exemplo informações financeiras. 

 

Outras informações 

  Para obter dicas sobre como procurar com êxito empregos online, visite: 

https://tinyurl.com/onlinejobtips  

  Para obter dicas sobre como procurar com êxito empregos online, visite: 

https://tinyurl.com/y45y9ew4 

 

9. Ultrapassar barreiras linguísticas  

Resultados 

Os participantes irão:  

  Saiba como usar os serviços e apps de tradução 

  Saiba como usar serviços e apps para aprender idiomas 

 

Duração 

60 minutos 

 

Como funciona 

O idioma é a principal forma de comunicação e aprender o idioma local não só aumenta a 

produtividade individual por meio de requalificação, mas também é o elemento principal da 

inclusão. Aprender um idioma pode ser rápido, fácil e gratuito! Existem várias apps que 

oferecem diferentes serviços, como tradução, livros de exercícios ou cursos de aprendizagem. 

As apps de tradução são muito úteis para mediar conversas. Apps como o Google Translate◊ e 

o iTranslate◊ oferecem texto, voz e algumas traduções de imagens, mesmo no modo offline. 

Uma experiência com mais procura pode ser encontrada com a app Tarjimly◊, feita 

especialmente para ajudar as pessoas deslocadas. O “Refugee Phrasebook”◊ é uma 

ferramenta multilíngue que oferece milhares de palavras e frases úteis que podem ser 

https://tinyurl.com/onlinejobtips
https://tinyurl.com/y45y9ew4
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descarregadas e impressas. O Google Chrome◊ tem uma opção para traduzir sites na sua 

totalidade. Para apps que não suportam o idioma nativo, existem algumas ferramentas para 

traduzir o conteúdo da app, como uma opção no Google Translate◊ (consulte: 

https://tinyurl.com/y5ymz4jx) ou SnapTrans◊. Para aprendentes de línguas, apps como o 

Duolingo◊ e o Memrise◊ podem oferecer maneiras interativas e divertidas de aprender outro 

idioma. 

1. Introdução a Tradutores online  

  Informe sobre os vários serviços disponíveis para entender e aprender idiomas. 

  Os participantes fazem download da app Google Translate◊ e exploram o serviço - 

aqueles que já possuem a app ajudam os outros. 

2. Comece a traduzir 

  Os participantes pensam numa receita e anotam os ingredientes necessários. 

  Cada participante procura a tradução dos ingredientes no idioma local. 

  Os outros recursos (voz e imagem) podem ser explorados por conversas em pares, 

usando o aplicativo e o uso de livros e imagens para traduzir via câmara. 

 
3. Aprender Idiomas 

  Informe brevemente sobre a possibilidade de aprender idiomas através de serviços 

online. 

  Os participantes pesquisam informações sobre estes serviços, identificando os seus 

benefícios. 

 
4. Conclusão e Avaliação 

  Dê uma visão geral dos principais tópicos e procedimentos. 

 

Riscos 

  Os Termos de Uso da maioria dos tradutores afirmam explicitamente que as 

informações enviadas aos seus serviços podem ser usadas por eles. Isso afeta 

principalmente as informações confidenciais das empresas, no entanto, é preciso ter 

cuidado com as informações enviadas para tradução. 

 

10. Mobilidade  

Resultados 

Os participantes irão:  

  Aprender a usar serviços de mapeamento e localização online. 

 

Duração 

40 minutos 

 

Como funciona 
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A Internet facilitou as nossas vidas ao permitir economizar dinheiro e tempo nas nossas vidas 

diárias. Um dos serviços mais populares é o “mapeamento web”, que fornece vários tipos de 

informações geográficas. Estes serviços permitem procurar locais, encontrar direções, obter 

informações como trânsito e transportes e ter uma vista panorâmica da área. Os serviços mais 

populares são o Google Maps◊, Rome2Rio◊ e Waze◊. 

1. Introdução ao Google Maps◊ 

  Informar sobre os serviços de mapeamento da web e do Google Maps◊. 

  Os participantes, em pares pensam numa viagem de sonho de três dias, planeiam o 

destino, paragens e o regresso. 

  Cada par apresenta o seu plano de viagem. Permita que o grupo discuta sobre a 

viabilidade dos seus planos. 

2. Descobrindo locais novos 

  Os participantes descarregam a app Google Maps◊ e exploram os seus recursos - 

aqueles que já possuem a app ajudam os outros. 

  Cada par entra no destino planeado e verifica se o passeio planeado é viável. Os 

resultados são partilhados com o grupo. 

  Os participantes exploram as opções de tráfego e transportes, bem como as vistas de 

satélite e rua e procuram alternativas de viagem. 

 

3. Conclusão e Avaliação 

  Dê uma visão geral dos principais tópicos e procedimentos. 

  “Alvos” com palavras relacionadas com a formação são espalhados pela sala: Logística, 

Formador, Metodologia, Conteúdo, Utilidade, etc. 

  Os participantes fazem uma marca em cada "alvo". Quem estiver mais próximo do alvo 

(meio) é o mais positivo. 

  Os participantes justificam as respostas e dão sugestões para novas formações. 

 

Riscos  

  Ao utilizar programas de navegação que registam os lugares onde esteve e quais as 

rotas que usou, fica mais vulnerável a ser detetado. 

  Permita que a sua localização seja conhecida apenas por apps e ferramentas de 

confiança. 
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Apps Úteis 

  Abby FineScanner◊ - scan qualquer documento sem ter de usar um scanner. 

  Avast◊ - proteja o seu dispositivo móvel de vírus e malware. 

  Bitdefender◊ - proteja o seu dispositivo móvel de vírus e malware. 

  CamScanner◊ – scan qualquer documento sem ter de usar um scanner. 

  Clue◊ – as Senhoras podem acompanhar o seu ciclo mensal e melhor planear o futuro. 

  Cookpad◊ – partilhe e aprenda receitas saborosas de pessoas de todo o mundo.  

  Dropbox◊ - tenha consigo sempre qualquer documento ou ficheiro.  

  Duolingo◊ - aprenda facilmente novos idiomas.  

  EverNote◊ – tome notas facilmente. 

  Feedly◊ - esteja informado sobre as últimas notícias. 

  Forest◊ – controle o tempo que passa ao telemóvel. 

  Google Assistant◊ – o seu assistente pessoal 24/7. 

  Google Maps◊ - vá a qualquer lado sem se perder. 

  Google Translate◊ – traduza tudo desde texto, áudio, imagens, sites e apps. 

  iTranslate◊ - traduza texto, voz ou sites.  

  Kaspersky Mobile Antivirus◊ - proteja o seu dispositivo móvel de vírus e malware. 

  LastPass◊ - guarde as suas passwords com máxima segurança. 

  Libby◊ - leia qualquer livro que queira de qualquer biblioteca.  

  LinkedIn◊ - a rede social para profissionais e pessoas à procura de emprego.  

  Lumosity◊ – mantenha a sua mente ativa ao resolver jogos e puzzles. 

  Memrise◊ - aprenda novos idiomas com falantes nativos. 

  Microsoft Word◊ - um dos básicos das ferramentas digitais.    

  Mint◊ - controle as suas finanças. 

  N26◊ – o banco online que permite transferir dinheiro e controlar as finanças. 

  OneDrive◊ - tenha consigo sincronizado qualquer documento ou ficheiro. 

  PayPal◊ - envie, receba dinheiro, e faça pagamentos online de forma segura.  

  PicsArt◊ – edite fotos como um profissional. 

  Pinterest◊ - rede social em que pode encontrar imagens e informação relativas a qualquer tema.  

  Rome2Rio◊ - saiba como chegar a qualquer lado de comboio, autocarro, barco, carro ou avião. 
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  Sago Mini Friends◊ – uma boa opção para manter as crianças entretidas e a aprender. 

  Shazam◊ – adora uma canção, mas não sabe de quem é? Esta app dá-lhe esta resposta. 

  SnapTrans◊ - traduza texto dentro de apps. 

  Spendee◊ - controle financeiro. 

  Spotify◊ – oiça qualquer canção ou álbum. 

  Stitcher◊ - oiça podcasts baseados nas suas preferências. 

  Tarjimly◊ - tradução sob demanda feita especialmente para pessoas deslocadas.  

  TransferWise Money Transfer◊ – transfira dinheiro facilmente. 

  Xender◊ – para enviar ficheiros grandes é impossível fazê-lo por e-mail, pode fazê-lo nesta app.  

  Waze◊ - saiba onde o transito é mais intense e as alternativas de condução.  

  WhatsApp◊ – contacte amigos e familiares por mensagem e chamadas de voz ou vídeo. 

  Workout Trainer◊ - esteja em forma e saudável com esta app.  

  WPS Office◊ – tenha todas as ofertas do Microsoft Office no seu aparelho. 
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Glossário 
 

Androide Sistema Operativo da Google para dispositivos portáteis. 

Anexo Um ficheiro que é enviado com um e-mail.  

Antivírus 
Software de segurança que protege o seu dispositivo de programas maliciosos 

que podem danificar e roubar informações do seu dispositivo. 

App Um software que pode ser também como um atalho para um site. 

Barra de endereço O espaço na parte superior do navegador, onde pode digitar o endereço do site. 

Barra de 

Ferramentas 
Um menu de opções habitualmente no topo de software e navegadores.  

Blogue Um site que funciona como um diário. 

Bluetooth Uma rede sem-fios para transferir dados entre dispositivos. 

Comércio Eletrónico Comércio que é feito eletronicamente através da Internet. 

Cookies 

Ficheiros pequenos que fazem o download automaticamente para o seu 

dispositivo através dos sites que visita. Eles contêm informações sobre as suas 

preferências. 

Domínio É como um endereço para sites. 

Download A transferência de ficheiros da Internet para o seu dispositivo. 

E-mail Um meio para enviar mensagens e ficheiros através da Internet.  

Emoticon 
Caracteres usados em mensagens de texto para expressar sentimentos ou 

situações. 

Endereço de IP 

Um endereço de protocolo da Internet é um número atribuído a cada 

dispositivo conectado à Internet. Isso indica sua interface de rede e localização 

geográfica.  
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Ficheiro Informação que é eletrónica, por exemplo texto, imagens e vídeos.  

Hacker 
Uma pessoa que tenta aceder a informação armazenada no seu dispositivo para 

fins maliciosos. 

Hardware Conjunto de partes físicas e componentes de dispositivos digitais. 

História (navegador) Registos de sites visitados que o navegador da Internet mantém. 

Hotspot 
Geralmente locais públicos com Wi-Fi, que permite acesso sem-fios gratuito à 

Internet. 

Ícone Uma imagem que exibe a ação ou função do programa que representa. 

ID A sua identificação para entrar em determinados sites ou programas. 

Junk e-mail E-mail que não foi solicitado. 

Link Um pedaço de texto ou imagem que, quando teclado, redireciona para um site. 

Login Para entrar um serviço inserindo informações pessoais como passwords.  

Malware Software malicioso que pode danificar o seu dispositivo.  

Motor de Busca 
Uma grande base-de-dados com links de vários sites que podem ser 

pesquisados. 

MP3 Extensão de ficheiro de áudio relativamente pequeno.  

MP4 Extensão de ficheiros de vídeo.  

Navegador Um programa de software que permite visualizar sites. 

Nuvem Programas que armazenam dados acessíveis pela Internet. 

Password 
Combinação secreta de caracteres (letras, números, etc.) que protege 

informações pessoais. 

PDF Formato de ficheiro universal da Adobe que é difícil de editar. 
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Phishing 
Tentativas maliciosas disfarçadas de empresas confiáveis para que forneça 

dados pessoais por e-mail ou sites. 

Perfil Informação que o descreve a outros usuários.  

Rede Social 
Sites que permitem as pessoas se conectarem e partilharem informação uns 

com os outros.  

Reencaminhar 

(mensages) 
Enviar um e-mail ou mensagem recebido de outra pessoa. 

Scan 
Transferir documentos em papel para arquivos digitais com a ajuda de hardware 

(scanner) ou software (apps).  

Site Uma página que está na Internet. 

Sistema Operativo 
Software básico no seu dispositivo que agrupa tudo o que necessita, de modo a 

funcionar. 

Smartphone Um telemóvel que pode fazer as mesmas funções que um computador.  

Software 
Um conjunto de códigos, dados e programas necessários para o funcionamento 

de computadores, smartphones e outros dispositivos. 

Spam 
E-mails não solicitados ou não desejados. estes e-mails são usualmente 

redirecionados para uma pasta especifica na sua conta de e-mail. 

Streaming 
Um vídeo ou áudio reproduzido quase ao mesmo tempo em que está no site.  

Tal permite que possa assistir e ouvir enquanto é feito o download 

Upload Para publicar um ficheiro ou algo na Internet.  

USB 
Porta Universal, em Português, é uma conexão física que conecta o hardware 

via cabo.  

Username Um nome que o identifica e que o autoriza a aceder a serviços.  

Vírus 
Um programa malicioso que se copia a si próprio e espalha para outros 

dispositivos afetando as suas funções. 

Wi-Fi Uma marca usada para dispositivos que acedem redes sem fio. 
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Wireless Uma conexão que não necessita de cabos.  

 


