
 

 

 

 

 

  

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS ORDEM DE SANT’IAGO  
SETÚBAL 

PROJETO SEGURA’NET 

DIA da INTERNET MAIS SEGURA 2012 

Proposto/dinamizado por: Docentes do Quadro do Agrupamento do grupo 110 
Helena Romano e Paula Pinto 



[Projeto Segura’net] [2012] 
 

[Proponentes/Dinamizadoras docentes H. Romano e P. Pinto] Página 2 
 

Justificação do Projeto    

 

A DGIDC e a CCTIC/ESE/IPS, na pessoa da professora Teresa Marques desafiou as 

docentes Helena Romano e Paula Pinto a dinamizar, no Agrupamento Vertical de Escolas 

Ordem de Sant’Iago em Setúbal, o Dia da Internet Mais Segura 2012, comemorado 

anualmente em todo o Mundo. Esta consciencialização para uma utilização esclarecida, 

crítica e segura da Internet, quer pelas crianças e jovens, quer pelas famílias, trabalhadores e 

cidadãos no geral reveste-se, cada vez mais, da maior importância. É neste contexto que 

surge este projeto que tenta e pretende envolver todos os docentes e alunos do 

Agrupamento, interessados neste tema, contando com a colaboração e apoio das 

professoras bibliotecárias Ana Fortuna, Ana Vaz e ainda a participação do coordenador do 

PTE Leonel Silva. 

O projeto desenvolver-se-á durante 2 semanas, de 6 a 17 de Fevereiro. As turmas 

poder-se-ão inscrever na dinamização/criação de atividades a partir da exploração do KIT 

Seguranet que distribuiremos por escola após tomarmos conhecimento do número de 

turmas envolvidas. No seguimento destas atividades estará patente uma mostra de 

trabalhos a organizar na escola-sede e estando expostas até dia 17 de Fevereiro. 

Realizar-se-á uma Ação de Sensibilização promovida pela docente Teresa Marques, 

no auditário da escola-sede, no dia 6/02/2012, no período da tarde, apenas para uma 

turma/grupo por escola ou ano de escolaridade a partir do 2º ciclo. Organizar-se-ão 3 

momentos de forma a respondermos ao maior número de turmas interessadas possivel. As 

turmas que estiverem presentes na Ação de Sensibilização, terão a responsabilidade de 

passar a informação às outras turmas da escola, que se inscreveram para desenvolver estas 

atividades, no dia 7 de Fevereiro – Dia da Internet Mais Segura. Os restantes dias da semana 

serão para explorar o Kit Seguranet e desenvolver atividades neste âmbito. Os trabalhos 

mais significativos, escolhidos pelos docentes e alunos envolvidos, estarão presentes na 

Exposição na escola-sede, os restantes deverão ser expostos na escola. 

Prevê-se realizar uma Ação de Sensibilização para os pais e encarregados de 

educação, no dia 15/2/2012, com apresentação de trabalhos dos alunos e a apresentação de 

um PowerPoint pela docente Teresa Marques, seguida de partilha de opiniões ou dúvidas. 

Desta forma, terminaremos formalmente as comemorações do Dia/Semana da Internet Mais 

Segura 2012, no nosso Agrupamento. 

As docentes, 

Helena Romano e Paula Pinto  
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Sensibilização para a utilização consciente da Internet  

 
Uso do Scratch, outras ferramentas ou materiais na construção de 

animações alusivas ao tema. 

 

Semana de 6 a 
17 de fevereiro 

de 2012 

Apoio direto do CCTIC-ESE/IPS Teresa Marques e docente Ana Fortuna. 

www.crie.min-edu.pt/ e www.seguranet.pt   - Apoio logístico e meios de 

dinamização e divulgação 

 

http://www.crie.min-edu.pt/
http://www.seguranet.pt/
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DOMÍNIO: Segurança 
Meta Final - O aluno adota comportamentos elementares de segurança na 
utilização das ferramentas digitais fornecidas, respeitando os direitos de 
autor.  
O aluno reconhece, com a ajuda do professor (e colegas), a existência de 
perigos na utilização de ferramentas digitais (para o utilizador e para os 
equipamentos) e adota comportamentos de segurança. 
O aluno identifica, com o apoio do professor, (e colegas) a autoria da 
informação disponibilizada nas fontes eletrónicas consultadas.  
O aluno assume comportamentos que respeitam as regras de conduta on-line 

(“Netiqueta”) e as normas de utilização subjacentes a cada ferramenta digital. 

DOMINÍO: Capacidades Transversais 
Subdomínio: Resolução de Problemas 
Meta Final 2) Concebe estratégias de resolução de problemas: Concebe 
estratégias diversificadas de resolução de problemas, como 
a) Resolve um problema análogo mas mais simples;  
b)Explora casos particulares. 
Meta Final 4) Justifica as estratégias de resolução de problemas: explica e 
justifica as estratégias adoptadas e os processos utilizados. 

 

Sensibilização para a utilização consciente da Internet  

 

Metas TIC 
 

http://www.metasdeaprendizagem.min-edu.pt/ensino-basico/metas-de-aprendizagem/dominio/?id=576
http://www.metasdeaprendizagem.min-edu.pt/ensino-basico/metas-de-aprendizagem/dominio/?id=495
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Trabalhos Segura'net 

Desenvolvimen
to de 

competências 
da oralidade na 
apresentação 
de trabalhos 

Sentido crítico 
e estético 

Leitura/ 

Escrita 

Algumas propostas de trabalho: 

1. Cartazes, B.D., sinais, quadros,… 

2. Histórias, poesias, acrósticos,… 

3. PowerPoint, Filme,… 

4. Canções ou danças,… 

5. Outros onde a imaginação nos levar… 
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Fase de 
projeto 

Data / 
hora 

Atividade Participantes Recursos Dinamizador 

Preparação 14/12/2012 Reunião preliminar e desafio de 
criação do projeto 

Docentes Helena Romano 
e Paula Pinto 
Teresa Marques – 
docente destacada 
DGIDC/CCTIC-ESE/IPS 

 Docentes Helena 
Romano e Paula 
Pinto 

09/01/2012 e  
10/01/2012 

Apresentação do projeto ao 
Diretor do agrupamento e 
posterior apresentação em 
Conselho Pedagógico, para 
aprovação 

-------------------- --------------------------
-------------------- 

------------------------ 

16/01/2012 
e 17/01/2012 

Reunião de divulgação e acerto 
de atividades do projeto com as 
docentes Teresa Marques, Ana 
Fortuna e Ana Vaz, após 
aprovação em C.P. 
Contacto com a coordenadora 
de departamento para acerto 
de pormenores e meio de 
divulgação do mesmo. 

Docentes Helena Romano 
e Paula Pinto 
Teresa Marques – 
docente destacada na 
DGIDC/CCTIC-ESE/IPS e 
professoras bibliotecárias 
Ana Fortuna e Ana Vaz 

 Docentes Helena 
Romano e Paula 
Pinto 

30/01/2012 a 
3/02/2012 

Preparação dos Kits para as 
escolas e reunião com todos os 
intervenientes para ultimar 
pormenores 

Docentes Helena Romano 
e Paula Pinto 
Teresa Marques – 
docente destacada na 
DGIDC/CCTIC-ESE/IPS e 
professoras bibliotecárias 
Ana Fortuna e Ana Vaz e 
todos os docentes 
envolvidos, se o 

 Docentes Helena 
Romano e Paula 
Pinto 

Organização:   
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desejarem 

Sensibilização 
 
(anexa-se 
programação) 

16 a 20/Jan Inscrição na Semana Seguranet 
e Sessão Sensibilização na sede 

SENSIBILIZAÇÃO 
1 turma/grupo por escola 
de pré-escolar/ 1º ciclo. 
1 turma por cada ano de 
escolaridade de 2º, 3º 
ciclo e secundário. 
SEMANA SEGURANET 
Todas as turmas/grupos 
interessados em 
desenvolver o tema 

Ficha de Inscrição 
criada para o efeito 

Docentes Helena 
Romano e Paula 
Pinto 

6/2/2012 
Horário da 
tarde: 3 
sessões de 
60min. 

Sessões de sensibilização no 
auditório da sede do AVEOS 

Docentes titulares 
das turmas 
envolvidas e 
docentes que 
acompanham as 
turmas dos 
restantes ciclos. 

Teresa Marques – 
docente destacada 
na ESE de Setúbal 

 
 
 
Desenvolvimento 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7/2/2012 

 
“Dia Seguranet” 

 
 
 
Todas as escolas do 
agrupamento.  

 
Rádio – Associação 
de Estudantes –  
 
Kits Seguranet para 
escolas de 1º ciclo e 
pré-escolar. 
 
Todos os ciclos 
deverão consultar e 
utilizar os recursos 
existentes no site 
www.seguranet.pt/
1_2ciclos/ e 
www.seguranet.pt/  
 
 

 
Todos os docentes 
motivados para a 
participação nesta 
atividade. 
 
Familiares / 
Encarregados de 
Educação. 
Outros 

 
De 7/02/2012 
A 9/2/2012 

Realização de trabalhos alusivos 
ao tema. 

Avaliação 10/2/2012 
a 17/2/2012 

Exposição de trabalhos na BE da 
SEDE de AVEOS ou 

Todos os docentes, 
alunos e suas famílias. 

Cada escola do 1º 
ciclo elege os 

Professoras 
bibliotecárias e 

http://www.seguranet.pt/1_2ciclos/
http://www.seguranet.pt/1_2ciclos/
http://www.seguranet.pt/
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apresentação de trabalhos no 
auditório/ escolas 1º ciclo 

trabalhos mais 
significativos a 
serem expostos na 
BE da SEDE AVEOS 
e organiza a 
exposição na sua 
escola com os 
restantes trabalhos. 
As docentes 
bibliotecárias ficam 
responsáveis pela 
eleição dos 
trabalhos realizados 
na escola SEDE - 
AVEOS. 

docentes Paula 
Pinto e Helena 
Romano 

Ficha de inscrição para 
apresentação de trabalhos na 
sede 

Apresentação de 
trabalhos com 
recurso a meios 
áudio, audiovisuais 
e computador. 

 15/02/2012 
18h30m 

SEGURANET FAMÍLIA 
Apresentação de trabalhos dos 
alunos no auditório da sede e 
sessão de sensibilização ao 
tema dinamizada pela docente 
Teresa Marques, seguida de 
momentos de dúvidas e 
esclarecimentos 

Familiares dos alunos do 
agrupamento, Associação 
de Pais, docentes e 
alunos envolvidos na 
apresentação de 
trabalhos e outros 

Convite às famílias 
dos alunos 
Apresentação de 
trabalhos com 
recurso a meios 
áudio, audiovisuais 
e computador. 

Todos os docentes 
motivados para a 
participação nesta 
atividade. 
Familiares dos 
alunos e outras 
pessoas 
convidadas 
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KIT 
Seguranet*

*apoio da DGIDC/SapoScratch 

CD- música 
Seguranet 

Materiais 
de 

exploração 
do tema 

Cartazes 

Folhetos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material de Apoio 
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NOTA: As turmas/docentes inscrever-se-ão nas atividades que considerarem importantes participar tem do em conta o tema e o trabalho desenvolvido 

ATIVIDADE TURMA/GRUPO e ANO DE ESCOLARIDADE OBSERVAÇÕES 

Ação de Sensibilização  

 dia 6/Fevereiro, no período da tarde 
 
 1 TURMA/GRUPO POR ESCOLA OU ANO 
DE ESCOLARIDADE NA SEDE 

  

 

 

 

Semana Netsegura 
 Explorar o tema com o apoio do KIT 

SeguraNet e realizar trabalhos 

 Consulta de sites 
www.seguranet.pt/1_2ciclos/ e 
www.seguranet.pt/ 

  

 

 

 

 

 

Exposição na sede 
 Os trabalhos serão expostos no dia 

10/02/2012 e estarão patentes até dia 
17/02/2012 

  

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO  

Agrupamento Vertical de Escolas Ordem de Sant’Iago - Setúbal 

ESCOLA:_________________________________________________________________________ 

 

http://www.seguranet.pt/1_2ciclos/
http://www.seguranet.pt/


[Projeto Segura’net] [2012] 
 

[Proponentes/Dinamizadoras docentes H. Romano e P. Pinto] Página 11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PROGRAMA  - AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO 
6 DE FEVEREIRO DE 2012 
 
 

1. ABERTURA – MÚSICA SEGURANET/VIDEO 

2. APRESENTAÇÃO DE UM POWERPOINT PARA CONSCIENCIALIZAÇÃO DA UTILIZAÇÃO SEGURA 

DA INTERNET – dinamizado pela docente Teresa Marques 

3. APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS NO SCRATCH ALUSIVOS AO TEMA, REALIZADOS PELOS 

ALUNOS DAS TURMAS 22 e 31 

4. TEMPO DE DISCUSSÃO/ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS 
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AVALIAÇÃO 1 

AVALIAÇÃO DA AÇÃO DE 
SENSIBILIZAÇÃO 

                                                  S             N 

1. Atividade interessante   

 

2. Aprendi algo de novo            

 

3. Percebi que devo alterar alguns 

comportamentos na NET       

 

4. Coloquei dúvidas                    

 

5. Fui esclarecido                        
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AVALIAÇÃO 2 

AVALIAÇÃO do Projeto SeguraNet 2012 

                                                  S             N 

1. Projeto interessante         
 

2. Aprendi algo de novo                
 

3. Percebi que devo alterar alguns 

comportamentos na NET          
 

4. Realizei trabalhos com o KIT                     
 

5. Coloquei dúvidas                         
/fui esclarecido                                                                                                                                                                                      
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Apresentamos o que esperamos, em termos numéricos, alcançar tendo em conta todos os envolvidos neste projeto. Aguardamos, após a conclusão do 

projeto, avaliar o impacto do mesmo e analisando a avaliação realizada perceber se os objetivos foram atingidos. 

 

 

 

  

0 50 100 150 200 250 300 350 400 

ESCOLAS 

ALUNOS 

DOCENTES 

FAMILIARES 

OUTROS 

NÚMERO 

RESULTADOS ESPERADOS 
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Este projeto desenvolveu-se durante duas semanas e envolveu 32 turmas do pré-escolar, do 1º ciclo e dos 2º e 3º ciclos, distribuídas por 8 

estabelecimentos de ensino do Agrupamento. Com o apoio e materiais fornecidos pela ERTE/DGIDC, foi possível organizar Kits Segura’net 

de apoio à exploração e discussão do tema, para todas as turmas envolvidas.    

As atividades realizaram-se conforme estava previsto no plano inicial.  

Participaram 16 turmas na atividade de sensibilização levada a cabo pela professora Teresa Marques, atividade esta que deu início aos 

trabalhos. Consideramos que esta atividade foi aquela que mais motivou os alunos e os docentes presentes, levando-os a realizar em sala 

de aula, atividades de exploração e discussão do tema.  

Na EB1 nº 7 e na EB1 nº 5, as 2 turmas que estiveram presentes na Ação de Sensibilização, partilharam com as outras turmas da escola o 

que tinha sido apresentado na escola sede. Foi muito interessante e enriquecedor colocar os alunos a passar e transmitir informação aos 

colegas e com eles discutirem e questionarem algumas atitudes que vão tendo. Foi possível tomar consciência que cada vez mais cedo, as 

crianças contactam com a Internet, muitas vezes, sem a supervisão de um adulto, colocando-os perante dúvidas que os poderá fazer correr 

riscos desnecessários. Foi interessante o diálogo gerado entre pares e constatou-se que os alunos, embora, muitas vezes, saibam como 

utilizar de uma forma segura a Internet, nem sempre o fazem! 

Finalmente, na Exposição foi gratificante ver como os nossos meninos são mestres em mostrar o que os preocupa e que são afinal bastante 

conscientes! 

A atividade que encerrou este projeto foi um momento com os pais e familiares a que chamámos Segura’net Família onde apenas 

estiveram presentes 24 familiares, um número bastante reduzido tendo em conta o número esperado. Tal facto deve-se à forma como foi 

feita a divulgação da ação. O agrupamento não dispunha de plafond de fotocópias suficiente para enviar aos familiares de todas as turmas 

envolvidas os convites para a ação. Assim, os pais foram avisados pelos docentes na escola, o que conferiu um constrangimento. Também 

poderemos refletir se o assunto em causa ainda não preocupará sobremaneira as famílias. Parecem indicar que, pelo facto de os seus filhos 

se encontrarem no computador em casa, não representa perigo. Será?! Os pais presentes na ação demonstraram interesse em ter o 

endereço fornecido pela Teresa Marques na ação para, sempre que considerem necessário, a ele recorrerem. 
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GRÁFICO DOS RESULTADOS PREVISTOS 
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GRÁFICO DOS RESULTADOS OBTIDOS APÓS TERMINO DO PROJETO 
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Projeto Segura'net 2012 8 772 35 368 398 24 100 

Projeto Segura'net 2012 
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Relativamente à apreciação feita a partir da análise dos gráficos apresentados, cumpre-nos salientar que, relativamente aos pontos 

apresentados: 

1. Número de escolas envolvidas – Tendo sido um projeto aprovado em Conselho pedagógico e divulgado em todos os Conselhos de 

Docentes e departamentos, contaria à partida, com pelo menos 1 turma por cada escola do agrupamento, envolvendo assim, os 10 

estabelecimentos de ensino. No entanto, tal não se veio a verificar. Dos 10 estabelecimentos de ensino, apenas 8 se mostraram 

interessados em participar, aumentando o número de turmas envolvidas. 

2. Número de alunos envolvidos – Facilmente se poderá constatar que o número de alunos e respetivamente o número de docentes, 

aumentou consideravelmente relativamente ao esperado inicialmente. Tal facto, poder-se-á explicar pelo número de turmas que 

estiveram presentes na Ação de Sensibilização, sobretudo no 1º ciclo e pré-escolar, e pela ação responsável dos docentes que 

consideraram a temática de grande importância e atualidade. Assim, no quadro que se apresenta podemos ver a forma como o 

número de turmas foram distribuídas, ao longo do desenvolvimento do projeto: 

ESCOLAS NÚMERO TURMAS/Nº 
ALUNOS 

KITS 
DISTRIBUIDOS 

Nº TURMAS/Nº ALUNOS NA 
AÇÃO SENSIBILIZAÇÃO 

Nº TURMAS/ALUNOS 
PARTICIPARAM NA EXPOSIÇÃO 

EB 2,3/S 4 112 4 4 112 - - 
EB1 Nº5 8 176 8 2 46 8 176 
EB1 Nº7 11 220 11 2 43 4 90 

EB1 DA BELA VISTA 2 40 2 2 40 - - 
JI DA BELA VISTA 3 66 3 3 66 3 66 
JI DO FARALHÃO 2 44 2 - - 2 44 

EB1 Nº2 FARALHÃO 2 46 - 2* 46 - - 
EB1 MANTEIGADAS 3 68 3 1 15 1 22 

TOTAIS 35 772 33 16 368 18 398 
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*Esta ação ainda não foi realizada por dificuldades de deslocação das turmas à escola sede. Oportunamente será agendada com a Teresa Marques uma ação na 

própria escola. 

3. Número de turmas/alunos envolvidos na Exposição – Como se pode facilmente observar, parece haver uma relação direta entre 

as escolas com maior número de turmas presentes na ação de sensibilização e o número de turmas envolvidas em trabalhos para a 

Exposição. O que parece indicar, que a envolvência determina-se pelo maior ou menor grau de motivação em que se podem 

envolver os intervenientes neste tipo de iniciativas. 

4. Número de familiares ou pais presentes na Ação Segura’net Familia – Esta foi sem dúvida a ação mais ambiciosa e ao mesmo 

tempo que resultou mais constrangedora. O maior constrangimento foi não conseguir fazer chegar a cada Encarregado de 

Educação os convites efetuados para o efeito, por não haver plafond de fotocópias. Sem dúvida que esta ação revestia-se, no 

nosso entender, da maior importância e seria sempre de ser considerada prioritária, já que este é um dos objetivos do projeto 

Educativo deste Agrupamento. Este fator, a pouca participação dos Encarregados de Educação, tem sido identificado como um dos 

maiores impedimentos ao sucesso educativo dos nossos alunos, razão pela qual pensámos promover esta ação de forma a 

envolver os pais e familiares em temas diretamente relacionados com a educação, ainda que, ao mesmo tempo de interesse 

comum.  

5. Número de alunos envolvidos numa ação de sensibilização para os 8ºanos - Esta ação, já presente no PAA do Agrupamento, à 

semelhança do que se tem vindo a fazer nos anos transatos, é da responsabilidade do coordenador PTE. Foi desenvolvida com 

alunos do 8º ano de escolaridade. 

 

 

 

 

 

 



[Projeto Segura’net] [2012] 
 

[Proponentes/Dinamizadoras docentes H. Romano e P. Pinto] Página 20 
 

 

AVALIAÇÃO POR AMOSTRAGEM 

1. AVALIAÇÃO DOS PRESENTES NA AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO 

Por amostragem (cerca de 24 alunos e docentes anónimos), foi realizado um inquérito (Avaliação 1) relativamente à presença na 

Ação de Sensibilização e à sua pertinência, tendo em conta a alteração de comportamentos e o contacto com novos 

conhecimentos relativos a este tema. Todos os entrevistados foram unânimes em dizer SIM às perguntas 1,2, 3 e 5. Dos 24, apenas 

5 colocaram dúvidas sendo que os outros 19 não o fizeram. Assim poderemos concluir que a ação se encontrava bem programada 

e correspondeu às espectativas dos presentes. 

2. AVALIAÇÃO DAS TURMAS ENVOLVIDAS NO PROJETO 

Foi enviado o inquérito (Avaliação 2) para todas as turmas que se envolveram no projeto, explorando os materiais disponíveis no 

Kit e participando na Exposição de trabalhos. Podemos então concluir, após a análise das respostas, que todos os alunos 

participaram com grande interesse, aprenderam e tomaram conhecimento com fundamentos novos e perceberam que teriam de 

alterar alguns comportamentos para fazerem uma utilização mais segura da Internet. Neste âmbito os objetivos foram plenamente 

atingidos e até, de alguma forma, ultrapassados se tivermos em conta o número de alunos que conseguimos motivar a participar. 

Em jeito de balanço final carece dizer que todo este trabalho só foi possível devido ao apoio da ERTE/DGIDC na pessoa do Jorge Borges e 

da Teresa Marques, que se mostraram sempre disponíveis. Agradecer também os materiais de divulgação e exploração que foi possível 

distribuir às turmas participantes e que dará para agraciar àquelas que participaram e tornaram a nossa exposição tão rica. Ser-lhes-á 

também oferecido um Certificado de Participação pela sua disponibilidade em saber um pouco mais. Gostaria de agradecer aos docentes 

envolvidos, pois sem eles nada teria sido possível e especialmente às duas professoras-bibliotecárias do Agrupamento que nos apoiaram 

em todos os momentos, promovendo a realização deste Projeto. Por último, agradecer o apoio prestado pela Direção no fornecimento de 

CD’s e DVD’s e de algumas fotocópias que foram inseridas nos Kits que distribuímos nas escolas.  
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Concluindo, ficámos com a certeza de que, em passos muito pequenos, por ter sido o primeiro ano que se realizou um trabalho neste 

âmbito e alargado a todo o Agrupamento, com atividades adequadas aos alunos desde o pré-escolar até ao secundário, conseguimos 

consciencializar os alunos e até os docentes da importância que, hoje em dia, se tem a Internet na vida das pessoas e por consequência 

dos nossos alunos. Foi importante dotá-los da consciência que a resolução não passa por deixar de a utilizar, mas antes, utilizá-la com 

regras e com mais segurança e de uma forma cada vez mais divertida, utilitária e fundamental. 

“Alunos 

A Internet é um lugar fantástico onde podes falar com gente de todo o mundo e fazer novos amigos, aprender coisas sobre determinados 
assuntos e passar momentos divertidos. Mas, para poderes beneficiar de todas as vantagens da Internet, é fundamental que a utilizes em 
segurança…” 

Gostaríamos de realçar que entendemos que este projeto foi proposto com a certeza de que, se todos contribuirmos para o crescimento e 

conhecimento dos nossos alunos e de uma forma geral de toda a comunidade educativa, daremos, cada um de nós, um passo gigante na 

prossecução dos objetivos do Projeto Educativo do nosso Agrupamento e entraremos na era digital, garantindo, também, a necessidade 

de se perceber como é que os nossos alunos se relacionam com o computador e com a Internet.  
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SEMANA SEGURA’NET 2012 

AÇÃO SENSIBILIZAÇÃO NA BE, animada pelos alunos das turmas 10 e 40 

 

DIA 8 DE FEVEREIRO DE 2012 

 

  

 

 

 

 

 

HORAS TURMAS Observações 
9h30m – 10h30m T. 35 e 36 O professor decidirá da pertinência de estar ou não presente nesta 

ação. 
Esta atividade poderá servir de motivação ao desenvolvimento de 
trabalhos dentro do tema. 
 

11h00 – 12h00 T. 23 e 31 

14h00 – 15h00 T.39 e 30 

16h00 – 17h00 T. 13 e 22 

 

http://www.google.pt/imgres?q=SEGURANET&hl=pt-PT&biw=1366&bih=599&gbv=2&tbm=isch&tbnid=upP9kTSoUzohkM:&imgrefurl=http://www.seguranet.pt/alunos&docid=F3fQiD48agGSwM&imgurl=http://www.seguranet.pt/files/jogo1_2.JPG&w=361&h=223&ei=I40xT-vGFM3KswaFnNW6BA&zoom=1
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Pais, 

“… a Internet comporta alguns riscos com os quais temos de aprender a lidar 

para podermos preparar os nossos filhos para mais esta nova realidade.” 

Participe na Ação de Sensibilização para Pais e Familiares que se 
realizará na quarta feira no auditório da sede do Agrupamento, pelas 

17h30m. 

Contamos consigo porque sabemos que se preocupa! 
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                                                         Certifica-se que os alunos da turma____                                    

turma ____, da     E.B. _____________ participaram no     

                                      projeto Semana Segura’net 2012 e na               

exposição de trabalhos alusivos à utilização segura da Internet. 

Setúbal,17/02/2012                       


