
 
   

 

“Vamos aprender a utilizar a Internet de forma segura” 

Atividade 5 (conversas com desconhecidos) 

 

1. Mostrar aos alunos a seguinte imagem. 

 

 
 

https://www.seguranet.pt/pt/tiras-bd-seguranet 
 

2. Pedir aos alunos que, aos pares, resumam esta tira de banda desenhada, numa 

mensagem, como por exemplo “Se não tens a certeza, não o faças”. 

 

3. Em grande grupo, levar os alunos a apresentar as suas mensagens, relativamente à 

tira de banda desenhada, dando a palavra a um porta-voz de cada um dos pares. 

 

4. Em grande grupo, refletir sobre a questão dos contactos e conversas com 

desconhecidos, relativamente a alguns aspetos, como por exemplo: 

 Não devemos confiar em mensagens de desconhecidos, seja presencialmente, seja 

através de aplicativos de mensagem ou redes sociais; 

 Não devemos fornecer nenhuma informação pessoal, como o nosso nome ou o 

endereço ou dizer onde estamos e com quem estamos; 

 As pessoas podem mentir sobre as suas idades, fotos e fingir ser outras pessoas; 

 Nunca devemos combinar encontros com desconhecidos, ainda que acreditemos 

que já os conhecemos bem. 

 

5. É tempo de aprender 

 

 

https://alfredodantas.com.br/site 

Lembra-te da sigla SESA: «Segurança é Estar Sempre Alerta» 

https://www.seguranet.pt/pt/tiras-bd-seguranet


 
   

 

6. Em grande grupo, apresentar o recurso “árvores de Decisão”, disponível em 

https://www.seguranet.pt/pt/arvores-de-decisao.  

 

 

 

7. Pedir aos alunos que, com o seu par, construam uma árvore de decisão 

relativamente ao tema que foi abordado (conversas com desconhecidos). 

 

8. Em grande grupo, os alunos apresentam as suas ideias, dando a palavra a um porta-

voz de cada um dos pares. Os restantes pares dão a sua opinião sobre os trabalhos 

dos colegas e, em caso de necessidade, as árvores de decisão são 

alteradas/reformuladas. 

 

9. Se a turma ou a biblioteca, já tiver um blogue, os trabalhos podem ser colocados aí 

digitalmente. Se ainda não houver, que tal construir um blog ou site da turma para 

poder partilhar os trabalhos elaborados pelos alunos? 

 

Referências 

https://www.seguranet.pt/ 
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