
 
   

 

“Vamos aprender a utilizar a Internet de forma segura” 

Atividade 13 (sexting) 
 

1) Reflexão sobre o vídeo “Sexting”. 
 

a) Mostrar, aos alunos, o seguinte vídeo. 
 

 

https://youtu.be/PL57cjJlp7g 
 

b) Dividir a turma em grupos de 3 a 5 elementos, pedir que analisem o vídeo e o 

documento “Jovens Sexting”, disponível em https://bit.ly/3ui7HVn. Convidar os alunos 

a darem a sua opinião, através de um vídeo, criado com a ferramenta Biteable, 

disponível em https://biteable.com/pt-br/ e apresentação em 

https://youtu.be/A3SutmyUGa8. 

c) Em grande grupo, refletir sobre os vídeos produzidos e sobre algumas questões 

relacionadas com o Sexting, nomeadamente: 

• Nunca nos devemos deixar levar por pressões, para produzir ou publicar imagens 

sensuais; 

• Tudo o que fazemos online tem consequências, também, fora da Internet. Uma vez 

online, perdemos completamente o controlo da foto ou texto que publicamos. 

Pense muito bem antes de publicar; 

• Quando tivermos dúvidas em relação aos comportamentos sexuais, devemos 

conversar com os nossos pais ou outros adultos de confiança, antes de nos 

expormos na Internet; 

• Discutir questões relacionadas com a sexualidade não é errado e ficaremos, sem 

qualquer dúvida, muito mais protegidos. Estando mais informados, estaremos mais 

seguros e saudáveis, dentro e fora do ciberespaço; 

• Devemos proteger os nossos direitos sexuais e devemos denunciar agressões; 

https://youtu.be/PL57cjJlp7g
https://bit.ly/3ui7HVn
https://biteable.com/pt-br/
https://youtu.be/A3SutmyUGa8


 
   

 

• Podem parecer brincadeiras inocentes, mas este tipo de mensagem sensual coloca 

a nossa privacidade em risco. 

 

2) Plataforma Educativa Milage Aprender+ (saber mais sobre esta plataforma) 

a) Levar os alunos a explorarem o recurso sobre Sexting e a realizarem a ficha de trabalho, 

que está disponível na disciplina de 3.º e 4.º ano – Cidadania Digital/ Sexting/ Ficha 1, 

da plataforma Milage Aprender+. 

 

3) Divulgação 

Se a turma ou a biblioteca, já tiver um blogue, os vídeos realizados pelos alunos podem ser 

colocados aí, para serem divulgados. Se ainda não houver, que tal construir um blog ou site 

da turma para poder partilhar os trabalhos elaborados pelos alunos? 
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