
ICTskills4All 
Bem-vindos 



Motivações

1. Superar o medo e a insegurança

2. Flexibilidade 

3. Adaptação

4. Auto motivação e otimismo

5. Fazer valer a pena 

6. Auto confiança 

7. Fortalecimento das relações 

8. Transformação

 



Quem somos?

Projecto ICTskills4All

Após um estudo feito às populações europeias, chegou-se à conclusão de 

que havia muitas pessoas com poucas ou nenhumas competências digitais, 

o projecto ICTskills4All nasceu dessa necessidade. 

Este projecto foi desenvolvido pelo Porto4Ageing da Universidade do Porto 

em conjunto com mais 4 países, Bélgica, Letónia, Polónia e Reino Unido, de 

forma a ajudar na aquisição ou melhoramento das competências digitais.



Vamos apresentar-nos 

‹ Apresentação da equipa P4A e dos alunos:

Formadores:

Liliana Rodrigues | Designer de Comunicação e Comunicadora de Ciência do P4A

Kerolyn Ramos | Gerontóloga P4A e UniSER/UnB (Brasilia)

‹ Alunos, nomes e características: 

Estudante 1 - 

Estudante 2 - 

Estudante 3 - 

Estudante 4 -



Apresentação do curso 

‹ 1 Pré sessão + 8 sessões

‹ 45 minutos por cada sessão, 2 sessões/semana – 45m de aula + 10m 

intervalo

[Aula, intervalo, aula]

‹ 2 formadores por sessão  



O que preciso saber?

‹ Este curso presencial do ICTskills4All não exige nível de escolaridade nem 

conhecimentos prévios para uso de tecnologias digitais;

‹ O que queremos é que todos possam aprender novas competências

 



Quais os objectivos do curso?

‹ 1 Preparação e motivação para o estudo continuado, fazendo uso de 

e-learning + suporte [Eu consigo, Eu quero, vale a pena];

‹ 2 Superar o medo da tecnologia e ganhar competências para usar o 

computador de forma independente [Não estou sozinho/a, Não é assim tão 

difícil, Posso aprender ao meu ritmo]

‹ 3 Fortalecer a confiança no sucesso (Eu consigo, Eu vou fazê-lo)

‹ 4 Valor adicionado: melhoria funcional da alfabetização digital como parte 

do estudo, dedicado às duas gerações – séniores [55+] e jovens.

 



Quais os desafios?

‹ Superar os medos e inseguranças

‹ Aprender a lidar com a diversidade da tecnologia 

‹ Superar os preconceitos e paradigmas  

 



Quais os benefícios?

‹ Ganhar competências digitais; 

‹ Combater o isolamento social; 

‹ Ter acesso à Saúde Digital

 



Diagnóstico

‹ Tem acesso ao computador em algum lugar? 

‹ Tem telemóvel?

‹ O telemóvel tem acesso à internet?

‹ O que o levou a querer aprender sobre as tecnologias digitais?

‹ Tem alguma limitação?

 

 

 



Ferramentas e materiais

‹ Caderno de actividades - para anotações, realização dos exercícios e 

avaliações do curso; 

‹ Computador / tablet; 

 



Como saber se o curso foi válido?

‹ Eu sou parte da ciência? 

‹ Compromisso com a minha geração e gerações futuras

‹ Para que servem as avaliações?

 



Informações importantes

‹ Calendário de aulas

‹ Recomendações para o próximo encontro

‹ Contactos relevantes

lsrodrigues@reit.up.pt

 

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

15.30h Aula Aula

15.50h Intervalo Intervalo

16.00h Aula Aula



Obrigada pela sua participação!

Vemo-nos no próximo encontro

 



ICTskills4All 
Sessão 1 | Primeiro contacto com o computador e 

competências básicas 



Motivação de Hoje

‹ Superar o medo e a insegurança 

 



Medos e angústias ao usar um computador



Vamos conhecer os Elementos Básicos do computador |
CPU, Monitor, Teclado e o Rato 

‹ Hoje vamos aprender o que é que um computador pode fazer; 

‹ Os computadores podem ser usados para uma grande variedade de 

atividades úteis, informativas, divertidas e criativas. Tais como:

‹‹  usar a internet;

‹‹ jogar jogos, ouvir música, ver vídeos

‹‹ escrever cartas

‹‹ fazer compras online

‹‹ Homebanking

 



Vamos conhecer os Elementos Básicos do computador |
CPU, Monitor, Teclado e o Rato 

‹ O que é o computador?

 

http://drive.google.com/file/d/1ksScrpBievD95mOezctGu4gdOv362JDk/view


Vamos conhecer os Elementos Básicos do computador |
A Caixa e o CPU 

‹ O que é a caixa ou torre? 

A caixa pode ter vários formatos, horizontal ou vertical (torre), e é 

onde se encontra o cérebro do computador e onde se ligam todos os 

outros componentes. 

 

‹ O que é o CPU?

Do inglês “Central Process Unit” ou Unidade 

Central de Processamento. A CPU é 

responsável por calcular e realizar tarefas 

determinadas pelo utilizador, é considerado o 

cérebro do computador.

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=http://lucascamilio.blogspot.com/2013/10/os-pequeninos-que-dominaram-o-mundo_18.html&psig=AOvVaw3_1peOwJHBWC5L1dXEu803&ust=1588097025070000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCQucqYiekCFQAAAAAdAAAAABAI


Vamos conhecer os Elementos Básicos do computador |
Computador de secretária ou Desktop

‹ Estão ligados à torre:

‹‹ Monitor

‹‹ Teclado

‹‹ Rato

‹‹ o cabo de corrente

Outros:

Colunas de som, auscultadores, gravadores, entre outros

 

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://pcware.com.co/computador/computador-torre-core-i3-ram-4gb-discoduro-1tb-pantalla-20-pulgadas/&psig=AOvVaw3Bjiotjp6SO-4EYkiTTAOs&ust=1588097502699000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDLyraaiekCFQAAAAAdAAAAABAR


Vamos conhecer os Elementos Básicos do computador |
Monitor



Vamos conhecer os Elementos Básicos do computador |
Monitor

‹ O monitor permite-nos ver o que está a acontecer no computador.

‹ Alguns computadores combinam o monitor com a caixa, tornando-se um 

2 em 1.

‹ Quando o monitor é independente da caixa do computador, tem de estar 

ligado à torre e também à tomada elétrica;

‹ Existe em tamanhos e qualidades variadas;

‹ Possui botões de ligar/desligar.

 



Vamos conhecer os Elementos Básicos do computador |
Teclado



Vamos conhecer os Elementos Básicos do computador |
Teclado
‹ O teclado é uma das ferramentas mais importantes para controlar um 

computador. É um dos mecanismos responsáveis por levar uma ordem ou 
comando diretamente ao processador;

‹ O principal objetivo do teclado é escrever texto. Pode escrever um texto, 

um e-mail, procurar um website, ou qualquer outra função que envolva 
letras e números;

‹ O teclado encontra-se normalmente em frente ao monitor do computador, 

e a maioria liga-se ao computador através de um cabo, e usa a energia do 
computador para funcionar;

‹ Existem também os teclados wireless, não têm fios, e funcionam a baterias. 

 

 



Vamos conhecer os Elementos Básicos do computador |
Teclado



Vamos conhecer os Elementos Básicos do computador |
Teclado



Vamos conhecer os Elementos Básicos do computador |
Teclado

‹ Backspace - Para apagar a última letra ou número que escrevemos. É a tecla que 

se encontra no canto superior direito da secção principal do teclado;

‹ Shift Key - Para escrever uma letra maiúscula, pressione e mantenha a tecla Shift 

com um dedo enquanto carrega noutra tecla com outro dedo. Existem duas teclas 
Shift, uma de cada lado da parte inferior do teclado.

‹ Caps Lock - Também pode usar a tecla Caps Lock para escrever maiúsculas. Só 

precisa carregar uma vez nesta tecla, e todas as letras que escrever a seguir serão em 
maiúsculas. Para voltar a escrever em minúsculas, carregue novamente na tecla;

‹ Enter - Quando acaba de escrever uma linha e quer começar uma nova. A tecla 

Enter fica do lado direito do teclado.

 

 



Vamos conhecer os Elementos Básicos do computador |
Rato

‹ O rato é um pequeno dispositivo móvel, que permite controlar várias funções 

num computador; 

‹‹ Movimenta o cursor;

‹‹ Um clique (botão esquerdo): seleciona o item clicado; 

‹‹ Dois Cliques (botão esquerdo): abre o item;

‹‹ Botão direito (abre o menu especial): janela flutuante;

‹‹ Clicar + arrastar e largar;

‹ Roda (Scroll): movimenta o ecrã ou o item selecionado;

‹ Mousepad: apoia o rato, para melhor utilização.

 



Vamos conhecer os Elementos Básicos do computador |
Rato

‹ O rato no ecrã 

aparece como uma 

pequena seta chamada 

de cursor, pode ser 

branca ou preta e em 

determinados 

documentos aparece 

como um desenho de 

uma mão; 

 



Ligar e Desligar

Para ligar ou desligar um 

computador, é necessário 

carregar no botão 

ligar/desligar. É o botão 

que tem um símbolo com 

um círculo e uma linha a 

atravessá-lo, conforme 

pode ver na imagem.



Ligar e Desligar

Na maioria dos computadores de secretária, o botão ligar/desligar (on/off), 

encontra-se na "caixa". Se o monitor for separado do computador, não se 

esqueça que também tem de o ligar.

‹ Este é o botão universal de Ligar/Desligar;

‹ Não apenas para computadores, mas para todos os dispositivos;

‹ Encerra/inicia a energia para os componentes da torre;

‹ O “MONITOR” pode ser ligado diretamente na rede de energia.



Atividade 1 - Não somos mais estranhos! 

Para esta tarefa, utilize o seu CADERNO DE ATIVIDADES

Agora que você e o computador já foram devidamente apresentados, 

escute as instruções e mãos à obra! 



Atividade 1 - Não somos mais estranhos! 



Atividade 1 - Não somos mais estranhos! 



‹ O Desktop é o único não móvel. Porém possuem um grande desempenho.

‹ “NOTEBOOKS” e “NETBOOKS” são computadores portáteis e podem ser usados 

sem estar ligados à corrente. A diferença entre eles baseia-se na capacidade de 

processamento e no tamanho. 

‹ Os Netbooks são mais compactos. Têm uma                                                            

duração de bateria alta. São mais lentos.

‹ Os Notebooks são mais completos. 

Mais pesados e com menor autonomia.

Diferenças entre computador, portátil, tablet e 
smartphone 

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://www.zoom.com.br/notebook/deumzoom/netbook-x-tablet-qual-o-melhor-para-voce&psig=AOvVaw39MboJvXtRLrQDXCbkduOh&ust=1588098744036000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCID-xoCfiekCFQAAAAAdAAAAABAD


Diferenças entre computador, portátil, tablet e 
smartphone 

‹ SMARTPHONE/TELEMÓVEL
Fotografar, filmar e gravar em áudio. Organizar agenda de tarefas e compromissos. 

Conexão com internet. “MULTIMÉDIA”. Evoluem rapidamente e hoje fazem praticamente 

tudo. São um computador em miniatura.

‹ “TABLET”
Situa-se entre os Smartphones e os Computadores. O ecrã maior do que o smartphone 

permite que faça tarefas mais complexas com ele. A mobilidade, maior do que a do 

computador, permite que o leve a mais lugares. Apesar disso, não substitui 

completamente nenhum dos dois anteriores.

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://www.istockphoto.com/br/vetor/maquete-consistindo-de-computador-port%25C3%25A1til-tablet-pc-e-smartphone-m%25C3%25B3vel-com-tela-em-gm998599730-270115847&psig=AOvVaw39MboJvXtRLrQDXCbkduOh&ust=1588098744036000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCID-xoCfiekCFQAAAAAdAAAAABAP


Ferramentas de E-learning 

Existem diversas formas de aprender e treinar sobre computação.

Utilizar a internet e a web são exemplos disso, tornando o estudo de 

forma dinâmica e fácil. 

O “E-Learning” ou APRENDIZAGEM VIRTUAL é uma ferramenta muito 

utilizada atualmente, especialmente nesta altura de pandemia.



Ferramentas de E-learning 

A internet é a mesma em computadores, smartphones, tablets, etc.

O que muda é a forma de utilizá-la. E as suas respectivas funções.

Tudo o que lê e aprende na web pode ser acedido, por qualquer 

equipamento.



Atividade 2 - Pulando obstáculos: Qual a parte mais difícil? 

Para esta tarefa, utilize o seu CADERNO DE ATIVIDADES

Com algumas palavras, diga-nos qual acha ser a parte mais complicada em 

aprender/adquirir competências digitais. Depois, escreva sobre o que considera 

importante para aprender. 



Atividade 3 - Auto avaliação e avaliação do curso: 
Preencher o formulário de observações

Nesta tarefa, utilize o seu CADERNO DE ATIVIDADES

Importante saber!

Não iremos julgar as suas competências; 

Queremos apenas saber se as nossas metodologias são as mais adequadas 

para ajudá-lo/a neste processo e onde podemos melhorar. 

Com o seu feedback, poderemos ajudá-lo a si e a outras pessoas a melhorar as 

suas competências digitais. 



Atividade 3 - Auto avaliação e avaliação do curso: 
Preencher o formulário de observações

1. Quanto estiver a preencher os formulários, seja o mais sincero possível.

Os formulários são confidenciais e não será identificado na análise dos dados. 

Além disso, precisamos que nos diga sempre a verdade sobre as competências 

adquiridas. 

Somente assim, poderemos ajudar a melhorar a sua aprendizagem. 



Atividade 3 - Auto avaliação e avaliação do curso: 
Preencher o formulário de observações

2. Pedimos gentilmente que preencha os documentos o mais legível possível, 

para nos ajudar a analisar os formulários o mais rápido possível. 

3. Se tiver alguma dúvida sobre o preenchimento dos formulários, não hesite em 

chamar um assistente para o auxiliar. 



Atividade 3 - Auto avaliação e avaliação do curso: 
Preencher o formulário de observações

4. Os formulários de avaliação devem ser entregues ao assistente ao fim de cada 

sessão. Destaque seu formulário e entregue ao assistente assim que o finalizar. 

5. Tente responder a todos os itens dos formulários de avaliação. Quanto mais 

informações você puder compartilhar, melhor poderemos melhorar as atividades. 



Avaliação da sessão 

Instruções
Com a finalidade de analisar a satisfação com o curso, por favor complete as seguintes 

questões. Não existem respostas “CERTAS” ou “ERRADAS”. O importante é compreender o que 
pensa e sente sobre a sessão do dia.

Onde Data:
Nome do 
participante

Idade:

Reflexões e descobertas pessoais Sessão número:

1 Maior dificuldade...

2 Maior facilidade...

3 Mais gostei de...

4 Eu mudaria...

5 Outros pontos e sugestões

6 Em uma escala de 1 a 5, em que 5 é 
excelente e 1 muito fraca, que nota 
você dá para a sessão de hoje?

1(    )
Muito fraca

 2(    )
Fraca

 3(    )
Média

 4(    )
Boa

 5(    )
Excelente



Tarefa para casa - Atividade 4 - Construir um glossário: 
termos para decorar 

Este glossário será usado como uma ferramenta para auxiliar a 

aprendizagem de termos que eram desconhecidos. 

Coloque qualquer palavra que quiser e construa o seu glossário ao longo 

de todo o curso! 



Obrigada pela sua participação!

Vemo-nos no próximo encontro

 



ICTskills4All 
Sessão 2 | Segundo contacto com o computador 



Flexibilidade! 

Motivação de hoje



Conteúdos da aula

‹ Ao final desta sessão, você será capaz de:

‹‹  Ligar/desligar um computador, tablet ou smartphone;

‹‹  Identificar os componentes básicos do computador;

‹‹  Utilizar o rato;

‹‹  Usar teclas básicas do teclado;

 ‹‹ Princípios básicos das redes sociais;

 ‹‹ Identificar comandos e-learning

 ‹‹ Entender as possibilidades e consequências do rastreio (câmara);

 ‹‹ Saber das possibilidades e consequências de compartilhar informações 
pessoais.



Recapitulando

Hoje vamos praticar as atividades da aula passada e ganhar confiança nos 

conhecimentos adquiridos. 

Itens básicos do computador:

‹ Monitor

‹ Teclado

‹ Rato

‹ CPU

Vamos: ligar e desligar o computador / smartphone / tablets.



Pratique as seguintes funções:

‹  Uso do botão direito para abrir menus

‹  Uso do botão esquerdo para selecionar coisas

‹  Clique duplo do botão esquerdo para abrir arquivos e programas

‹  Scroll e deslizar uma página 

Recapitulando - Rato



• Para praticar o uso do teclado escreva um texto de um parágrafo 
no bloco de notas. Escreva: seu nome completo, endereço, idade 
e o que comeu no pequeno almoço de hoje.

• Relembrar a função das teclas: Delete, Alt, Control, AltGr, 
PrintScreen

Recapitulando – Teclado e E-learning



Recapitulando – E-learning

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://slideplayer.com.br/slide/48307/&psig=AOvVaw1r3XFQAM34Gg-UIrXF4Cj5&ust=1588118728592000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIi4urrpiekCFQAAAAAdAAAAABAw
https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://neriteduca.com.br/blog/e-learning&psig=AOvVaw1r3XFQAM34Gg-UIrXF4Cj5&ust=1588118728592000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIi4urrpiekCFQAAAAAdAAAAABA9


• Princípios básicos do uso seguro da mídia digital no nível de 
ativação e verificação da segurança (programas, aplicativos de 
segurança - ícones);

• Possibilidades e consequências do 
rastreamento (câmera);

•  Possibilidades e conseqüências do
 compartilhamento de informações sobre si mesmo.

Recapitulando – Segurança

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://www.internetsegura.pt/noticias/5-mitos-sobre-sua-seguranca-online&psig=AOvVaw1WqB1htGwAD6_Xb4aBDpM_&ust=1588119069945000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDMrN3qiekCFQAAAAAdAAAAABAD


Atividade 5 – Transformando habilidades 
em atitude 1: eu posso, eu quero e vale a 
pena!

Nessa atividade, tente fazer algo do seu interesse usando o 
computador! Escolha qualquer coisa que gostes! 

Escreva a sua experiência no caderno e também descreva tudo 
que foi necessário para te preparar e motivar para alcançar os 
seus objetivos, apesar da pouca habilidade com tecnologias 
digitais.   



 Atividade 6 – Tarefa de casa
Atualize seu Glossário 

Volte a Atividade 4 e atualiza o seu glossário! Se certifique de 
compartilhar com o resto da turma os novos termos descobertos  
e seus significados!



Avaliação da sessão 

Para analisar o nível de satisfação em relação a aula de hoje, por 
favor, responda as perguntas do seu caderno de atividades. Não 
existem respostas certas ou erradas. O que importa é entender a 
sua opinião e como se sentiu na aula de hoje.



Avaliação da sessão 

Instruções
Com a finalidade de analisar a satisfação com o curso, por favor complete as seguintes 

questões. Não existem respostas “CERTAS” ou “ERRADAS”. O importante é compreender o que 
pensa e sente sobre a sessão do dia.

Onde Data:

Nome do participante Idade:

Reflexões e descobertas pessoais Sessão número:

1 Maior dificuldade...

2 Maior facilidade...

3 Mais gostei de...

4 Eu mudaria...

5 Outros pontos e sugestões

6 Em uma escala de 1 a 5, em que 5 é 
excelente e 1 muito fraca, que nota 
você dá para a sessão de hoje?

1(    )
Muito fraca

 2(    )
Fraca

 3(    )
Média

 4(    )
Boa

 5(    )
Excelente



Obrigada por sua participação! 

Vemo-nos no próximo encontro

 



ICTskills4All 
Sessão 3 | Primeiro contacto com a internet



Motivação de hoje

ADAPTAÇÃO



Conteúdos da sessão
‹ Na sessão de hoje discutiremos:

‹‹ A ideia de “Internet”, “Navegadores” e “E-mails”;

‹‹ Pesquisas;

‹‹ Regras para uso seguro de ferramentas de pesquisa;

‹‹ Páginas e portais de informação.

‹ Ao final desta sessão, você será capaz de:

‹‹ Conhecer os navegadores, como identificá-los e suas diferenças básicas;

‹‹ Conhecer as ferramentas de pesquisa, suas diferenças e utilidades;

‹‹ Como identificar páginas seguras;

‹‹ Portais de informação;

‹‹ Quais as vantagens de utilizar portais de informação comparado ao tradicional.

‹‹ Como usar o “E-mail”



Internet

‹ Definição: rede de computadores dispersos por todo o planeta 

que trocam dados e mensagens utilizando um protocolo comum, 

unindo usuários particulares, entidades de pesquisa, órgãos 

culturais, institutos militares, bibliotecas e empresas de toda 

envergadura.

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://jornalpequeno.com.br/2019/06/24/com-65-mil-km-de-fibras-oticas-internet-para-todos-vai-conectar-cidades-do-maranhao/&psig=AOvVaw0wTdZ8ENXpn1bTAR9tZ8ye&ust=1588127141492000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjyquWIiukCFQAAAAAdAAAAABAD


Um navegador de rede, navegador web, navegador da internet ou 

simplesmente navegador, é um programa que habilita seus 

usuários a interagirem com documentos HTML hospedados em um 

servidor da rede.

Navegador web (Browsers)



Navegadores web (Browsers)

Internet Explorer

-Normalmente já 
vem instalado no 
computador 

-Navegador leve 

-Desenvolvido pela 
Microsoft

Mozzila Firefox

-Necessita fazer 
download

- Navegador leve

-Desenvolvido por 
uma entidade 
global sem fins 
lucrativos (Firefox)

Google Chrome

-Necessita fazer 
download

-Navegador mais 
completo e 
pesado

-Desenvolvido 
pela Google

Safari

-Não necessita fazer 
download  apenas 
em computadores 
Apple

-Desenvolvido pela 
apple para maior 
compatibilidade em 
produtos da 
empresa



Funções básicas: 

• Nova janela: para abrir uma nova janela, procure na aba de 
pesquisa por este símbolo “+”, ou no caso (internet explorer use 
Ctrl+T), já no Chrome Ctrl+t abre uma nova guia.

• Nova guia: Ctrl+N

• Adicionar favoritos: Chrome: Ctrl+D / Explorer: Ctrl+I

• Note que existem muitas diferenças entre os navegadores.

Navegadores web (Browsers)



Um mecanismo de busca ou 
buscador nada mais � que um 
website especializado em buscar 
e listar páginas da internet a 
partir de palavras-chave 
indicadas pelo usuário.

Buscadores

Os buscadores surgiram logo após o aparecimento da 
internet, com a intenção de buscar qualquer 
informação na web, apresentando os resultados de uma 
forma organizada, com a proposta de fazer isto de uma 
maneira rápida e eficiente. Examplo: Google, Bing e 
Yahoo



Vamos aprender usando o google:
• Clique duas vezes no ícone do seu 

navegador > digite no campo da 
endereço: google.com> clique duas vezes 
na barra de pesquisa > digite qualquer 
tema que queira buscar. Exemplo: 
computador.

• Explore também as funções de imagens, 
notícias e vídeos!

Buscadores 



• Verifique os URLs
Há uma forma simples e legal de testar a segurança de um site: 
confira se a URL. corresponde ao site indicado no link. Descubra 
onde um link vai te levar antes de clicar nele. Como? Basta 
arrastar o ponteiro do rato sobre qualquer link para verificar o 
URL ao qual ele está vinculado.

Arraste o ponteiro do mouse sobre o link acima, mas não clique 
nele. No Firefox ou no Chrome, você deverá ver o URL vinculado 
ao link no canto inferior esquerdo do seu navegador: 
https://www.avg.com. Fácil, certo?

Como identificar páginas seguras?



• Verifique os URLs

Você também pode verificar URLs no Safari. 

Primeiro, clique em Ver no menu e depois selecione Mostrar barra de status. Agora, 
quando você passa o cursor sobre o link, é possível ver, no canto inferior esquerdo da 
sua tela, qual o seu destino.

Certifique-se também de que os URLs estão escritos corretamente. A maioria das 
pessoas apenas passa os olhos sobre o texto. Os cibercriminosos  sabem disso e 
frequentemente substituem caracteres visualmente semelhantes (por exemplo, 
“Yah00.com” em vez de “Yahoo.com”) para enganá-lo e fazer com que você acesse para 
fornecer involuntariamente suas senhas, números de cartão de crédito e 
outras informações pessoais. Não caia nesse truque. Basta apenas um segundo para 
verificar se um URL é seguro. 

Como identificar páginas seguras?



• Procure pelo HTTPS

Verificar se os sites que você visita usam o HTTPS é uma outra forma de 
garantir que um site é seguro.

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) é o protocolo fundamental para enviar 
dados entre seu navegador web e os sites visitados. HTTPS é apenas sua 
versão segura. (O “S” significa, simplesmente, “seguro”).

O protocolo HTTPS é frequentemente usado para transações bancárias e 
compras online, pois ele criptografa sua comunicação para evitar que 
criminosos roubem informações sigilosas, como seus números de cartão de 
crédito e senhas.

Como identificar páginas seguras?



Para descobrir se uma página tem HTTPS, verifique se há um 
cadeado na barra de navegação do seu navegador. Se ele estiver 
lá, você saberá que o site acessado está usando um certificado 
digital confiável: em outras palavras, sua conexão está protegida.

Como identificar páginas seguras?



Para iniciarmos o uso da internet, sugerimos a visita de algumas páginas. Digite 
no espaço de endereço do seu navegador os seguintes sites e tente 
explorá-los:

• https://www.wikipedia.org/
• https://scholar.google.com.br/

A Wikipedia é uma enciclopédia online colaborativa. Nela, qualquer pessoa 
no mundo pode colaborar para adicionar informações sobre qualquer 
assunto. 

O Google Scholar (ou Google acadêmico) é uma plataforma que mostra 
como resposta a sua pesquisa, apenas artigos acadêmicos. 
Peça ajuda a um assistente para utilizá-los!

Páginas e portais informativos

https://www.wikipedia.org/
https://scholar.google.com.br/


O uso dessas plataformas é vantajoso em relação a buscas analógicas por 
pouparem tempo, além de existir uma quantidade ilimitada de 
informação. No entanto é preciso ficar atento quando a confiabilidade das 
informações passadas. Em plataformas colaborativas, como por exemplo a 
Wikipedia, é muito importante sempre checar as referências bibliográficas 
das informações, já que os artigos podem ser escritos por qualquer pessoa.

Páginas e portais informativos



Mas atenção! Essas são apenas dicas simples e rápidas. 
Recomenda-se  contratar um serviço de antivírus!  

Como identificar páginas seguras?



Dica!

Ferramenta para identificar sites seguros

• Para conferir de forma rápida se um site ou um URL é seguro, você pode 
usar um verificador de segurança de site como o Navegação Segura do 
Google. 

• De acordo com a página da ferramenta, “o Navegação Segura do Google 
examina bilhões de URLs, softwares e conteúdos nessas páginas em 
busca de sites não seguros”, tornando-o uma forma excelente de 
checagem de segurança. 



Dica!

Ferramenta para identificar sites seguros

• Basta copiar e colar qualquer URL na caixa de pesquisa e apertar a 
tecla Enter. Pronto! O Navegação segura do Google testará o URL e, em 
apenas alguns segundos, fará um relatório sobre sua reputação.



Atividade 7 – Estou online! 

Vamos nos comunicar!
• Nessa atividade, você precisa criar uma conta de e-mail. Siga as 

instruções do assistente. 
• Depois de criar, anote seu login e senha em um local seguro, para que 

você possa ter as informações smepre que precisar logar.
• Depois, envie um e-mail para nós: ictskills4all@reit.up.pt. Sua 

mensagem pode conter qualquer informação que queira passar.
• Por fim, escolha um colega de classe e mande um e-mail de 

conteúdo motivador par ele! 
• Após enviar os e-mails, escreva em seu caderno as dificuldades e 

facilidades ao fazer essa atividade.

mailto:ictskills4all@reit.up.pt


Atividade 8 – Aprimorar habilidades 

Que tal aprimorar as habilidades? 

     Realize uma pesquisa independente no Google sobre o site 
Doorway Text Typing 3 e use a metodologia de e-learning para 
melhorar o uso do teclado (escrita). Em seguida, escreva e 
compartilhe seus resultados com o assistente.



Atividade 9 - Tarefa de casa
 Me mande um e-mail! - Como superar os 
desafios do uso de tecnologias na velhice

Nesta atividade, a criatividade é sua principal ferramenta! 

Você deve escrever um texto para enviar por e-mail ao seu assistente e 
ao ICTskills4All, usando seu computador, sobre os desafios do uso da 
tecnologia para pessoas mais velhas. O texto deve se concentrar em 
propostas para superar esses desafios. A principal questão é: como 
podemos superar os desafios do uso da tecnologia na terceira idade? 

Você pode usar a criatividade para escrever seu texto usando o formato 
que você mais gosta: poemas, textos corridos, tópicos etc. O importante 
é compartilhar!



Avaliação da sessão 

Para analisar o nível de satisfação em relação a aula de hoje, por 
favor, responda as perguntas do seu caderno de atividades. Não 
existem respostas certas ou erradas. O que importa é entender a 
sua opinião e como se sentiu na aula de hoje.



Avaliação da sessão 

Instruções
Com a finalidade de analisar a satisfação com o curso, por favor complete as seguintes 

questões. Não existem respostas “CERTAS” ou “ERRADAS”. O importante é compreender o que 
pensa e sente sobre a sessão do dia.

Onde Data:

Nome do participante Idade:

Reflexões e descobertas pessoais Sessão número:

1 Maior dificuldade...

2 Maior facilidade...

3 Mais gostei de...

4 Eu mudaria...

5 Outros pontos e sugestões

6 Em uma escala de 1 a 5, em que 5 é 
excelente e 1 muito fraca, que nota 
você dá para a sessão de hoje?

1(    )
Muito fraca

 2(    )
Fraca

 3(    )
Média

 4(    )
Boa

 5(    )
Excelente



Obrigada pela sua participação!

Vemo-nos no próximo encontro

 



ICTskills4All 
Sessão 4 | Primeiro contato com conhecimento 

na dimensão digital



Motivação de hoje

AUTO MOTIVAÇÃO E OTIMISMO



Conteúdos da sessão
‹ Na sessão de hoje discutiremos:

‹‹ Habilidades online e socialização;

‹‹ Efetuar chamadas de vídeo;

‹‹ Whatsapp e Skype;

‹‹ Criar uma rede de conexões, se divertir e se conectar com amigos e familiares.

‹ Ao final desta sessão, você será capaz de:

‹‹ Realizar uma chamada de vídeo;

‹‹ Rolar a página da web (scroll, teclado, rato, touchpad, setas, etc.);

‹‹ Compartilhar sua localização usando algum aplicativo;

‹‹ Entender a diferença entre as redes sociais – Utilizando o Wikipedia;

‹‹ Entender as vantagens de estar nas redes sociais;

‹‹ Aprender as formas de entrar em contato com amigos e familiares.



Exemplos de redes sociais:
• Facebook
• Whatsapp
• Pinterest
• Linkedin
• Instagram
• Snapchat
• Google+
• Twitter
• Youtube

Internet como ferramenta de 
socialização



• Por meio de redes socias você pode compartilhar, fotos, vídeos, 
imagens e informações com quem quiser!  

• Cada plataforma possui o seu mecanismo para que você crie sua 
própria rede de contatos.

Rede de contatos online

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://miniagencia.com.br/gestao-de-redes-sociais-criar-pagina/&psig=AOvVaw1UXTV3CHOkSk6ebQgiM9gs&ust=1588122704761000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMD1kqT4iekCFQAAAAAdAAAAABAG


• Quando estabelecida a sua rede de contatos, você consegue 
compartilhar o conteúdo que achar relevante com quem te 
interessa.

• Dessa forma, as redes sociais podem ser usadas com interesses 
diferentes, por exemplo: socializar, aprender, profissionalmente,  
se informar e lazer. 

Rede de contatos online

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://angulodigital.com.br/gestao-de-redes-sociais-fortaleza/&psig=AOvVaw1UXTV3CHOkSk6ebQgiM9gs&ust=1588122704761000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMD1kqT4iekCFQAAAAAdAAAAABAN


• Whatsapp
É um aplicativo multiplataforma de mensagens 
instantâneas e chamadas de voz.  Além de mensagens 
de texto, os usuários podem enviar imagens, vídeos e 
documentos em PDF, além de fazer ligações grátis por 
meio de uma conexão com a internet. 

Para adicionar contatos, basta baixar o aplicativo no seu 
telemóvel e falar com os contatos da sua lista de 
contatos do telemóvel.

Peça ajuda de um assistente para fazer isso.

Internet como ferramenta de 
socialização



• Skype

Skype é um software que permite comunicação pela 
Internet através de conexões de voz e vídeo. Ele veio a 
substituir o antigo “Messenger/MSN”.

Você poderá adicionar pessoas aos contatos e realizar 
ligações de forma ilimitada, precisando apenas de 
internet.

A assistente irá lhes ajudar a utilizar o skype.

Internet como ferramenta de 
socialização

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://downdetector.com.br/fora-do-ar/skype/&psig=AOvVaw11fOUT5Cd-npspmH5Gjbad&ust=1588125343297000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJj6xpaCiukCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://www.b9.com.br/112705/novo-logo-do-skype-lembra-bastante-do-facebook-messenger/&psig=AOvVaw11fOUT5Cd-npspmH5Gjbad&ust=1588125343297000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJj6xpaCiukCFQAAAAAdAAAAABAK


Atividade 10 – Interações sociais online
Estou aqui!

Vamos conectar e expandir nossa rede de contatos? Nesta sessão, 
aprenderemos como usar o Facebook!

• Para começar, vamos seguir os seguintes passos:

• 1. Primeiro, vamos criar uma conta e entrar! Seguindo as 
instruções da assistente. Se já possuir uma conta Facebook 
avise.

• 2. Depois criar e entrar em sua conta, você poderá salvar a sua 
senha, para se lembrar e entrar facilmente, mas faça isso com 
segurança.



Atividade 10 – Interações sociais online
Estou aqui!

• 3. Adicione um colega de classe aos seus amigos.
• 4. Coloque uma foto no seu perfil.
• Escreva no caderno seu Login e Senha.



Atividade 11 – Transformando habilidades 
em atitude 2: Comunicação! 

O objetivo desta atividade é compartilhar com os colegas!

•  Para isso, o assistente o ajudará na criação de um grupo em uma rede 
social, na qual todos os participantes do curso possam se conectar. 

• Depois de criar um grupo, o assistente fornecerá instruções para o uso 
adequado da ferramenta. 



Atividade 11 – Transformando habilidades 
em atitude 2: Comunicação! 

O objetivo desta atividade é compartilhar com os colegas!

• Depois de usar o grupo, conecte-se com seus colegas, crie outros 
grupos sociais ou melhore aqueles que você já possui! O importante 
aqui é desenvolver suas habilidades de socialização online, faça o que 
você mais gosta e principalmente: comunique-se! Se precisar de 
orientação, você pode consultar um assistente.



Atividade 12 - Tarefa de casa
Músicas para compartilhar

Vamos compartilhar nossas preferências musicais? 

• Nesta atividade, você deve escolher duas músicas de sua escolha 
que farão parte da playlist de despedida do curso a ser tocada em 
nossa última sessão. Compartilhe sua escolha de músicas no 
grupo da turma, para que os colegas acessem suas opções 
musicais e todos nós podemos nos divertir. 

• Se você deseja treinar ainda mais suas habilidades, compartilhe 
suas músicas no Facebook também.



Avaliação da sessão 

Para analisar o nível de satisfação em relação a aula de hoje, por 
favor, responda as perguntas do seu caderno de atividades. Não 
existem respostas certas ou erradas. O que importa é entender a 
sua opinião e como se sentiu na aula de hoje.



Avaliação da sessão 

Instruções
Com a finalidade de analisar a satisfação com o curso, por favor complete as seguintes 

questões. Não existem respostas “CERTAS” ou “ERRADAS”. O importante é compreender o que 
pensa e sente sobre a sessão do dia.

Onde Data:

Nome do participante Idade:

Reflexões e descobertas pessoais Sessão número:

1 Maior dificuldade...

2 Maior facilidade...

3 Mais gostei de...

4 Eu mudaria...

5 Outros pontos e sugestões

6 Em uma escala de 1 a 5, em que 5 é 
excelente e 1 muito fraca, que nota 
você dá para a sessão de hoje?

1(    )
Muito fraca

 2(    )
Fraca

 3(    )
Média

 4(    )
Boa

 5(    )
Excelente



Obrigada pela sua participação!

Vemo-nos no próximo encontro

 



ICTskills4All 
Sessão 5 | Como navegar



Motivação de hoje

Fazer valer a pena



Conteúdos da sessão
‹ Na sessão de hoje discutiremos:

‹‹ Solidificar o aprendizado das aulas sessões anteriores;

‹‹ Regras para pesquisas, palavras-chaves para pesquisas;

‹‹ Quando, como utilizar a ferramenta “Pergunte”;

‹‹ Portais de informação, sua estrutura, vantagens comparados aos meios tradicionais.

‹ Ao final desta sessão, você será capaz de:

‹‹ Navegue e faça pesquisas, identifique as imagens, ícones e símbolos;

‹‹ Utilize um buscador;

‹‹ Abrir uma página – portal de informações, procurar uma informação ou notícia e abrí-la;

‹‹ Usar as barras de ferramentas (abrir uma nova janela, aba, adicionar);

‹‹ Entender as consequências de apenas obter informações por meio de apenas um meio de informação.



• Navegadores
• Nova janela, nova guia, favoritos
• Buscadores
• E-mail
• Redes sociais

Recapitulando



Para pesquisar conteúdos de determinado site
• Às vezes até conhecemos um site no qual sabemos que o conteúdo que 

procuramos poderá ser encontrado. Por exemplo, se quero me 
matricular na Universidade do Porto, essa informação deve estar no site 
da Universidade. No Google, é possível realizar uma busca dentro de um 
site. Para isso, você precisa:

• 1. Usar a palavra “site” seguida de dois pontos (lembrando que estes dois 
pontos nunca podem estar separados com espaço). Ex. :site:www.up.pt

2. Adicionar o termo que você procura. Ex.:  site:www.up.pt matriculas

Dicas de pesquisa

https://canaltech.com.br/empresa/google/


• Para pesquisar Preços

• É possível também realizar uma busca refinada sobre preços e suas 
variações simplesmente ao digitar. Basta adicionar o símbolo $ antes de 
determinado número e depois do nome do produto pesquisado. Ex.: 
celular $1500.

• Já, para consultar variações de preço, basta colocar reticências (...) entre 
dois números, ambos acompanhados do cifrão. Ex.: celular $1000…$2000.

Dicas de pesquisa

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://economia.ig.com.br/mercados/2014-03-07/mulheres-compram-mais-tecnologia-e-roupas-pela-internet.html&psig=AOvVaw187uLKIgsvxzc-3sA2YMp3&ust=1588123817129000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCd3Lj8iekCFQAAAAAdAAAAABAD


Pesquisar uma frase exata
• Para encontrar a frase que corresponde exatamente a que você 

está procurando, basta colocá-la entre aspas. É um recurso 
muito útil para frases contidas em livros.

Dicas de pesquisa

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=http://www.portalterceiraidade.org.br/horizontais/noticias_cidadao/anteriores/anterior0489.htm&psig=AOvVaw0iP3HaCrmxQf7U1nAwagHH&ust=1588124051203000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjYhKP9iekCFQAAAAAdAAAAABAJ


Também é possível usar o Google como calculadora. 
• Basta adicionar os números a serem calculados e os símbolos 

referentes às operações matemáticas na barra de pesquisa. 
Ex.: 1440/17 (a barra significa divisão). Há também o asterisco (*) para 
multiplicação, e os símbolos convencionais de mais (+) e menos (-).

Conversor de moedas
• O Google também pode ser um ótimo conversos de moedas. Basta 

colocar “5 reais em dólares” ou “5 reais em euros” e ele lhe 
apresentará a resposta.

Dicas de pesquisa



O Google possui diversas utilidades e funções conectadas!!

Dicas de pesquisa

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://limusina10.wixsite.com/consellsdordinador/single-post/2018/06/12/Utilitats-de-Google?lang=es&psig=AOvVaw1CLlYYbA1Wu2atu8usSq8A&ust=1588124122373000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJD3y8n9iekCFQAAAAAdAAAAABAE


Abaixo da barra de busca, existem ferramentas 
disponibilizadas pelo Google:

Dicas de pesquisa

Explore! No item “Ferramentas” é possível refinar seus resultados 
de  pesquisa, por meio de período de tempo e idioma.



Palavras-chave:
Ao fazer sua pesquisa, opte pelo uso de palavras-chaves e não por 
perguntas completas. 
Por exemplo, se quero saber “Quais as cores da bandeira de 
Portugal?”, posso procurar apenas por “cores bandeira Portugal”.

Dicas de pesquisa

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://steemit.com/pt/@portugalcoin/simbologia-da-bandeira-portugal&psig=AOvVaw2qsX_70qE86dF1e4QZQ1lf&ust=1588124386485000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjSg8L-iekCFQAAAAAdAAAAABAU


A produzir conteúdo

• Ao produzir conteúdo para redese sociais, trabalhos acadêmicos 
ou outras finalidades, é importante ter atenção de onde estão 
sendo retiradas as informações. 

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://www.klens.com.br/blog/como-planejar-o-conteudo-para-as-redes-sociais-da-sua-empresa&psig=AOvVaw2SkBmi15KY7AMBFpQf7XSX&ust=1588124502024000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjP2fn-iekCFQAAAAAdAAAAABAD


A produzir conteúdo

• A construção de conhecimento 
apenas com base em uma única 
fonte na Internet pode ser 
perigosa! Na internet não exitem 
apenas informações confiáveis. 
Por isso é sempre importante 
buscar mais de uma fonte e fazer 
a comparação de conteúdos.

• Além disso, sempre verifique de 
onde a informação está a chegar. 
Busque sempre artigos 
científicos, sites de notícias 
conhecidos ou fontes oficiais (ex: 
governo).

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://pt.slideshare.net/janaroza/indicadores-de-qualidade-de-fontes-de-informao-na-internet&psig=AOvVaw07KVtXDrTAAKtW0E38zTn3&ust=1588124581110000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjusqD_iekCFQAAAAAdAAAAABAm


A produzir conteúdo

• Wikipedia

• Portal de informações 
de diversas áreas. È 
uma plataforma aberta 
onde as pessoas 
alimentam com dados.

• Totalmente aberto, e 
qualquer pessoa pode 
contribuir com o 
ambiente.

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://www.youtube.com/watch?v=WQH0jrA49vI&psig=AOvVaw1MQPCgdjIptg41eMYdtVk8&ust=1588128752378000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNC3heWOiukCFQAAAAAdAAAAABAK


Atividade 13 – Aprender a usar a 
tecnologia para educação 

Quais tecnologias digitais educacionais você 
conhece?
 
Com a ajuda do assistente, faça uma pesquisa sobre uma 
tecnologia usada como recurso educacional para adultos mais 
velhos e responda à seguinte pergunta: Como a tecnologia 
escolhida pode ajudar na educação e expandir o universo da 
aprendizagem na terceira idade?



Avaliação da sessão 

Instruções
Com a finalidade de analisar a satisfação com o curso, por favor complete as seguintes 

questões. Não existem respostas “CERTAS” ou “ERRADAS”. O importante é compreender o que 
pensa e sente sobre a sessão do dia.

Onde Data:

Nome do participante Idade:

Reflexões e descobertas pessoais Sessão número:

1 Maior dificuldade...

2 Maior facilidade...

3 Mais gostei de...

4 Eu mudaria...

5 Outros pontos e sugestões

6 Em uma escala de 1 a 5, em que 5 é 
excelente e 1 muito fraca, que nota 
você dá para a sessão de hoje?

1(    )
Muito fraca

 2(    )
Fraca

 3(    )
Média

 4(    )
Boa

 5(    )
Excelente



Atividade 14 - Tarefa de casa

Por que o céu é azul? Como é feito o papel? Qual é a maior 
biblioteca do mundo? Como funciona um computador? Qual é 
a receita de uma torta?

Como uma de suas principais contribuições, a globalização do 
conhecimento permite que você, com apenas alguns cliques, 
acesse uma variedade de recursos de informação. 

Nesta atividade, realize pesquisas sobre o conteúdo de seu 
interesse e envie um e-mail com suas anotações sobre o tópico 
aos assistentes. Escolha qualquer assunto que você tenha 
curiosidade!



Atividade 15 - Tarefa de casa 
 Glossário

Volte a Atividade 4 e atualiza o seu glossário! Se certifique de 
compartilhar com o resto da turma os novos termos descobertos  
e seus significados!



Obrigada pela sua participação!

Vemo-nos no próximo encontro!

 



ICTskills4All 
Sessão 6 | Primeiro contato com segurança 

online



Motivação de hoje

SACRIFÍCIO OU ESFORÇO?

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://www.pinterest.com/pin/308778118199786380/&psig=AOvVaw3u3_PQLDJxvCkx8--6RfDo&ust=1587497330920000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJD9tNXe9-gCFQAAAAAdAAAAABAD


Conteúdos da sessão
‹ Na sessão de hoje discutiremos:

‹‹ O que é segurança online e porque devemos nos proteger;

‹‹ Como proteger as informações pessoais e financeiras;

‹‹ Senhas seguras;

‹‹ Pagamentos online de forma segura.

‹ Ao final desta sessão, você será capaz de:

‹‹ Verificar a credibilidade de página da web;

‹‹ Identificar quando poderá usar informações pessoais e qual dado compartilhar;

‹‹ Criação e memorização de senhas;

‹‹ Compreender as consequências de submeter seus dados pessoais durante um registro.



Segurança Online

A cada ano que se passa temos novos desafios em nos manter seguros. Na Segurança das 

Informações também é assim, novas ameaças surgem constantemente e é um desafio árduo 

acompanhá-las. Ataques cibernéticos, invasões, comprometimento de dados e informações pessoais 

e bancárias são alguns dos problemas enfrentados por pessoas que sofreram por falta de Segurança 

Online.

Um primeiro passo para a segurança dos nossos dados é a senha. Jamais compartilhe sua senha com 

ninguém, ela é somente SUA.

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://www.cittatelecom.com.br/2016/07/seguranca-online/&psig=AOvVaw1kQOvL3xPs77OjftO2Wj57&ust=1587499896838000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjRm5Ho9-gCFQAAAAAdAAAAABAD


‹‹ Algumas dicas para trazer mais segurança e 
tranquilidade:

• Não instale aplicativos suspeitos;

• Bloqueie os pop-up (janelas de anúncios);

• Cuidado ao clicar em páginas compartilhadas nas redes sociais;

• Mantenha seu antivírus, anti espião e todos os serviços de segurança atualizados;

• Visite preferencialmente páginas conhecidas;

• Não armazene senhas no seu navegador (“Deseja salva sua senha neste navegador?”);

• Altere suas senhas pessoais periodicamente.

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://www.4infra.com.br/3-coisas-que-nao-te-contaram-sobre-antivirus-gratuitos/&psig=AOvVaw0oM5pWdxOGbRQM0X7HdtME&ust=1587502950127000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjchMjz9-gCFQAAAAAdAAAAABAD


Senhas Seguras
• ‹‹ Evite seu nome ou nome de familiares;

• ‹‹ Evite datas comemorativas relacionadas a você;

• ‹‹ Tente variar e colocar letras maiúsculas e minúsculas;

• ‹‹ Coloque números alternados com letras;

• ‹‹ Troque a senha periodicamente;

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://www.justicasolidaria.com.br/beneficios-inss-buraco-negro-2017-justica-solidaria/&psig=AOvVaw3rNtKVl9zeTO5Ve0dYyBzN&ust=1587503553228000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIC5lN_19-gCFQAAAAAdAAAAABAR


Verificar páginas e conteúdos
‹ Verificar sempre se o nome está correto:

‹‹ Por exemplo www.googla.com ou www.go0gle.com , os criminosos utilizam páginas famosas para dar golpes, 

alterando alguma letra ou número para confundir as pessoas;

‹‹ Mesmo se a página for confiável deve-se tomar cuidado com as propagandas, pois elas podem ser de 

terceiros;

‹‹ Conexões públicas não são seguras, evite-as;

‹‹ Páginas que lidam com login, senha, informações de pagamento e outras informações pessoais devem ter, 

obrigatoriamente, conexão segura com o protocolo HTTPS.



Movimentação financeira online
‹ Primeiramente sempre utilize o aplicativo do seu banco:

‹‹ Para efetuar algum pagamento online verifique a procedência da cobrança;

‹‹ Atenção com o VALOR;

‹‹ Solicite comprovantes de pagamento;

‹‹ Mantenha seus aplicativos, computadores e celulares atualizados;

‹‹ Evite redirecionamento de páginas na hora do pagamento;

‹‹ Não salve seu cartão e dados;

‹‹ Não coloque seu endereço;

‹‹ Procure sempre participar das pesquisas de satisfação;

‹‹ Cuidado ao aceitar a ajuda de estranhos.

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://blog.zukese.com/pagamento-com-cartao-de-credito/&psig=AOvVaw2IJSHazDc3ZlKZXK7sYaxb&ust=1587505618359000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCPhbr99-gCFQAAAAAdAAAAABAL


Tipos de crimes virtuais
‹ Cyberbullying/ofensas: estão cada vez mais comuns e afetam mais pessoas, ninguém está livre de 
ser um alvo;

‹ Sexting/exposição íntima: divulgação de imagens pessoais na web, sem a devida autorização ou 
por meios ilegais;

‹ Problemas com dados pessoais: pessoas não autorizadas com posse de seus dados pessoais, já 
imaginaram o que um desconhecido pode fazer com suas senhas? Suas fotos? Sua vida?

‹ Conteúdos de ódio/violentos: vídeos e imagens de várias formas de violência, devem ser 
denunciados e jamais compartilhados;

‹ Fraudes/golpes/correspondência eletrônica falsa: muito cuidado com correios eletrônicos 
duvidosos, eles podem ter sido enviados por um hacker (uma pessoa que invade computadores).

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://e-dou.com.br/2016/08/crimes-virtuais-que-leis-existem/&psig=AOvVaw1yWh2fJQ2sGcXXjK9o3XgZ&ust=1587505939235000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDSzNP-9-gCFQAAAAAdAAAAABAh


Hacker x Cracker

Hacker são indivíduos que 

elaboram e modificam softwares e 

hardwares de computadores, seja 

desenvolvendo funcionalidades 

novas ou adaptando as antigas. Não 

necessariamente cometem algum 

tipo de crime.

Cracker é o termo usado para 

designar quem pratica a quebra 

(cracking) de um sistema de 

segurança. Realizam invasões, 

roubam informações, dados 

pessoais e causam prejuízos.

https://sites.google.com/site/profmarciodemedeiros/news/141-hackerxcracker-beneficioouameaca


Como se defender de invasores?

Todas as pessoas que possuem dispositivos conectados à internet estão 
suscetíveis a algum tipo de ataque. Isso porque não existem sistemas 100% 
seguros contra invasões.

Algumas dicas de proteção:

Use autenticação de dois fatores
Não se conecte a redes de Wi-Fi públicas sem autenticação
Não clique em links duvidosos nem baixe programas suspeitos
Tenha cautela com o que você publica na internet
Cuidado com novas “amizades” virtuais.

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://guiaempreendedor.com/invasao-de-sites-impactos-ser-hackeado/&psig=AOvVaw3iZrOxby0URWlDZDti0xMT&ust=1587507613272000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDS0_GE-OgCFQAAAAAdAAAAABAE


Atividade xxx

Simulação de um ataque online em pessoas idosas.

Na simulação apresentada pela assistente, identifique os seguintes pontos:

1. Quais itens suspeitos apresentados ajudam a identificar espiões?

2.Como podemos prevenir ataques online?

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://olhardigital.com.br/fique_seguro/noticia/servico-online-recebe-us-600-mil-em-dois-anos-para-derrubar-sites/62053&psig=AOvVaw2uv6seoiqCu6SV0gNiRUA3&ust=1587589823276000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKC375O3-ugCFQAAAAAdAAAAABAF


Avaliação da sessão 

Instruções
Com a finalidade de analisar a satisfação com o curso, por favor complete as seguintes 

questões. Não existem respostas “CERTAS” ou “ERRADAS”. O importante é compreender o que 
pensa e sente sobre a sessão do dia.

Onde Data:

Nome do participante Idade:

Reflexões e descobertas pessoais Sessão número:

1 Maior dificuldade...

2 Maior facilidade...

3 Mais gostei de...

4 Eu mudaria...

5 Outros pontos e sugestões

6 Em uma escala de 1 a 5, em que 5 é 
excelente e 1 muito fraca, que nota 
você dá para a sessão de hoje?

1(    )
Muito fraca

 2(    )
Fraca

 3(    )
Média

 4(    )
Boa

 5(    )
Excelente



Tarefa de casa

• Transformação de habilidades em atitudes 3: Cultive boas práticas!!

‹‹ Será que nossos amigos e familiares sabem se proteger de ataques online? Compartilhe com 
um membro da sua família ou com um amigo como se proteger de fraudes e comente como foi 
sua experiência abaixo:



Obrigada pela sua participação!

Vemo-nos no próximo encontro

 



ICTskills4All 
Sessão 7 | Segundo contato com segurança 

online



Motivação de hoje

SACRIFÍCIO OU ESFORÇO?

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1064500363-kit-2-quadros-decorativos-rocky-balboa-motivacional-45x33cm-_JM&psig=AOvVaw3UYpl87IxYHOu1t4ILRENc&ust=1587592778417000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCZz5rC-ugCFQAAAAAdAAAAABAc


Conteúdos da sessão
‹ Na sessão de hoje discutiremos:

‹‹ O propósito desta sessão é fazer você se sentir confiante sobre os conhecimentos e habilidades adquiridos na 

sessão 5 e 6. Será necessário esforço e estudo para tornar a próxima sessão mais fácil de ser acompanhada. Se você 

tiver alguma dúvida ou dificuldade sobre as sessões 5 e 6, compartilhe sua dificuldade com o assistente. 

‹ Ao final desta sessão, você será capaz de:

‹‹ Identificar uma trapaça ou fraude;

‹‹ Baixar e guardar seus documentos;

‹‹ Utulização das ferramentas antivirus para evitar contaminações;

‹‹ Evitar páginas da web inseguras.



Fraudes na Internet

•Ao pesquisar algo, deve-se tomar cuidado, pois diversas páginas que não mostram o que você 
pesquisa aparecerão na busca, leia o conteúdo e o endereço da página antes de entrar;

•Muito cuidado com correios eletrônicos (E-mails) que prometem dinheiro fácil, ou descontos 
imperdíveis em produtos;

•Verificar o “NOME” e “E-mail” antes de ler ou abrir uma mensagem, diversos golpes são 
generalistas e uma mesma mensagem pode ser enviada para milhares de pessoas;

•Evite compartilhar muito sobre sua vida na internet, pessoas utilizam mínimas informações para 
chegar até você;

•Atenção com as redes sociais e pessoas desconhecidas que se aproximam de você.



Download (descarregar arquivos)

•Deve-se atentar para as informações e tomar cuidado 
antes de baixar um anexo de e-mail;

•Mantenha as pastas de download sempre limpas e 
organizadas;

•Se baixar um arquivo por engano, livre-se dele 
imediatamente por meio da ferramenta de excluir;

•Lembre-se que a Internet não é 100% segura, portanto 
cuide da sua privacidade e das suas informações, não 
confie em qualquer propaganda e não baixe qualquer 
aplicativo;

•Pesquise suas dúvidas na própria internet, existem muitos 
vídeos e pessoas que podem te ajudar a se manter cada 
vez mais em segurança.

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=http://www.comofazer.org/empresas-e-financas/negocios-on-line/identificar-fraude-na-internet/&psig=AOvVaw1tWdyEjwBWzfW3v3ZTV86j&ust=1587594266457000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiwj9jH-ugCFQAAAAAdAAAAABAD


Aplicativos de segurança

•Antivírus

‹‹ É importante instalar primeiramente um bom antivírus no 
seu computador, antes de navegar pela web. Ele é a 
essência da sua proteção e deve monitorar os arquivos de 
sua máquina, buscando por vírus, pragas, e protegendo de 
possíveis ameaças.

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=http://www.raiser.com.br/author/raiser/&psig=AOvVaw3TER1-2NiUEsoAvtYWfuzD&ust=1587594644033000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMD1n5DJ-ugCFQAAAAAdAAAAABAL


Aplicativos de segurança

•Firewall
‹‹ O termo significa parede de fogo e, na prática, atua como tal. Com um bom 
firewall, você estará mais seguro contra invasões de hackers, além de outros 
aplicativos que tentem se conectar ao seu computador, causando algum dano.

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://blog.tecjump.com.br/firewall/&psig=AOvVaw1qRa52OqeRAhfQvaGO7hBF&ust=1587595193639000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJiQppnL-ugCFQAAAAAdAAAAABAD


  Aplicativos de segurança

•Anti-Spyware (anti espião)

‹‹ Não são apenas os vírus que ameaçam a internet, 
existem outros milhares de pequenos aplicativos que 
servem para coletar nossas informações enquanto 
fazemos uso do computador. Essas pragas levam o 
nome de spywares, ou programas espiões, e podem ser 
muito perigosas em alguns casos.
‹‹ Existem antivírus que fazem uma segurança 
reforçada, mas a instalação de anti-spyware ajuda 
fortemente na defesa.

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://www.kaspersky.com.br/blog/android-8-permissions-guide/10920/&psig=AOvVaw3TER1-2NiUEsoAvtYWfuzD&ust=1587594644033000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMD1n5DJ-ugCFQAAAAAdAAAAABAQ


Segurança Online

•Evite páginas desconhecidas e suspeitas

‹‹ Atualmente uma grande parcela da sociedade cai em 
golpes como: “emagrecimento em 48horas”, “fique rico em 
uma semana”, “empréstimos e crédito facilitado”;

‹‹ Muito cuidado com esse tipo de página, verifique quem 
está mandando, se essa pessoa realmente quis enviar este 
conteúdo, caso contrário avise-a.



Atividade xx: 
“Eu sou um multiplicador de conhecimentos”

‹‹ Em parceria com um colega de classe, crie um tutorial de 
como evitar fraudes na internet. O formato é livre!! O 
importante é compartilhar o seu conhecimento e ajudar 
outras pessoas evitando problemas ao usar as tecnologias 
digitais. 



Avaliação da sessão 

Instruções
Com a finalidade de analisar a satisfação com o curso, por favor complete as seguintes 

questões. Não existem respostas “CERTAS” ou “ERRADAS”. O importante é compreender o que 
pensa e sente sobre a sessão do dia.

Onde Data:

Nome do participante Idade:

Reflexões e descobertas pessoais Sessão número:

1 Maior dificuldade...

2 Maior facilidade...

3 Mais gostei de...

4 Eu mudaria...

5 Outros pontos e sugestões

6 Em uma escala de 1 a 5, em que 5 é 
excelente e 1 muito fraca, que nota 
você dá para a sessão de hoje?

1(    )
Muito fraca

 2(    )
Fraca

 3(    )
Média

 4(    )
Boa

 5(    )
Excelente



Tarefa de casa

Procure saber com seus familiares e amigos se eles utilizam: “ANTIVÍRUS”, 

“ANTI-SPYWARE” e “FIREWALL”. E peça uma lista de marcas confiáveis 

que eles indicariam. 

Obs. Existem aplicativos gratuitos e outros que são pagos. Diferencie-os

 



Obrigada pela sua participação!

Vemo-nos no próximo encontro

 



ICTskills4All 
Sessão Final | Primeiro contato com e-learning e 

Youtube





Conteúdos da sessão

‹ Na sessão de hoje discutiremos:

‹‹ A ideia de ensino flexível por meio da internet;

‹‹Treinamentos online usando as tecnologias da informação;

‹‹ Formas do e-learning (filmes, testes, conversação interativa online, tarefas de 

performance, etc.) suas vantagens e desvantagens (também o medo dos participantes);

‹‹ Postagens em websites, lives interativas, votações, jogos, diversão, comentários em 

filmes e registros em eventos;

‹‹Entretenimento: Youtube e um universo educacional para explorar, games, hobbies 

online.



Aprendendo pela internet

‹ Rompimento com o clássico modelo de salas de aula presenciais;

‹ Ambiente de aprendizado pode ser muito benéfico ou maléfico, depende muito da metodologia 

utilizada;

‹ Acessibilidade para pessoas com limitações;



Aprendendo pela internet

‹ Podem existir diversas plataformas de ensino, meios e professores sobre uma mesma temática, 

atualmente você consegue achar aulas de quase tudo;

‹ Aulas em tempo real, conversas e comentários dinâmicos, participação de pessoas de diversas 

localidades, são alguns exemplos de pontos positivos;

‹ Cuidado: fácil dispersão de aulas e cursos, quanto mais acessível mais fácil de perder a atenção;

‹ Deve-se filtrar cuidadosamente os conteúdos a serem estudados.



Profissionalização online?

Além de aulas teóricas, temos diversos cursos e profissões que precisam de 

prática sendo ministrados de forma online, qual o impacto disso na sociedade?

É uma forte tendência que se tornou realidade no mundo todo!!

Vários cursos e graduações podem ser facilmente encontrados na modalidade 

online.

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://rockcontent.com/blog/social-media/&psig=AOvVaw1mZlLKijEPUHJecz82kjhO&ust=1587680290089000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjrsZaI_egCFQAAAAAdAAAAABAT


E-learning

E-learning é o termo utilizado para aprendizado eletrônico, online.

São cursos, palestras, aulas, provas e as demais ferramentas que uma escola 

normal utilizaria no ensino dos seus estudantes, porém virtualmente.

- Podem ser aulas normais gravadas ou em tempo real (live), podem ser 

acessadas em computadores, celulares, tablets e dentro das redes sociais, em 

qualquer lugar, a qualquer hora;

- Provas e testes também ocorrem, e avaliam da mesma forma.



E-learning

O e-learning tem muitas vantagens, porém ele também causa estranheza em 

muitos, pois o contato direto entre as pessoas faz muita falta.

Uma das grandes desvantagens é o fato de você simplesmente se desconectar, 

desligar seu aparelho ou mudar o foco. 

Podem haver problemas de conexão que irão atrapalhar.

O seu ambiente também poderá tirar sua atenção, fazendo com que seu 

aprendizado seja interrompido facilmente.



Acessibilidade

• Existem muitas plataformas de acesso a conteúdos online. Porém um se destaca por 
disponibilizar uma grande quantidade de informações, o famoso Youtube.

•        Botões: Reproduzir, passar para próximo vídeo,   
volume, legendas, qualidade do vídeo e tela      
inteira, detalhes e modo teatro.

•         Gostei/Não gostei/Compartilhar/Salvar/Opções

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://www.tecmundo.com.br/cultura-geek/142115-youtube-proibe-criancas-facam-streams-companhia-adultos.htm&psig=AOvVaw3NC7fplBXjxJszQBXlrLe8&ust=1587681779174000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNi81deN_egCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://moodle.ifsc.edu.br/mod/book/view.php?id=58415&chapterid=4841&psig=AOvVaw1SVs9gkIiJdhWgFhJSvHj6&ust=1587681963459000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCwja6O_egCFQAAAAAdAAAAABAJ


Acessibilidade

• Para assistir qualquer vídeo é gratuito e basta estar conectado;

• Para publicar algum vídeo é necessário criar uma conta Google;

• O Youtube filtra conteúdos, porém existem vídeos que necessitam de confirmação para serem assistidos;

• Os conteúdos ficam disponíveis, até que o proprietário os deseje remover da plataforma.

• Você pode compartilhar vídeos do Youtube para suas redes sociais.

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://www.tecmundo.com.br/cultura-geek/142115-youtube-proibe-criancas-facam-streams-companhia-adultos.htm&psig=AOvVaw3NC7fplBXjxJszQBXlrLe8&ust=1587681779174000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNi81deN_egCFQAAAAAdAAAAABAD


Vídeos pessoais

• Note que ao assistir um vídeo, você pode compartilhar. Também existem ferramentas para fazer o Download 
de vídeos (baixar), porém é necessário ter autorização para a veiculação deste;

• Músicas e filmes possuem direitos autorais, devem ser deixados na própria plataforma, atente-se à pirataria;

• Cada rede social ou plataforma de vídeo possui regras específicas, é sempre bom ler;

• Se você gostar de um vídeo você pode curtir e gostar, se não gostar pode deixar sua insatisfação, e se o 
conteúdo for indevido, poderá ser denunciado!!

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://www.tecmundo.com.br/cultura-geek/142115-youtube-proibe-criancas-facam-streams-companhia-adultos.htm&psig=AOvVaw3NC7fplBXjxJszQBXlrLe8&ust=1587681779174000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNi81deN_egCFQAAAAAdAAAAABAD


Me comunicando

Para comentar em alguma rede

Social, devemos sempre procurar

Estes quadros com espaços.

Em todas as redes sociais você pode

comentar, excluir os comentários,

Compartilhar.

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=http://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2013/06/como-usar-hashtags-no-facebook.html&psig=AOvVaw331_q5QOkion9rL2TxT5Uw&ust=1587683044973000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjLvrSS_egCFQAAAAAdAAAAABAJ


Cuidados importantes!!

• Ao publicar uma foto ou comentário atente-se, pois outras pessoas poderão visualizar e fazer o que 
quiserem com essa informação.

• Muito cuidado ao expor sua imagem na internet.

• Não existe um controle de quantas pessoas podem se conectar aos seus perfis, portanto, o mundo todo está 
te observando!!!

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://mundodepalavras.wordpress.com/2014/09/05/a-responsabilidade-civil-e-penal-pelas-publicacoes-na-internet/&psig=AOvVaw20eCBgDgF58frIz8rdKg-d&ust=1587683473463000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMC3rouU_egCFQAAAAAdAAAAABAD


Conteúdos da sessão

‹ Ao final desta sessão, você será capaz de:

‹‹ Realizar tarefas e testes;

‹‹ Usar a linguagem de fórmulas online ativamente e com criatividade;

‹‹ Tocar e escutar músicas no Youtube;

‹‹ Selecionar vídeos específicos em tópicos no Youtube;

‹‹ Usar as ferramentas na janela de vídeo: volume, tela cheia, pausar, começar de uma 

sequencia selecionada;

‹‹ Verificar as informações disponíveis nos filmes;

‹‹ Existência de licenças e direitos reservados postados em websites.



Atividade xx "ICTskills4All"

www.ictskills4all.eu



Tarefa de casa: “assistir e aprender”

‹ Assista um vídeo no Youtube e faça um comentário sobre ele usando redes 
sociais.



Avaliação da sessão 

Instruções
Com a finalidade de analisar a satisfação com o curso, por favor complete as seguintes 

questões. Não existem respostas “CERTAS” ou “ERRADAS”. O importante é compreender o que 
pensa e sente sobre a sessão do dia.

Onde Data:

Nome do participante Idade:

Reflexões e descobertas pessoais Sessão número:

1 Maior dificuldade...

2 Maior facilidade...

3 Mais gostei de...

4 Eu mudaria...

5 Outros pontos e sugestões

6 Em uma escala de 1 a 5, em que 5 é 
excelente e 1 muito fraca, que nota 
você dá para a sessão de hoje?

1(    )
Muito fraca

 2(    )
Fraca

 3(    )
Média

 4(    )
Boa

 5(    )
Excelente



Continuação
7 Você está satisfeito com o conteúdo do curso? 1(    )

Muito insatisfeito
2(    )
Indiferente/ 
Insatisfeito

 3(    )
Média

4(    )
Satisfeito

 5(    )
Muito satisfeito

8 Você gostou dos métodos do treinamento? 1(    )
Não, definitivamente

2(    )
Não muito

 3(    )
Talvez, não tenho 
certeza

4(    )
Penso que sim

 5(    )
Sim, 
Definitivamente

9 Você está satisfeito(a) com o número de horas 
do curso?

1(    )
Muito insatisfeito

2(    )
Indiferente/ 
Insatisfeito

 3(    )
Média

4(    )
Satisfeito

 5(    )
Muito satisfeito

10 Como você avalia o trabalho dos assistentes? 1(    )
Muito fraco

 2(    )
Fraco

 3(    )
Médio

 4(    )
Bom

 5(    )
Excelente

11 Como você avalia a qualidade dos serviços 
recebidos?

1(    )
Muito fraca

 2(    )
Fraca

 3(    )
Média

 4(    )
Boa

 5(    )
Excelente

12 Você gostaria fazer mais treinamentos de cursos 
digitais?

1(    )
Não, definitivamente

2(    )
Não muito

 3(    )
Talvez, não tenho 
certeza

4(    )
Penso que sim

 5(    )
Sim, 
Definitivamente

13 Você recomendaria este curso para amigos e 
familiares?

1(    )
Não, definitivamente

2(    )
Não muito

 3(    )
Talvez, não tenho 
certeza

4(    )
Penso que sim

 5(    )
Sim, 
Definitivamente

14 Em que extensão este curso irá suprir suas 
necessidades digitais?

1(    )
Não, definitivamente

2(    )
Não muito

3(    )
Talvez, não tenho 
certeza

4(    )
Sim, geralmente

5(    )
Sim, 
Definitivamente

15 Você deseja aprender mais habilidades digitais? 
Quais tópicos você gostaria de aprender?



Avaliação final do curso

INSTRUÇÕES

Com a finalidade de avaliar suas habilidades digitais, por favor complete o questionário a seguir. Ele consiste em pares 
opostos relacionando com seus conhecimentos e habilidades digitais. Os números representam as escalas entre os 
opostos. Relacionando os números você expressará o que você sabe e o que você pode fazer.

Exemplo

A resposta é que você sabe o que é um computador, mas que você poderia saber mais sobre. Marque sua 
resposta espontaneamente. É importante que você não pense muito sobre as respostas. Sua escolha imediata 
é importante. Não existem respostas “CERTAS” ou “ERRADAS”. O importante é compreender qual seu nível de 
habilidades digitais. Usando a escala abaixo, por favor escolha o número mais próximo da palavra que mais se 
aproxima dos seus sentimentos sobre habilidades digitais.

Lp.
Auto avaliação Discordo 

fortemente Discordo Incerto Concordo Concordo 
plenamente

X Eu sei o que é um 
computador. 1 2 3 4 5



Auto avaliação Discordo 
fortemente Discordo Incerto Concordo Concordo 

plenamente

1 
Eu conheço a diferença entre mídias digitais 
como, laptop, computadores desktop, tablet e 
smartphones.

1 2 3 4 5

2 
Eu sei o que os ícones de ligar/desligar são, 
como saber se estou “online” e o que isso 
significa.

1 2 3 4 5

3 
Eu sei o que é a tela, as teclas de letras no 
teclado e suas funções (Enter, delete, shift, 
backspace, barra de espaço).                   

1 2 3 4 5

4 Eu sei o que é um mouse ou touchpad, botões da 
esquerda e direita e scroll. 1 2 3 4 5

5 Eu sei o que é e-learning ou aprendizado 
interativo através da internet. 1 2 3 4 5

6 Eu sei ligar e desligar (laptop, computador, tablet 
e smartphone)               1 2 3 4 5

Auto avaliação Discordo 
fortemente Discordo Incerto Concordo Concordo 

plenamente

7
Sou capaz de usar o mouse, dar dois clicks, 
botões da esquerda e direita, usar o scroll e 
deslizar.

1 2 3 4 5

8
Sou capaz de achar as teclas básicas de 
funcionamento de um teclado como, Enter, 
Delete, Shift, Backspace e Barra de espaço.

1 2 3 4 5

9 Sou capaz de responder aos comandos de 
e-learning. 1 2 3 4 5

10
Estou ciente dos conceitos básicos de segurança 
digital e ativando e checando a segurança 
(programas, segurança das aplicações)

1 2 3 4 5



 11
Estou ciente de todas as possibilidades e 
consequencias do rastreamento (câmera) 1 2 3 4 5

 12
Estou ciente das possibilidades e consequências 
de compartilhar informações pessoais. 1 2 3 4 5

 13
Eu sei o que é um navegador, sua função e sei 
identificar (ícones), as diferenças básicas e suas 
utilidades.

1 2 3 4 5

 14
Conheço as ferramentas de pesquisa e como 
idenficá-las (ícones), suas diferenças básicas, sua 
utilidades e como usá-las.

1 2 3 4 5

 15
 Eu sei identificar websites seguros e páginas de 
aviso. 1 2 3 4 5

 16
Conheço os portais de informação na internet, 
funções básicas e seus benefícios comparado ao 
formato de informação tradicional.

1 2 3 4 5

 17 Eu sei o que é um e-mail. 1 2 3 4 5

 18
Estou apto a usar um navegador, 
conectar/desconectar da internet. 1 2 3 4 5

 19
Eu estou apto, após entrar com uma senha 
recebida pela assistente, fazer pesquisas e 
conseguir respostas.

1 2 3 4 5

 20
Estou apto a abrir uma página segura, pesquisar 
informações e abrí-las. 1 2 3 4 5



Auto avaliação Discordo 
fortemente Discordo Incerto Concordo Concordo 

plenamente

21 
Sei usar barras de ferramentas para pesquisa: uma nova 
janela, nova aba, adicionar as páginas que desejo seguir. 1 2 3 4 5

22 Sou capaz de criar uma conta, entrar, ler e enviar e-mails. 1 2 3 4 5

23 
Estou ciente das consequências de seguro/perigoso em 
pesquisas e páginas. 1 2 3 4 5

24 
Estou ciente das consequências de abrir páginas páginas 
de publicidade. 1 2 3 4 5

25 Sei criar uma conta em uma rede social. 1 2 3 4 5

26 Eu sei os passos para me resguardar em segurança. 1 2 3 4 5

27 
Sei dos benefícios que recebo por fazer de uma rede 
social. 1 2 3 4 5

28 Sei fazer uma vídeo chamada. 1 2 3 4 5

29 Sei compartilhar minha localização usando meu celular. 1 2 3 4 5

30 
Sou capaz de rolar a tela em uma página de diferentes 
maneiras (teclado, mouse, touchpad, barras de rolagem, 
setas, etc.)

1 2 3 4 5

31 Sou capaz de adicionar amigos nas redes sociais. 1 2 3 4 5

32 Sou capaz de usar o Skype e o Whatsapp. 1 2 3 4 5



33 
Sou capaz de fazer vídeos e chamdas de vídeo usando 
skype e whatsapp. 1 2 3 4 5

34 
Estou ciente das vantagens de fazer parte de uma rede 
social. 1 2 3 4 5

35 

Sei de diversas redes sociais e suas diferenças – 
formas interativas de entradas na Wikipedia (regras para 
criar entradas, checagem, validação, data de aprovação, 
publicação de uma entrada).

1 2 3 4 5

Auto avaliação Discordo 
fortemente Discordo Incerto Concordo Concordo 

plenamente

36 Conheço palavras-chaves e termos de pesquisa. 1 2 3 4 5

37 
Eu sei como e por que perguntar nas ferramentas de 
pesquisa. 1 2 3 4 5

38 
Eu sei como portal de informações são construídos e 
suas funções básicas. 1 2 3 4 5

39 
Eu conheço os benefícios de um portal de informações 
na internet, comparado as mídias tradicionais. 1 2 3 4 5

40 
Eu sou capaz de navegar usando ferramentas de 
pesquisa. 1 2 3 4 5

41 Sou capaz de identificar simbolos, imagens e botões. 1 2 3 4 5

42 Sou capaz de usar ferramentas de pesquisa. 1 2 3 4 5



43 Sou capaz de abrir uma web página – portal de informações. 1 2 3 4 5

44 
Sou capaz de diferenciar informações de publicidade, textos informativo de 
galerias de fotos ou vídeos. 1 2 3 4 5

45 Sou capaz de pesquisar informações e abrí-las. 1 2 3 4 5

46 
Sou capaz de usar uma barra de pesquisa: uma nova janela, uma nova aba, 
adicionar páginas que quero seguir. 1 2 3 4 5

47 
Sei das consequências de adquirir conhecimentos baseados apenas em fontes 
da internet – de apenas portais de informação (comparação de conteúdos). 1 2 3 4 5

48 
Sou capaz de diferenciar informações de publicidade, textos informativo de 
galerias de fotos ou vídeos. 1 2 3 4 5

49 Sei me manter em segurança usando serviços online. 1 2 3 4 5

50 Sei identificar possíveis ameaças online. 1 2 3 4 5

51 Sei criar uma senha segura. 1 2 3 4 5

52 Sei identificar uma página segura para realizar pagamentos. 1 2 3 4 5

Auto avaliação Discordo 
fortemente Discordo Incerto Concordo Concordo 

plenamente
53 Sei identificar uma trapaça ou fraude. 1 2 3 4 5
54 Sei guardar meus documentos. 1 2 3 4 5
55 Conheço as ferramentas e funções dos antivírus e como usá-las. 1 2 3 4 5

56 Sou capaz de virificar a credibilidade de páginas da web. 1 2 3 4 5

57 
Sou capaz de identificar quando poderei usar informações pessoais e qual 
informação posso compartilhar. 1 2 3 4 5

58 Sou capaz de memorizar minhas próprias senhas. 1 2 3 4 5

59 Sou capaz de evitar páginas da web inseguras. 1 2 3 4 5

60 Sou capaz de baixar e guardar meu documentos. 1 2 3 4 5

61 Conheço as ferramentas antivírus e como evitar contaminações. 1 2 3 4 5

62 Estou ciente das regras de uso de portais de informação. 1 2 3 4 5

63 Estou ciente da necessidade de virificação de informações. 1 2 3 4 5

64 Sei das consequências de submeter meus dados pessoais em registros. 1 2 3 4 5



65 
Eu sei o que é e-learning e como usá-lo para 
desenvolver minhas habilidades. 1 2 3 4 5

66 Sei o que é Youtube e como usá-lo. 1 2 3 4 5

67 Sou capaz de fazer tarefas e realizar testes. 1 2 3 4 5

68 
Sou capaz de ativar e utilizar criativamente o fórmulas 
de aprendizado. 1 2 3 4 5

69 

Sou capaz de pesquisar vídeos em tópicos 
selecionados, escutar e reproduzir uma música no 
Youtube.

1 2 3 4 5

70 
Sou capaz de usar ferramentas na tela de filmes: 
volume, tela cheia, pausar e escolher a cena. 1 2 3 4 5

71 

Estou motivado(a) a dar continuidade ao meu 
desenvolvimento e atualizar minha habilidades e 
competências.

1 2 3 4 5

Auto avaliação Discordo 
fortemente Discordo Incerto Concordo Concordo 

plenamente

72 
Estou ciente da necessidade de verificação das 
informações em filmes. 1 2 3 4 5

73 

Estou ciente dos avisos sobre a diversidade de 
temáticas e diferenças nos níveis de conteúdos 
publicados.

1 2 3 4 5

74 
Estou ciente da direitos reservados a conteúdos 
publicados em páginas da web. 1 2 3 4 5

.........................................................................................…………………………………………… 
Assinatura do(a) participante

           

Vemo-nos na Plataforma ICTskills4All  



Obrigada pela sua participação!

 


