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Introdução 

 

 

Neste Intellectual Output, foi realizada uma integração das conquistas do Intellectual Output O2 com o 

objetivo de criar materiais educativos para os cursos presenciais, intergeracionais e peer-to-peer. O 

conteúdo foi desenvolvido tendo em conta a população-alvo, adultos mais velhos sem envolvimento com 

a tecnologia digital. Estes materiais educativos estarão disponíveis no site do projeto ICTSkills4All 

[www.ictskills4all.eu]. Os materiais educativos para os cursos presenciais serão lançados em 4 idiomas 

europeus. 

 

É importante mencionar que as experiências no ICTSkill4All ficaram ligadas a desafios muito especiais, que 

foram as consequências da pandemia COVID-19 onde toda a Parceria foi obrigada a ajustar algumasdas  

atividades de acordo com as restrições e recomendações locais-nacionais. 

No entanto, o material é a complexa "caixa de ferramentas" a ser utilizada em conjunto com a plataforma 

de aprendizagem, que foi criada como parte do conjunto de resultados do projeto. 

 

Por favor, visite: https://www.up.pt/ictskills4all/ 

  

https://www.up.pt/ictskills4all/
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1. Parte I Introdução e Explicação do Currículo 

  

NÍVEL DE COMPETÊNCIAS: Iniciante "nenhuma competência" - o participante não tem competências 

digitais, nunca usou um computador antes e não sabe nada sobre isso. 

  

PRINCIPAIS OBJETIVOS: 

1 Preparação e motivação para a formação contínua feita pelo próprio participante, utilizando o e-

learning + suporte (Eu posso, Eu quero, vale a pena); 

  

2 Superar o medo da tecnologia e adquirir competências para o uso independente do computador (Não 

estou sozinho, não é assim tão difícil, não se estraga, não é "pontual", posso trabalhar ao meu próprio ritmo) 

  

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

  

Valor acrescido: melhoria da literacia dos media funcionais como parte da formação, dedicada a 

ambas as gerações – idosos (55+) e estudantes (entre 10 e 12 anos) 

 

NÚMERO DE SESSÕES – 8 

 

DURAÇÃO DA SESSÃO: 2 X 45 minutos (duas horas de aula com intervalo de cerca de 10 minutos) 

 

LÍDERES (FORMADORES) E PARTICIPANTES: 

 

VARIANTE INTRA-GERACIONAL (P2P) – 2 formadores, incluindo uma pessoa como observador/avaliador + 

5 assistentes (55+) 

10 participantes 55+    

                                                                                                                              

VARIANTE INTERGERACIONAL (IG) – 2 formadores, incluindo uma pessoa como observador/avaliador + 5 

assistentes (alunos do Segundo Ciclo; idade: 10 – 12)  

10 participantes 55+ 

  

 

NOTAS AOS ASSISTENTES: Antes de iniciar o curso, os assistentes devem estar preparados para trabalhar 

com idosos, especialmente na variante IG. A preparação deve incluir educação no campo de: 
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● competências de comunicação, 

● conhecimento sobre a experiência geracional dos participantes, 

● comportamento, empatia... 

● competências de observação e análise (especialmente déficits importantes do ponto de vista da 

aprendizagem e do uso de computadores e da mão dominante - destra ou da canhota), 

conhecimento sobre redução ou enfrentamento de barreiras, resultantes de déficits observados; 

competências para criar uma abordagem individual às necessidades do participante. 

● plano de ensino (objetivos e cronograma) deve ser apresentado e discutido com a turma na sala 

de aula. 

  

RECOMENDAÇÃO: O processo acima descrito, nas escolas pode ser preparado e conduzido por 

assistentes 55+, que estarão no grupo P2P 

 

Possíveis déficits, importantes do ponto de vista da aprendizagem e do uso do computador: 

  

1. DÉFICIT / 2. COMO DETECTAR / 3. CONSEQUÊNCIAS IMPORTANTES DO PONTO DE VISTA 

EDUCACIONAL/ 4. COMO LIDAR COM OS DÉFICITS 

  

AD 1: 

 

·  deficiência auditiva,  

·  ambliopia (diminuição da acuidade visual),  

·  aperto de mão,  

·  falta de sensibilidade nos dedos,  

·  degenerações reumáticas e artríticas,  

·  dor nas costas, dor nas mãos,  

·  falta de competências na interpretação da leitura,  

· falta ou má compreensão dos comandos, incluindo a codificação em forma de infografia ou 

ícones,  

· falta de capacidade de combinar conhecimento adquirido para construir competências 

·  baixa auto-estima,  

·  medo da tecnologia, tecnofobia,   

·  medo de ser julgado/a, de avaliação  

·  problemas de memória,  

·  analfabetismo secundário,  
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·  incapacidade de tirar notas,  

·  nervosismo,  

·  problemas de concentração e atenção,  

·  medo da pressão do tempo.  

 

  

FORMULAÇÃO DAS AULAS - constante - tendo em consideração as necessidades variáveis já definidas 

do grupo, por exemplo, quanto à extensão das partes individuais, repetições múltiplas etc., número de 

ciclos - tópicos que podem ser assimilados; 

  

É aconselhável juntar os participantes em pares com déficits semelhantes e terem o apoio de um assistente         

  

· PARTE UM  (cerca de 15 minutos): Introdução ao tema na forma de palestra do educador com 

uma apresentação (imagem do projetor) e com a possibilidade de uma formação curta (até 10 

minutos).    

  

· PARTE DOIS (cerca de 30 minutos): trabalho independente com o apoio de um assistente e de 

um educador e a possibilidade de uma breve apresentação no ecrã e um comentário para... por 

exemplo, as dificuldades mais frequentes observadas pelos assistentes;                                                                     

  

· CICLOS SEGUINTES - de acordo com os tópicos / problemas do cronograma adotado. O 

workshop será realizado na fórmula de 2 participantes+1 pessoa para apoio (ASSISTENTE); 

  

  

COMENTÁRIOS SOBRE A FORMULAÇÃO DAS AULAS: a chave para o sucesso do processo educacional 

é:      

    

1. Diagnóstico bem feito das necessidades, expectativas e possibilidades (principalmente 

intelectuais e manuais) dos participantes  

  

2. Conhecimento do tipo e nível de motivação dos participantes para aprender (por exemplo, 

solidão, contacto com crianças, curiosidade e necessidade de auto-educação, etc.).    

  

3. Construir um bom relacionamento baseado na confiança e apoio real no processo - motivar, 

ajudar a não desistir, paciência, resolver os problemas juntos, por exemplo, problemas com o 

uso do rato ou touchpad).      
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4. Usar regras de andragogia - recordar experiências comuns, áreas conhecidas, experiências, 

explicar fazendo analogias entre o que é desconhecido pelo familiar – aqui há a grande 

possibilidade de os jovens poderem explicar o desconhecido com o desconhecido. 

  

5. Criar a possibilidade de alcançar o maior número possível de pequenos sucessos no 

processo de aprendizagem.            

         

6. Repetidamente, um pouco "a propósito", lembrar sobre a possibilidade de cometer erros (por 

exemplo, tecla "enter", páginas de scroll, layout para teclas de sinais diacríticos).      

  

7. Introduzir elementos de diversão e dar a oportunidade de rir  

  

8. Indicar permanentemente a utilidade de cada conhecimento ou competência recém 

adquiridas dando um exemplo real específico, assinalar os benefícios individuais, funcionais, 

como por exemplo, poupança de tempo, finanças, a universalidade das ações, atualidade, etc. 

  

9. Encorajar os participantes a conversar com outras pessoas na internet,  

  

10. Com a presença dos assistentes jovens, conversar sobre as mudanças no uso de diversos 

serviços (planeamento de viagens, reserva de hotéis, planeamento de visitas, compras, etc.) 

  

11. Uso de métodos de memorização através de associações 

  

 

MÉTODOS DIDÁTICOS:   

  

2. Palestras orientadas aos problemas - apresentações multimédia  
  

3. Perguntas - explicações precisas          
  

4. Auto-formação com o apoio de assistentes      
  

5. Discutir todos os problemas que surgirem  
  

6. Avaliação dos exercícios de cada sessão: pelos participantes e pelo avaliador  
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OBSERVAÇÕES SOBRE AVALIAÇÃO: A avaliação deve ser realizada após cada atividade, de forma 

independente: 

  

● participantes 

● formador (avaliador), de acordo com o questionário preparado. 

  

Desta forma será possivel comparar o sentido subjetivo de progresso - o sucesso ou fracasso do 

participante (autoavaliação) com a avaliação de uma pessoa externa (objetiva). 

  

OBSERVAÇÕES ADICIONAIS E RECOMENDAÇÕES PRÁTICAS 

  

·  Com base na experiência, recomenda-se que os participantes façam as suas próprias anotações 

e descrições de acordo com as suas expectativas e necessidades individuais. 

  

· Podem criar o seu próprio "GLOSSÁRIO de termos dificeis" para as necessidades do projeto. 

  

· Como parte de treinar as competências, no caso de participantes mais avançados, é possível 

introduzir exercícios a serem realizados com base em instruções da Internet (ou dedicados 

aos participantes - preparados especificamente para as necessidades das aulas) 

  

· Familiarizar os participantes com o vocabulário especifico – sempre baseado no Inglês – será 

útil para a leitura de várias instruções e compreensão do conteúdo de vídeos tutoriais num 

processo educacional posterior.  

  

  

FERRAMENTAS E MATERIAIS   

  

1. Caderno de Atividades: O conteúdo do caderno: atividades na sala de aula, trabalho de casa e 

avaliação. 

2. Ferramentas de avaliação. 
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2. Parte II Conteúdo das Sessões e Resultados da Aprendizagem 

 

A visão geral a seguir identifica abordagens “peer-to-peer” e intergeracionais para a formação em 

competências de TIC para adultos mais velhos na União Europeia, Reino Unido, Portugal, Letónia e Polónia. 

 

A seção RESULTADOS EDUCACIONAIS deve ser ajustada às capacidades individuais e caminhos de 

aprendizagem dos participantes; pode ser encarada como sugestão e compreensão, respectivamente: 

1. Os participantes podem fazer... 

2. Os participantes conseguem lembrar-se de como fazer... 

3. Os participantes serão capazes de se lembrar...... 

 

As escalas não devem ser desmotivantes e o nível da concretização  de resultados não deve ser a principal 

preocupação dos alunos. 
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DIGITAL COMPETENCE EDUCATION FOR 55+ (INTRAGENERATIONAL AND INTERGENERATIONAL GROUPS) 

 

CONTEÚDO DO 
CURSO 
 

 
 

[Tema principal e 

etapas de discussão 

do tema com 

exercícios] 

 

Dar as boas vindas 

aos alunos. 

Introdução do curso, 

plano de ensino e 

cronograma 

RESULTADOS 
EDUCACIONAIS: 
CONHECIMENTO 
COMPARTILHADO 
 

[o que os 

participantes sabem 

e a que nível/grau 

de aprendizagem - 

aqui está a escala 

utilizada 

posteriormente nos 

questionários de 

avaliação, por 

exemplo, a partir de 

0 - não até 10 - 

valor desejado em 

termos do objetivo 

principal do 

processo] 

Introdução e 

discussão dos 

conteúdos que serão 

ensinados durante o 

curso. 

 

Aprovação do 

cronograma pelos 

formadores e alunos 

 

RESULTADOS 
EDUCACIONAIS: 
COMPETÊNCIAS 
 
 

[o que os 

participantes podem 

fazer e a que 

nível/grau de 

aprendizagem - aqui 

está a escala 

utilizada 

posteriormente nos 

questionários de 

avaliação, por 

exemplo, a partir de 

0 - não até 10 - 

valor desejado em 

termos do objetivo 

principal do 

processo] 

De acordo com as 

nossas conclusões 

de Lodz, devemos 

fazer avaliação pré 

(entrada)- e pós 

(saída) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETÊNCIAS DE 
MÍDIA FUNCIONAL 
 

 

[uso consciente 

da Internet e dos 

média digitais] 

  

Valor adicionado – 

se possível, ser 

compartilhado 

RECOMENDAÇÕES 
E OBSERVAÇÕES 
 
 
 
[relacionar-se com a 
formação em curso, 
mas também uma 
descrição do nível de 
implementação dos 
3 objetivos e 
medidas principais - 
2 tipos de inquéritos 
- novamente a 
escala, por exemplo, 
de 0 - nenhum a 10 
- valor desejado em 
termos do objetivo 
principal do 
processo] 

Tabela de ensino de competências digitais para adultos 55+ (grupos intrageracionais e intergeracionais) 
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  SESSÃO 1   

TÓPICO: PRIMEIRO 
CONTACTO COM 
UM COMPUTADOR 
- NOÇÕES BÁSICAS 
 
1 Medos e 

ansiedades 

2 Segurança (uma 

leve introdução - é 

um tópico a ser 

explorado noutra 

sessão) 

3 Elementos básicos 

de um computador 

(monitor, 

computador, teclado 

(teclas do 

computador) e rato) 

4 Ligar / desligar 

5 Diferenças entre 

computador, 

portátil, tablet e 

smartphone 

 

- Exercício 

e-learning 

1 uso das teclas 

(digitação) – seleção 

do portal de e-

learning mais 

simples                          

 (é possível usar 

plataformas para 

crianças que 

aprendem a escrever 

– conheça as letras) 

Os participantes 
aprenderam/ 
sabem: 
(no nível inicial) 
 
1 Qual é a diferença 

entre dispositivos 

como o portátil, 

computador de 

secretária, tablet e 

smartphone?          

2 O que os 

significam os ícones  

ligar / desligar, 

como saber que 

estou "on-line" e o 

que isso significa                                           

3 O que é o ecrã, 

teclas,      

4 Qual a disposição 

das letras no teclado 

e teclas de função 

(importante Enter, 

Delete, Shift, 

Backspace, 

Spacebar)                       

5 O que é um rato 

ou touchpad, botão 

direito e esquerdo, 

scrolling                       

6 O que é e-

learning, ou 

aprendizado 

interativo através da 

Internet  

Os participantes 
podem fazer: 
(no nível inicial) 
 
 
Atividade 1 -  "Já 

não somos 

estranhos" 

1 ligar / desligar                    

2 Usar o rato, clicar 

duas vezes, botão 

direito-esquerdo, 

scrolling e sliding             

3 encontrar no 

teclado as teclas de 

função básica (aqui 

as variantes do 

idioma, por ex: alt 

direito em polaco)                                 

4 responder a 

comandos de e-

learning 

 

Atividade 2 - 

"Saltar obstáculos: 

qual é a parte mais 

difícil?" 

 

Atividade 3 - Curso 

e Autoavaliação - 

Preenchimento do 

formulário de 

observação dos 

participantes 

 

Atividade 4 

(Trabalho de casa) 

- "Construir um 

glossário - Glossário 

de termos para 

memorizar" 

 

 

 

O participante está 
ciente de: 
 
 
 
1 Princípios básicos 

no uso seguro dos 

dispositivos ao nível 

da ativação e 

verificação de 

segurança 

(programas, 

aplicações de 

segurança - ícones 

2 Possibilidades e 

consequências do 

uso do tracking 

(câmara) 

3 Possibilidades e 

consequências de 

partilhar informação 

pessoal. 

NÍVEL DESEJADO 
DE REALIZAÇÃO  
DOS OBJETIVOS: 
 
 
1 Preparação e 

motivação - ESCALA: 

2 Superação da 

ansiedade e do 

medo - ESCALA: 

3 Fortalecimento - 

ESCALA: 

Nota 

Após o fim da 

sessão 1, 

formadores e 

assistentes fazem 

juntos um 

DIAGNÓSTICO das 

necessidades do 

grupo e das 

necessidades 

individuais dos 

participantes - com 

base na observação 

de comportamentos, 

déficits, conversas e 

2 questionários de 

avaliação 

(participantes e 

avaliador) 

SELEÇÃO DE GRUPOS 

DE 2 por 

necessidades 

semelhantes de 

apoio durante o 

processo de 

aprendizagem. 
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SESSÃO 2 

TEMA: SEGUNDO 

CONTACTO COM 

UM COMPUTADOR: 

Continuação do 

tópico anterior 

 

1 Continuação e 

melhoria de 

conhecimentos e 

competências da 

Sessão 1. 

2 Pesquisa e 

consulta de termos 

(relembrar / 

reprodução do tópico 

indicado durante a 

sessão 1) 

3 Revisão da 

Atividade 4 

 

  

 

Os participantes 

sabem / 

aprenderam: (no 

nível inicial): 

 

 

1 O mesmo 

conhecimento da 

sessão 1 + os 

participantes podem 

responder às 

perguntas dos 

assistentes com 

mais facilidade e 

confiança. 

 

Os participantes 

conseguem: 

(no nível inicial): 

 

 

 

1 As mesmas 

competências da 

sessão 1, realizadas 

com mais facilidade 

e confiança. 

2 Os participantes 

não precisam de 

usar a ajuda dos 

assistentes com 

frequência. 

3 Os participantes 

podem ajudar-se 

uns aos outros com 

os termos que 

memorizaram.  

 

Atividade 5 - 

"Transformar as  

competências em 

atitude 1: Eu posso, 

eu quero, e vale a 

pena!" 

 

Atividade 6 

(Trabalho de casa) 

- Atualize o 

Glossário de termos 

para memorizar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Os participantes 

estão cientes de: 

 

 

 

 

1 O mesmo da 

sessão 1. 

NÍVEL DESEJADO 

DE REALIZAÇÃO  

DOS OBJETIVOS: 

 

 

 

1 Preparação e 

motivação - ESCALA: 

2 Superação do 

medo e ansiedade - 

ESCALA: 

3 Fortalecimento - 

ESCALA: 

 

NOTA: O objetivo da 

segunda sessão é 

fazer com que os 

participantes se 

sintam confiantes 

sobre os 

conhecimentos e  

competências 

adquiridos na sessão 

1. É necessário o 

reforço para tornar 

as próximas sessões 

mais fáceis de 

seguir. 
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SESSÃO 3 

ASSUNTO: 

PRIMEIRO 

CONTATO COM 

INTERNET 

 

 

1 Ideia de Internet 

2 Navegadores, 

(BROWSERS) - 

preste atenção ao 

software e à 

adequação do 

navegador ao 

sistema operacional) 

3 Motores de busca, 

(PESQUISA) - preste 

atenção à 

diversidade, 

utilidade, segurança 

4 Regras para o uso 

seguro de motores 

de busca (ao nível 

de reconhecimento 

de páginas seguras) 

5 páginas e portais 

de informação - 

Portais de 

informação e TV 

como demonstração 

dos benefícios 

exemplares do uso 

da Internet 

6 E-mails  

 

Os participantes 

sabem / 

aprenderam: 

(em termos de 

iniciados básicos): 

 

1 O que são 

navegadores e para 

que servem, como 

identificá-los 

(ícones), as suas 

diferenças básicas e 

utilidade em relação 

ao propósito 

2 O que são os 

motores de busca e 

como identificá-los 

(ícones), as suas 

diferenças básicas e 

utilidade em relação 

ao propósito (pode 

haver diferenças na 

disponibilidade local 

e adequação), como 

usá-los 

3 Como identificar 

sites seguros 

4 Como identificar 

páginas de 

publicidade 

5 Como é que os 

portais de 

informação são 

construídos e quais 

são as suas 

funcionalidades 

básicas 

6 Quais são os 

benefícios do uso de 

portais de 

informação na 

Internet em 

comparação com os 

Os participantes 

conseguem: 

(em termos de 

iniciados básicos): 

 

 

Atividade 7 - 

"Estou online! " 

1 Use o navegador 

você mesmo - 

escolha e ligue-se 

/desligue-se da 

Internet 

2 Após digitar a 

senha fornecida pelo 

assistente, procure 

respostas 

3 Abra a janela 

segura 

4 Procure por 

informações e abra-

as 

5 Os participantes 

podem usar a barra 

de ferramentas de 

pesquisa: uma nova 

janela, uma nova 

guia, adicionar 

marcadores às 

páginas que eles 

querem seguir 

6 Os participantes 

podem criar uma 

conta, fazer login, 

ler e enviar um e-

mail.  

 

EXERCÍCIO e-

learning 

Atividade 8 - 

"Melhorar as minhas  

competências" 

Os participantes 

estão cientes de: 

  

 

 

 

1 Consequências do 

uso seguro ou 

imprudente dos 

motores de busca e 

sites 

2 Consequências da 

abertura de páginas 

de publicidade 

 

NÍVEL DESEJADO 

DE REALIZAÇÃO  

DOS OBJETIVOS: 

  

 

 

1 Preparação e 

motivação - ESCALA: 

2 Superação do 

medo e ansiedade - 

ESCALA: 

3 Fortalecimento - 

ESCALA: 

4 Memorização por 

associações e 

analogias com os 

média tradicionais 

  

NOTA - Diferenças 

locais e individuais 

podem ocorrer nesta 

sessão devido às 

diferenças na 

disponibilidade local 

(nacional) e técnica 

- adequação (PC e 

MAC) 

  

NOTA – Focamo-nos 

nos navegadores e 

motores de busca 

mais populares 

numa determinada 

região, os menos 

populares podem ser 

abordados, mas 

apenas como 

informação adicional 

interessante - neste 

caso, demasiada 

informação irá criar 

ruído e dificultá o 

processo 
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meios analógicos 

/tradicionais 

7 Como usar o e-

mail.  

1 Pesquisa 

independente da 

página com e-

learning (com o 

suporte das guias - 

dando a senha) 

2 usar o teclado 

(escrita)  

Continuação e 

melhoria das  

competências da 

Sessão 2 

 

Atividade 9 

(Trabalho de casa) 

- "Envie-me um e-

mail! - Como 

superar os desafios 

de usar tecnologias 

na velhice." 

 

 

Nota 

Sugerimos trabalhar 

no motor de busca 

do Google devido a 

ser user-friendly 

para os iniciantes, 

mas os formadores 

podem ter 

experiências 

diferentes - 

variantes opcionais 

SESSÃO 4 
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PRIMEIRO 

CONTATO COM 

CONHECIMENTO NA 

DIMENSÃO DIGITAL 

 

 

Competências  

Online; Socialização 

online; 

Preparar chamadas 

de vídeo; 

 

Introdução ao Skype 

e WhatsApp 

Construindo uma 

rede de conexões  

 

Passar do 

divertimento numa 

rede social para se 

poder ligar aos 

amigos e familiares 

  

  

 

Os participantes 

sabem / 

aprenderam: 

(em termos de 

iniciados básicos): 

 

1 Como criar uma 

conta numa rede 

social 

2 Senhas 

3 Passos a serem 

tidos em 

consideração em 

relação à segurança 

4 Benefícios que se 

podem retirar de 

fazer parte de uma 

rede social 

5 Quão perto se 

pode estar da 

família ou amigos, 

apenas a uma 

chamada de vídeo 

de distância 

6 Como 

compartilhar a 

localização  

Os participantes 

podem: 

(iniciados com o 

apoio do 

assistente) : 

 

Atividade 10 - 

"Redes Sociais - 

Estou aqui" 

1 Criar uma conta 

numa rede social 

2 Escolher uma 

senha 

3 Adicionar um 

amigo 

4 Fazer uma 

chamada de vídeo 

  

(De forma 

independente) 

1 Faça scroll à 

página da Web - 

diferentes maneiras 

(teclado, roller 

mouse, touchpad, 

sliders, setas, etc. - 

escolha a mais 

amigável). 

2 Adicionar amigos 

à rede social. 

3 Aprender a usar o 

Skype e WhatsApp 

4 Fazer chamadas 

de vídeo e telefone 

usando o Skype e 

WhatsApp. 

5 Os participantes 

podem repetir 

independentemente 

o exercício dado, em 

caso de dificuldade, 

com a ajuda de um 

assistente. 

 

Os participantes 

estão cientes de: 

 

 

 

 

1 As várias redes 

sociais e as suas 

diferenças - formas 

interativas de criar 

entradas na Wikipédia 

(regras para criar 

uma entrada, 

verificação, validação, 

aprovação de dados, 

publicação de uma 

entrada) 

2 As vantagens de 

fazer parte de uma 

rede social. 

3 A existência de 

várias maneiras de 

entrar em contacto 

com a família e 

amigos 

4 A necessidade de 

repetir exercícios de 

forma a verificar  

competências 

NÍVEL DESEJADO 

DE REALIZAÇÃO  

DOS OBJETIVOS: 

  

 

 

1 Preparação e 

motivação - ESCALA: 

2 Quebrar a 

ansiedade e medo - 

ESCALA: 

3 Fortalecimento - 

ESCALA: 

 

Nota 

Para os exercícios, 

recomendamos 

Skype e Whatsapp 

devido à 

universalidade 

destas aplicações 

(muitas versões 

linguísticas) e com 

um número mínimo 

de anúncios, 

simplifica a 

aprendizagem sobre 

a Internet durante 

esta fase da 

educação 
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EXERCÍCIO e-

learning 

Atividade 11 - 

"Transformar as  

competências em 

atitude 2:  

Comunicação" 

Para todo o grupo: 

1 Ligação de forma  

independente às 

redes sociais 

2 Ligar a amigos de 

forma independente 

e estabelecer 

conexões 

  

Para um grupo de 

aprendizagem 

mais lento, 

opcional: 

1 Fazer chamados 

de vídeo (com o 

suporte dos 

assistentes) 

2 Adicionar amigos 

à rede social 

 

Atividade 12 

(Trabalho de Casa 

- "Músicas para 

compartilhar" 

Participar de um 

chat compartilhado 

com os colegas de 

turma, escolher uma 

música para ser 

ouvida na última 

aula. 
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SESSÃO 5 

TÓPICO: COMO 

NAVEGAR 

  

 

 

 

1 Solidificar a 

aprendizagem 

revendo os 

conteúdos da sessão 

anterior  

2 Apresentar o 

conteúdo da nova 

sessão 

3 Apresentar os 

motores de busca, 

botões e imagens, 

marcadores.  

  

 

 

Os participantes 

sabem / 

aprenderam: 

(em termos de 

iniciados básicos): 

  

1 O mesmo 

conhecimento da 

sessão 4 + os 

participantes podem 

responder às 

perguntas dos 

assistentes com 

mais facilidade e 

confiança. 

2 Quais são as 

regras dos motores 

de busca 

3 O que são 

palavras-chave, 

termos de pesquisa 

4 Como, o quê, e o 

porquê "perguntar" 

ao motor de busca 

5 Como são os 

portais de 

informação 

concebidos e quais 

são as suas 

funcionalidades 

básicas 

6 Quais são os 

benefícios do usar 

os portais de 

informação na 

Internet em 

comparação com os 

meios analógicos 

/tradicionais 

Os participantes 

conseguem: 

(em termos de 

iniciados básicos): 

 

 

Atividade 13 - 

"Aprenda a fazer: 

Tecnologia para a 

educação" - 

pesquisa e 

conhecimento 

integrados. 

 

1 Navegue usando 

os motores de busca 

2 Identifique os 

símbolos, imagens e 

botões.  

3 Use o motor de 

busca (após o 

assistente digitar a 

senha ou com o 

suporte) 

4 Abra o website - 

portal de 

informações 

5 Distinguir entre 

informação e 

publicidade, 

informação em texto 

e galeria de fotos ou 

conta de vídeo 

6 Procure por 

informações e abra-

as 

7 Os participantes 

podem usar a barra 

de ferramentas de 

pesquisa: uma nova 

janela, uma nova 

guia, adicionando 

marcadores às 

Os participantes 

estão cientes de: 

  

 

 

 

1 maneira de criar e 

apresentar 

informações na 

internet 

2 consequências da 

construção do 

conhecimento sobre 

a realidade apenas 

com base em uma 

fonte na Internet - 

um portal de 

informações 

(comparação de 

conteúdo) 

3 distinguir 

informações de 

publicidade, 

informações de texto 

da galeria de fotos 

ou conta de vídeo 

 

 

NÍVEL DESEJADO 

DE REALIZAÇÃO  

DOS OBJETIVOS: 

  

 

 

1 Preparação e 

motivação - ESCALA: 

2 Quebrar a 

ansiedade - ESCALA: 

3 Fortalecimento - 

ESCALA: 

4 Memorizando por 

associações e 

analogias à mídia 

tradicional 

  

Nota:  

sugerimos trabalhar 

no mecanismo de 

busca do Google 

devido à sua 

natureza amigável 

para iniciantes, mas 

os palestrantes 

podem ter 

experiências 

diferentes - 

variantes opcionais 
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páginas que ele quer 

seguir 

 

Atividade 14 

(Trabalho de Casa) 

- "Tecnologia é 

Conhecimento" - 

fazer uma pesquisa 

sobre um contexto 

de interesse e enviar 

um e-mail sobre o 

tema escolhido para 

os formadores  

 

Atividade 15 

(Trabalho de Casa) 

- Atualize o 

Glossário de termos 

para memorizar.  

 

SESSÃO 6 

TÓPICO: PRIMEIRO 

CONTACTO COM A 

SEGURANÇA 

ONLINE 

  

 

1 A ideia de 

segurança online e 

porque nos devemos 

proteger.  

2 Como proteger as 

informações 

pessoais e 

financeiras. 

3 Senhas seguras 

4 Pagamentos on-

line seguros.  

 

Os participantes 

sabem / 

aprenderam: 

(em termos de 

iniciados básicos): 

  

1 Como usar 

serviços online em 

segurança. 

2 Identificar 

potenciais ameaças 

on-line.    

3 Como criar uma 

senha segura  

4 Como identificar 

um site seguro para 

fazer pagamentos. 

Os participantes 

podem: 

(em termos de 

iniciados básicos): 

  

 

1 Verificar a 

credibilidade do site 

2 Identificar onde 

podem usar 

informações 

pessoais e quais 

informações podem 

ser compartilhadas. 

3 Criar e memorizar 

as suas próprias 

senhas.  

 

 

Os participantes 

estão cientes de: 

  

 

 

 

1 Regras para o uso 

seguro de portais  

  

2 Necessidade de 

verificar 

informações  

  

3 Consequências do 

envio dos seus 

dados pessoais 

durante o registo 

on-line 

NÍVEL DESEJADO 

DE REALIZAÇÃO  

DOS OBJETIVOS: 

  

 

 

1 Preparação e 

motivação - ESCALA: 

2 Quebrar a 

ansiedade - ESCALA: 

3 Fortalecimento - 

ESCALA: 

  

NOTA - Diferenças 

locais e individuais 

podem ocorrer nesta 

sessão devido a 

diferenças na 

disponibilidade local 
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Atividade 16 - 

Simulação de 

ataques online 

comummente 

usados com a 

população mais 

velha.    

 

Atividade 17 

(Trabalho de casa) 

- Transformar  
competências em 

atitudes 3: "Cultivar 

boas práticas" 

 

 

 

 

(nacional) e 

ferramentas técnicas 

 

NOTA: É necessário 

usar diferentes 

ferramentas para 

ajudar os 

participantes a 

memorizar ou, por 

associação, tornar 

as suas senhas 

seguras e 

memorizáveis.   

 

 

 

SESSÃO 7 

TEMA: SEGUNDO 

CONTATO COM A 

SEGURANÇA 

ONLINE – 

Continuação do 

tópico 

  

1 Continuação e 

melhoria de 

conhecimentos e  

competências das 

Sessões 5 e 6. 

2 Termos de 

pesquisa e consulta 

(lembrete / 

reprodução do tópico 

indicado durante as 

sessões 5 e 6) 

3 Revisão da 

Atividade 17.  

4 Evite artimanhas e 

golpes. 

5 Descarregue e 

guarde documentos. 

Os participantes 

sabem / 

aprenderam: 

(em termos de 

iniciados básicos): 

  

 

1 O mesmo 

conhecimento da 

sessão 6 + os 

participantes podem 

responder às 

perguntas dos 

assistentes com 

mais facilidade e 

confiança. 

2 Como identificar 

uma artimanha ou 

golpe.  

3 Como guardar os 

documentos  

4 Funções e como 

usar ferramentas 

antivírus.  

Os participantes 

podem: 

(em termos de 

iniciados básicos): 

  

 

 

Atividade 18 - "Sou 

um multiplicador de 

conhecimento! " – 

Criação de tutorial. 

 

1 Evitar sites 

inseguros. 

2 Descarregar e 

manter os seus 

documentos  

3 Usar ferramentas 

antivírus e evitar 

uma potencial 

contaminação por 

vírus.  

Os participantes 

estão cientes de: 

  

 

 

 

 

1 O mesmo da 

sessão 5 e 6. 

 

NÍVEL DESEJADO 

DE REALIZAÇÃO DE 

OBJETIVOS 

  

 

 

 

1 Preparação e 

motivação - ESCALA: 

2 Quebrar a 

ansiedade - ESCALA: 

3 Fortalecimento - 

ESCALA 
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6 Ferramentas de 

vírus e antivírus.  

 

 

 

  

 

 Atividade 19 

(Trabalho de Casa) 

- "Tutorial"  -  

Finalize o tutorial 

iniciado na sala de 

aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESSÃO 8 
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ASSUNTO: 

PRIMEIRO 

CONTATO COM E-

LEARNING 

  

 

1 A ideia de ensino 

flexível/formação à 

distância utilizando 

tecnologia da 

informação, ou seja, 

e-learning, 

formulários (filmes, 

testes, conversa on-

line interativa, 

realização de 

tarefas, etc.) e  

vantagens e 

desvantagens 

(também medos dos 

participantes) 

2 Um lembrete 

sobre os portais de 

e-learning já 

aprendidos pelos 

participantes, 

discutir os pontos 

positivos e 

negativos, discutir 

as dificuldades mais 

relatadas (discutir 

conjuntamente as 

causas e descobrir 

formas de reduzir as 

dificuldades) 

 

TÓPICO 2: 

PRIMEIRO 

CONTATO COM O 

YOUTUBE 

  

1 Ideia de sites que 

permitem postar 

gratuitamente, 

Os participantes 

sabem / 

aprenderam: 

(em termos de 

iniciados básicos): 

  

1 O que é o e-

learning e como 

usá-lo para 

desenvolver e 

melhorar as próprias  

competências 

 

 

TÓPICO 2 

1 O que é o serviço 

do YouTube e como 

usá-lo 

Os participantes 

podem: 

(em termos de 

iniciados básicos): 

  

 

1 Resolver tarefas e 

testes 

2 Usar de forma 

ativa e criativa a 

fórmula de 

aprendizagem on-

line 

 

TÓPICO 2 

1 Ouvir ou pôr a 

tocar música no You 

Tube 

2 Os participantes 

podem pesquisar 

vídeos sobre temas 

selecionados no 

YouTube 

3 Usar as 

ferramentas na 

janela do filme: 

volume, full screen, 

parar e começar a 

partir da sequência 

selecionada 

 

Atividade 20 - 

"ICTSkills4All"  - 

Escolha um 

conteúdo para 

assistir e aprender 

usando o 

site/plataforma 

ICTSkills4All. 

1 Com a ajuda dos 

assistentes, (se 

necessário) entrar 

na faixa de música 

favorita - ouvi-la 

Os participantes 

estão cientes de: 

  

 

 

 

A necessidade de 

desenvolver e 

atualizar 

continuamente as 

suas habilidades e 

competências, 

particularmente no 

uso de TIC 

(Aprendizagem ao 

longo da vida) e 

literacia dos média 

 

TÓPICO 2 

1 Postar vídeos e 

conteúdo por 

YouTubers 

individuais 

2 Verificar 

informações 

fornecidas em filmes 

3 Diversidade 

temática e 

diferenças no nível 

de conteúdo dos 

posts (em particular, 

diz respeito à 

atividade artística) 

4 Existência de 

direitos autorais 

sobre conteúdo 

publicado em sites 

NÍVEL DESEJADO 

DE REALIZAÇÃO DE 

OBJETIVOS 

  

 

 

1 Preparação e 

motivação - ESCALA: 

2 Quebrar a 

ansiedade - ESCALA: 

3 Fortalecimento - 

ESCALA: 
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transmissão ao vivo, 

classificação, 

reprodução e 

comentários sobre 

filmes e registo de 

eventos  

(recomendada 

diversidade de 

temas para 

mulheres e 

homens) 

 

2 Entretenimento: 

Youtube e o universo 

educacional para 

explorar; Jogos; 

hobbies on-line.   

  

CONCLUSÃO das 

sessões - 

conversas e 

avaliação final 

2 Com a ajuda dos 

assistentes, entrar 

no show/concerto 

favorito - ouvindo-o 

 

Atividade 21 

(Trabalho de casa) 

- "Assistir e 

aprender por mim 

mesmo" - Assista a 

um vídeo no 

YouTube ou um 

vídeo do ICTSkills e 

envie comentários 

sobre isso usando as 

redes sociais.  
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3. Ferramentas de Avaliação 

 
NOTAS 

 

1. As ferramentas de avaliação devem responder a (de acordo com o projeto oficial): 

a) Qual foi o grupo mais eficaz (P2P ou intergeracional). 

b) Mudanças no conhecimento digital, competências e atitude do participante. 

c) Mudanças de atitude das crianças em relação ao processo de envelhecimento. 

d) Feedback dos participantes 

 

2. Para responder a isso, foi proposto: 

• Comparação entre “pré e pós questionário para participantes” de cada grupo (P2P e 

Intergeracional) - para responder aos itens a e b. 

• Comparação entre as observações do avaliador. - para responder aos itens a e b. 

• Avaliação qualitativa usando o formulário de "observações do assistente" - para responder aos 

itens a e c. 

• Avaliação qualitativa através do formulário “Observações dos participantes” - para responder 

aos itens a e d. 

 

3. Cada questionário possui notas finais que descrevem informações relevantes. 

 

4. Para a construção desta ferramenta de avaliação, foram consideradas as contribuições enviadas pelos 

diferentes países (Polónia, Reino Unido, Letónia e Portugal).  

 

5. Para melhor delimitar todas as respostas possíveis e facilitar a análise dos dados, foi utilizada uma escala 

de Linkert em todos os instrumentos. 

 

6. Todas as ferramentas de avaliação foram testadas em pessoas idosas para analisar a aplicabilidade. 

 

Lista de verificação de ferramentas de avaliação 

 

Sessão Participante Assistente Avaliador 

0 1. Pré-questionário do participante -- -- 

1 1. Observações do participante 
1. Observações do 

assistente 

1. Observações do 

Avaliador 
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2 
1. Observações do participante 

-- 
1. Observações do 

Avaliador 

3 
1. Observações do participante 

-- 
1. Observações do 

Avaliador 

4 
1. Observações do participante 1. Observações do 

assistente 

1. Observações do 

Avaliador 

5 
1. Observações do participante 

-- 
1. Observações do 

Avaliador 

6 
1. Observações do participante 

-- 
1. Observações do 

Avaliador 

7 
1. Observações do participante 

-- 
1. Observações do 

Avaliador 

8 

1. Observações do participante e 

satisfação 

2. Questionário do participante pós 

1. Observações do 

assistente 

1. Observações do 

Avaliador 

 

 

Questionário do Participante 

 

ONDE  DATA 

NOME DO PARTICIPANTE  IDADE DO PARTICIPANTE 

 

 

INSTRUÇÕES 

De modo a podermos analisar as suas competências digitais, por favor preencha o questionário 

disponibilizado no link abaixo. O questionário consiste em pares de opostos relacionados com o seu 

conhecimento e competências digitais. Os números representam as classificações entre os opostos. Ao 

escolher um dos números, está a expressar o que sabe e o que consegue fazer. 

 

Exemplo: 

Lp. 
Auto-avaliação 

Discordo 

totalmente 
Discordo Neutro Concordo 

Concordo 

totalmente 

X Eu sei o que é o computador 1 2 3 4 5 
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Se escolher "concordo", esta resposta significa que sabe o que é um computador, mas pode aprender mais 

sobre ele. Escolha a sua resposta o mais espontaneamente possível. É importante que não pense muito na 

resposta. A sua avaliação imediata é importante. Não há respostas certas ou erradas. O importante é 

entender quais as competências digitais que possui atualmente. Usando a escala abaixo, assinale o número 

que mais se aproxima do que sente relativamente às suas competências digitais. 

 

 

Lp. Auto-avaliação 
Discordo 

totalmente 
Discordo Neutro Concordo 

Concordo 

totalmente 

1.  

Eu sei a diferença entre 

dispositivos digitais tais como, 

portáteis, computadores de 

secretária, tablets e 

smartphones. 

1 2 3 4 5 

2.  

Eu sei o que são o monitor, as 

teclas, o layout das letras no 

teclado e as teclas de função 

(Enter, Delete, Shift, Backspace, 

Barra de espaço). 

1 2 3 4 5 

3.  

Eu sei o que é o e-learning ou 

aprendizagem interactiva 

através da Internet. 

1 2 3 4 5 

4.  

Sou capaz de ligar e desligar 

todos os dispositivos (portátil, 

computador de secretária, 

tablet e smartphone) 

1 2 3 4 5 

5.  

Estou apto a usar o rato, o clique 

duplo, os botões esquerdo-

direito, a roda de scroll e deslizar. 

1 2 3 4 5 

6.  

Consigo encontrar as teclas com 

função básicas no teclado, tais 

como Enter, Delete, Shift, 

Backspace, Barra de espaço. 

1 2 3 4 5 

7.  

Estou ciente dos princípios 

básicos no uso seguro de 

dispositivos digitais ao nível da 

1 2 3 4 5 
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activação e verificação de 

segurança (programas, 

aplicações de segurança - 

ícones). 

8.  

Estou ciente das possibilidades e 

consequências de partilhar 

informação pessoal. 

1 2 3 4 5 

9.  

Eu sei para que servem os 

navegadores (browsers), como 

identificá-los (ícones), as suas 

diferenças básicas e utilidade 

em relação à finalidade 

1 2 3 4 5 

10.  
Sei identificar sites seguros e 

páginas de publicidade. 
1 2 3 4 5 

11.  

Estou apto a escolher e usar o 

navegador sozinho - ligar e 

desligar da Internet. 

1 2 3 4 5 

12.  

Estou apto a abrir a janela de 

navegação anónima, procurar 

informação e abri-la.   

1 2 3 4 5 

13.  

Eu sei usar a barra de 

ferramentas de pesquisa: abrir 

uma nova janela, um novo 

separador, adicionar favoritos às 

páginas que quero seguir. 

1 2 3 4 5 

14.  
Estou apto para criar uma conta, 

fazer login, ler e enviar um email. 
1 2 3 4 5 

15.  

Tenho consciência das 

consequências do uso seguro / 

inseguro de motores de busca e 

sites. 

1 2 3 4 5 

16.  

Estou ciente das consequências 

implicadas em abrir páginas de 

publicidade. 

1 2 3 4 5 

17.  
Sei criar uma conta nas redes 

sociais. 
1 2 3 4 5 
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18.  
Sei quais os benefícios de fazer 

parte de uma rede social. 
1 2 3 4 5 

19.  

Eu sei compartilhar a minha 

localização fazendo uso do meu 

telemóvel. 

1 2 3 4 5 

20.  

Estou apto a fazer scroll numa 

página da Web - de maneiras 

diferentes (teclado, rato, 

touchpad, sliders, setas, etc.). 

1 2 3 4 5 

21.  
Estou apto a adicionar amigos 

nas redes sociais. 
1 2 3 4 5 

22.  
Estou apto a usar o Skype e o 

WhatsApp. 
1 2 3 4 5 

23.  

Estou apto a fazer vídeos e 

chamadas através do Skype e 

WhatsApp. 

1 2 3 4 5 

24.  

Estou ciente das várias redes 

sociais e as suas diferenças - 

maneiras interativas de criar 

páginas na Wikipédia (regras 

para criar uma página, verificar, 

validar, aprovar dados, publicar 

uma entrada). 

1 2 3 4 5 

25.  
Sei o que são palavras-chave, 

termos de pesquisa. 
1 2 3 4 5 

26.  
Eu sei o quê e porquê 

"perguntar" ao motor de busca. 
1 2 3 4 5 

27.  
Estou apto a navegar através dos 

motores de busca. 
1 2 3 4 5 

28.  
Estou apto a identificar 

símbolos, imagens e botões. 
1 2 3 4 5 

29.  
Estou apto a pesquisar 

informação e abri-la. 
1 2 3 4 5 

30.  

Estou apto a usar a barra de 

ferramentas da pesquisa: uma 

nova janela, um novo separador, 

1 2 3 4 5 
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adicionar marcadores às páginas 

que quero seguir. 

31.  

Estou ciente das consequências 

de basear o meu conhecimento 

sobre a realidade apenas com 

base numa fonte da Internet - 

um portal de informações 

(comparação de conteúdo). 

1 2 3 4 5 

32.  

Sei distinguir informação de 

publicidade, texto informativo 

de galeria de fotos ou conta de 

vídeo. 

1 2 3 4 5 

33.  
Sei identificar potenciais 

ameaças online. 
1 2 3 4 5 

34.  Sei criar uma password segura. 1 2 3 4 5 

35.  
Sei identificar um site seguro 

para fazer pagamentos. 
1 2 3 4 5 

36.  
Sei identificar esquemas e 

artimanhas. 
1 2 3 4 5 

37.  
Estou apto a verificar a 

credibilidade dos sites. 
1 2 3 4 5 

38.  

Estou apto a identificar onde 

posso usar informação pessoal e 

que informação posso partilhar. 

1 2 3 4 5 

39.  
Estou apto a evitar sites não 

seguros. 
1 2 3 4 5 

40.  
Estou apto a descarregar 

documentos e guardá-los. 
1 2 3 4 5 

41.  

Sei usar ferramentas antivírus e 

evitar possíveis contaminações 

por vírus. 

1 2 3 4 5 

42.  

Estou ciente das consequências 

de enviar os meus dados 

pessoais para fazer o registro. 

1 2 3 4 5 

43.  
Eu sei o que é o e-learning e 

como usá-lo para desenvolver e 
1 2 3 4 5 
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melhorar as minhas próprias 

competências. 

44.  
Sei o que é o serviço do 

YouTube e como usá-lo. 
1 2 3 4 5 

45.  

Estou apto a pesquisar vídeos 

sobre tópicos selecionados, 

ouvir ou tocar uma música no 

YouTube. 

1 2 3 4 5 

46.  

Estou apto a usar as ferramentas 

na janela do filme: volume, ecrã 

total, parar e iniciar a partir da 

sequência selecionada. 

1 2 3 4 5 

47.  

Estou motivado/a para 

desenvolver e atualizar 

continuamente as minhas 

competências e habilidades. 

1 2 3 4 5 

48.  

Estou ciente da diversidade 

temática e das diferenças ao 

nível do conteúdo postado. 

1 2 3 4 5 

49.  

Estou ciente da existência de 

direitos autorais sobre o 

conteúdo publicado em sites. 

1 2 3 4 5 

 

 

 

……………………………………………… 

                 Assinatura do Participante                                                      

 

 

 

NOTAS: 

1. GRUPO: Participantes. 

 

2. QUANDO: O questionário deve ser aplicado aos participantes da primeira (início) e da última (final) 

sessão (pré-pós avaliação). 
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3. O mesmo padrão: pré e pós-avaliação 

 

4. As perguntas foram categorizadas em três tipos: 
 
 

 Avaliação de conhecimentos 

 Avaliação de competências 

 Avaliação de atitudes 

 

5. Se necessário, cada página do instrumento pode repetir a guia de informações (1 a 5 descritores da 

escala de likert). Isto serve para evitar confusão entre os participantes ao preencherem os itens de cada 

folha. 

 

6. Para facilitar a análise quantitativa, as perguntas foram organizadas seguindo as recomendações da 

DigComp 2.1 1. 

 

Divisão de questões por domínios de estrutura de competência digital para os cidadãos. 

 

P Pergunta Dimensão 

47 Estou motivado/a para desenvolver e atualizar continuamente as minhas competências e 
habilidades. 

NE 

1 Eu sei a diferença entre dispositivos digitais tais como, laptops, computadores de 
secretária, tablets e smartphones. 

I&DL 

2 Eu sei o que são o monitor, as teclas, o layout das letras no teclado e as teclas de função 
(Enter, Delete, Shift, Backspace, Barra de espaço). 

I&DL 

4 Sou capaz de ligar e desligar todos os dispositivos (laptop, computador de secretária, 
tablet e smartphone) 

I&DL 

5 Sou apto a usar o rato, o clique duplo, os botões esquerdo-direito, a roda de scroll e 
deslizar. 

I&DL 

6 Consigo encontrar as teclas com função básicas no teclado, tais como Enter, Delete, Shift, 
Backspace, Barra de espaço. 

I&DL 

 
1 Carretero, S., Vuorikari, R., & Punie, Y. (2017). DigComp 2.1: O Quadro de Competência Digital para Cidadãos. Escritório de Publicações da União 
Europeia. http://publications.jrc.ec.europa.eu/repositório/bitstream/JRC106281/web-digcomp2.1pdf_(online).pdf 

http://publications.jrc.ec.europa.eu/reposit%C3%B3rio/bitstream/JRC106281/web-digcomp2.1pdf_(online).pdf
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9 Eu sei para que servem os navegadores (browsers), como identificá-los (ícones), as suas 
diferenças básicas e utilidade em relação à finalidade 

I&DL 

11 Estou apto a escolher e usar o navegador sozinho - ligar e desligar da Internet. I&DL 

12 Estou apto a abrir a janela de navegação anónima, procurar informação e abri-la.   I&DL 

13 Eu sei usar a barra de ferramentas de pesquisa: abrir uma nova janela, um novo separador, 
adicionar favoritos às páginas que quero seguir. 

I&DL 

18 Sei quais os benefícios de fazer parte de uma rede social. I&DL 

20 Estou apto a fazer scroll numa página da Web - de maneiras diferentes (teclado, rato, 
touchpad, sliders, setas, etc.). 

I&DL 

25 Sei o que são palavras-chave, termos de pesquisa. I&DL 

26 Eu sei o quê e porquê "perguntar" ao motor de busca. I&DL 

27 Estou apto a navegar através dos motores de busca. I&DL 

28 Estou apto a identificar símbolos, imagens e botões. I&DL 

29 Estou apto a pesquisar informação e abri-la. I&DL 

30 Estou apto a usar a barra de ferramentas da pesquisa: uma nova janela, um novo 
separador, adicionar marcadores às páginas que quero seguir. 

I&DL 

31 Estou ciente das consequências de basear o meu conhecimento sobre a realidade apenas 
com base numa fonte da Internet - um portal de informações (comparação de conteúdo). 

I&DL 

32 Sei distinguir informação de publicidade, texto informativo de galeria de fotos ou conta 
de vídeo. 

I&DL 

40 Estou apto a descarregar documentos e guardá-los. I&DL 

44 Sei o que é o serviço do YouTube e como usá-lo. I&DL 

45 Estou apto a pesquisar vídeos sobre tópicos selecionados, ouvir ou tocar uma música no 
YouTube. 

I&DL 

46 Estou apto a usar as ferramentas na janela do filme: volume, ecrã total, parar e iniciar a 
partir da sequência selecionada. 

I&DL 
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3 Eu sei o que é o e-learning ou aprendizagem interactiva através da Internet. C&C 

14 Estou apto para criar uma conta, fazer login, ler e enviar um email. C&C 

17 Sei criar uma conta nas redes sociais. C&C 

19 Eu sei compartilhar a minha localização fazendo uso do meu telemóvel. C&C 

21 Estou apto a adicionar amigos nas redes sociais. C&C 

22 Estou apto a usar o Skype e o WhatsApp. C&C 

23 Estou apto a fazer vídeos e chamadas através do Skype e WhatsApp. C&C 

24 Estou ciente das várias redes sociais e as suas diferenças - maneiras interativas de criar 
páginas na Wikipédia (regras para criar uma página, verificar, validar, aprovar dados, 
publicar uma entrada). 

C&C 

43 Eu sei o que é o e-learning e como usá-lo para desenvolver e melhorar as minhas próprias 
competências 

C&C 

48 Estou ciente da diversidade temática e das diferenças ao nível do conteúdo postado. CCD 

49 Estou ciente da existência de direitos autorais sobre o conteúdo publicado em sites. CCD 

7 Estou ciente dos princípios básicos no uso seguro de dispositivos digitais ao nível da 
activação e verificação de segurança (programas, aplicativos de segurança - ícones). 

S 

8 Estou ciente das possibilidades e consequências de partilhar informação pessoal. S 

10 Sei identificar sites seguros e páginas de publicidade. S 

15 Tenho consciência das consequências do uso seguro / inseguro de motores de busca e 
sites. 

S 

16 Estou ciente das consequências implicadas em abrir páginas de publicidade. S 

33 Sei identificar potenciais ameaças online. S 

34 Sei criar uma password segura. S 

35 Sei identificar um site seguro para fazer pagamentos. S 
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36 Sei identificar esquemas e artimanhas. S 

37 Estou apto a verificar a credibilidade dos sites. S 

38 Estou apto a identificar onde posso usar informação pessoal e que informação posso 
partilhar. 

S 

39 Estou apto a evitar sites não seguros. S 

41 Sei usar ferramentas antivírus e evitar possíveis contaminações por vírus. S 

42 Estou ciente das consequências de enviar os meus dados pessoais para fazer o registro. S 

NE- não especificado; I&DL –Informação e data literacy; C&C – Comunicação e colaboração; CCD – criação de conteúdo 
digital; S – segurança 

 

 

 

 



OBSERVAÇÕES DOS PARTICIPANTES 

 

ONDE  DATA 

NOME DO 

PARTICIPANTE 

 IDADE DO PARTICIPANTE 

 

INSTRUCÇÕES:  

Para analisar a sua satisfação com o curso, preencha as seguintes perguntas. Não há respostas 

certas ou erradas. O importante é perceber o que achou da aula de hoje. 

 

Lp. PERCEPÇÕES PESSOAIS AULA NÚMERO 1 

1 Mais difícil foi… 
 

2 Mais fácil foi… 
 

3 Eu gostei mais… 
 

4 Eu mudaria… 
 

5 
Outras observações e 

sugestões 

 

6 

Numa escala de 1 a 5, onde 

5 é excelente e 1 é muito 

mau, qual seria a sua 

classificação da aula de 

hoje? 

1 

Muito mau 

2 

Mau 

3 

Razoável 

4 

Boa 

5 

Excelente 
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NOTAS: 

1. GRUPO: Participantes. 

2. QUANDO: No final de cada sessão, como parte do Caderno de Atividades. 

3. Esta ferramenta é importante para monitorar o desenvolvimento, feedback e satisfação dos 

participantes durante as sessões. 
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OBSERVAÇÕES DOS PARTICIPANTES E SATISFAÇÃO (PARA A SESSÃO FINAL) 

 

ONDE  DATA 

NOME DO ALUNO  IDADE DO ALUNO  

 

INSTRUÇÕES:  

Para analisar a sua satisfação com o curso, preencha as seguintes perguntas. Não há respostas 

certas ou erradas. O importante é entender o que achou da aula de hoje. 

 

Lp. PERCEPÇÕES PESSOAIS SESSÃO FINAL 

1 Mais difícil foi… 
 

2 Mais fácil foi… 
 

3 Eu gostei mais… 
 

4 Eu mudaria… 
 

5 
Outras observações e 

sugestões 

 

6 

Numa escala de 1 a 5, onde 

5 é excelente e 1 é muito 

mau, qual seria a sua 

classificação da aula de 

hoje? 

1 

Muito mau 

2 

Mau 

3 

Razoável 

4 

Boa 

5 

Excelente 
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7 
Está satisfeito com o 

conteúdo do curso? 

1 

Muito insatisfeito 

2 

Insatisfeito 

3 

Indiferente 

4 

Satisfeito 

5 

Muito 

satisfeito 

8 
Gostou dos métodos 

de ensino? 

1 

Não 

definitivamente 

2 

Não 

3 

Talvez 

4 

Acho que 

sim 

5 

Sim, muito 

9 

Está satisfeito com a 

carga horária do 

curso? 

1 

Muito insatisfeito 

2 

Insatisfeito 

3 

Indiferente 

4 

Satisfeito 

5 

Muito 

satisfeito 

10 

Como avalia o 

trabalho dos 

assistentes? 

1 

Muito mau 

2 

Mau 

3 

Razoável 

4 

Boa 

5 

Excelente 

11 

Como classificaria a 

qualidade dos 

serviços que 

recebeu? 

1 

Muito mau 

2 

Mau 

3 

Razoável 

4 

Boa 

5 

Excelente 

12 

Deseja fazer cursos 

adicionais de ensino 

digital? 

1 

Não 

definitivamente 

2 

Não 

3 

Talvez 

4 

Acho que 

sim 

5 

Sim, muito 

13 

Recomendaria este 

curso a amigos e 

familiares? 

1 

Não 

definitivamente 

2 

Não 

3 

Talvez 

4 

Acho que 

sim 

5 

Sim, muito 

14 

Este curso foi de 

encontro às suas 

necessidades de 

competências 

digitais? 

1 

Não 

definitivamente 

2 

Não 

3 

Talvez 

4 

Acho que 

sim 

5 

Sim, muito 

15 

Gostaria de aprender 

mais competências 

digitais? Quais 

tópicos gostaria de 

aprender? 
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NOTAS: 

1. GRUPO: Participantes. 

2. QUANDO: Na sessão final. 

3. Esta ferramenta é importante para avaliação de satisfação. As perguntas foram baseadas nas 

ferramentas de satisfação comumente utilizadas nas avaliações. 
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OBSERVAÇÕES DO AVALIADOR 

INSTRUÇÕES: 

1. O avaliador deve preencher um formulário para cada participante e acompanhar a evolução do 

participante. 

2. As conclusões e reflexões pessoais do avaliador podem incluir percepções sobre a relação entre o 

assistente e o participante, reflexões sobre a sessão, saúde e aspectos cognitivos que podem estar 

influenciando a aprendizagem do participante e outros temas importantes. 

 

Sessão NOME DO PARTICIPANTE/IDADE 

1 
O participante conseguiu 

realizar as tarefas da sessão. 

Discordo 

totalmente 

1 

Discordo 

2 

Indeciso  

3 

Concordo  

4 

Concordo 

totalmente  

5 

1 

Quais são as principais 

dificuldades do participante 

na sessão? 

 

1 Observações e reflexões  

2 
O participante conseguiu 

realizar as tarefas da sessão. 

Discordo 

totalmente 

1 

Discordo 

2 

Indeciso  

3 

Concordo  

4 

Concordo 

totalmente  

5 

2 

Quais são as principais 

dificuldades do participante 

na sessão? 

 

2 Observações e reflexões  

3 
O participante conseguiu 

realizar as tarefas da sessão. 

Discordo 

totalmente 

1 

Discordo 

2 

Indeciso  

3 

Concordo  

4 

Concordo 

totalmente  

5 

3 

Quais são as principais 

dificuldades do participante 

na sessão? 

 

3 Observações e reflexões  
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4 
O participante conseguiu 

realizar as tarefas da sessão. 

Discordo 

totalmente 

1 

Discordo 

2 

Indeciso  

3 

Concordo  

4 

Concordo 

totalmente  

5 

4 

Quais são as principais 

dificuldades do participante 

na sessão? 

 

4 Observações e reflexões  

5 
O participante conseguiu 

realizar as tarefas da sessão. 

Discordo 

totalmente 

1 

Discordo 

2 

Indeciso  

3 

Concordo  

4 

Concordo 

totalmente  

5 

5 

Quais são as principais 

dificuldades do participante 

na sessão? 

 

5 Observações e reflexões  

6 
O participante conseguiu 

realizar as tarefas da sessão. 

Discordo 

totalmente 

1 

Discordo 

2 

Indeciso  

3 

Concordo  

4 

Concordo 

totalmente  

5 

6 

Quais são as principais 

dificuldades do participante 

na sessão? 

 

6 Observações e reflexões  

7 
O participante conseguiu 

realizar as tarefas da sessão. 

Discordo 

totalmente 

1 

Discordo 

2 

Indeciso  

3 

Concordo  

4 

Concordo 

totalmente  

5 

7 

Quais são as principais 

dificuldades do participante 

na sessão? 

 

7 Observações e reflexões  

8 
O participante conseguiu 

realizar as tarefas da sessão. 

Discordo 

totalmente 

1 

Discordo 

2 

Indeciso  

3 

Concordo  

4 

Concordo 

totalmente  

5 
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8 

Quais são as principais 

dificuldades do participante 

na sessão? 

 

8 Observações e reflexões  

 

NOTAS: 

1. GRUPO: Avaliador 

2. QUANDO: No final de cada sessão. 

3. Devido à proteção dos dados pessoais, sugerimos que os participantes preencham um 

formulário de consentimento. Esse formulário baseia-se nas regras europeias de proteção de 

dados pessoais. 
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OBSERVAÇÕES INDIVIDUAIS DOS ASSISTENTES  

 

ONDE  DATA  

NOME DO ASSISTENTE 

E IDADE 
 TÓPICO  

NOME DOS 

APRENDIZES 

1. 

 

2. 

 

INSTRUÇÕES: 

1. As observações e reflexões pessoais do assistente podem incluir percepções sobre a relação 

entre o assistente e o participante, reflexões sobre a sessão, aspectos cognitivos e de saúde que 

podem estar influenciando a aprendizagem do participante e outros temas importantes. 

2. É importante entender o que você pensa e sente sobre as sessões e o andamento do curso. 

 

Lp. 
Observações e 

percepções individuais 
Secção_____ 

1 Mais difícil foi.. 
 

2 Mais fácil foi... 
 

3 Eu gostei mais... 
 

4 Eu mudaria... 
 

5 Outras observações 
 

6 
Em uma escala de 1 a 5, 

onde 5 é excelente e 1 é 

1 

Ruim 
2 3 4 

5 

Excelente 
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ruim, que classificação você 

daria para a sessão de hoje? 

7 

Somente para as crianças 

assistentes 

O que você acha do 

processo de 

envelhecimento?  

 

 

Lp. 
Observações e 

percepções individuais 
Secção 4 

1 Mais difícil foi.. 
 

2 Mais fácil foi... 
 

3 Eu gostei mais... 
 

4 Eu mudaria... 
 

5 Outras observações 
 

6 

Em uma escala de 1 a 5, 

onde 5 é excelente e 1 é 

ruim, que classificação você 

daria para a sessão de hoje? 

1 

Ruim 
2 3 4 

5 

Excelente 

7 

Somente para as crianças 

assistentes 

O que você acha do 

processo de 

envelhecimento?  
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8 

Somente para as crianças 

assistentes. 

Somente na última 

sessão. 

O que você aprendeu sobre 

envelhecimento durante as 

atividades do curso?  

 

 

Lp. 
Observações e 

percepções individuais 
Secção 8 

1 Mais difícil foi.. 
 

2 Mais fácil foi... 
 

3 Eu gostei mais... 
 

4 Eu mudaria... 
 

5 Outras observações 
 

6 

Em uma escala de 1 a 5, 

onde 5 é excelente e 1 é 

ruim, que classificação você 

daria para a sessão de hoje? 

1 

Ruim 
2 3 4 

5 

Excelente 

7 

Somente para as crianças 

assistentes 

O que você acha do 

processo de 

envelhecimento?  
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      ……………………………………………… 

                                                                    ASSINATURA                                                     

 

NOTAS: 

GRUPO: Assistente 

QUANDO: No final da 1ª, 4ª e 8ª sessão. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

 

Eu, ___________________________________________(nome completo do aluno), 

concordo em participar do curso conduzido pelo projeto ICTskills4All.  

 

Entendo que a participação neste curso é voluntária e concordo em levantar 

imediatamente quaisquer preocupações ou áreas de desconforto durante as aulas com o 

responsável do projeto ou com os responsáveis pelas aulas. 

 

Para uma pesquisa bem-sucedida no curso, concordo em ser fotografado e/ou filmado. 

 

As imagens captadas serão de uso exclusivo do projecto e divulgação do mesmo. 

Entendo que não serei identificado em nenhuma publicação, caso assim o pretenda. Os dados 

relacionados com o projeto serão divulgados. Os meus dados pessoais serão mantidos em sigilo 

para fins de pesquisa. 

 

Por favor, assine abaixo para indicar que você leu todas as informações contidas neste 

formulário e que todas as perguntas relacionadas com as aulas foram respondidas. 

 

 

Data: _____/_______/_______ 

 

 

 

Assinatura: _________________________________ 
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4. Activity Book 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICTskills4All 

Caderno de Atividades 

 

Este curso presencial, tem uma abordagem 

expositiva e prática, com interação direta dos 

monitores/professores com os alunos no 

laboratório de informática, utilizando 

metodologias ativas, lúdicas e interativas, 

proporcionando uma aprendizagem através do 

dinamismo das atividades realizadas. Os alunos 

desenvolverão competências  comunicacionais 

para que todos se sintam inseridos, oferecendo 

oportunidades para cada um desvendar e 

desenvolver o seu potencial e talento, investindo 

na busca de novos conhecimentos. 

 

 

 

 

 

More information 

https://up.pt/ictskills4all 

 

Follow us on Facebook: 

www.facebook.com/ictskills4all 
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Bem-vindos ao ICTskills4All! 

 

 

O ICTskills4All é um projecto que tem como objectivo melhorar as competências no uso da 

tecnologia da informação e comunicação. Este projecto tem também como objectivo explorar e 

testar prácticas pedagógicas inovadoras e eficientes para o design e desenvolvimento de cursos 

e conteúdos educativos, direcionando-se à aquisição de competências digitais entre a população 

com mais de 55 anos cujas aptidões neste domínio sejam reduzidas. 

 

Este curso proporcionará aos alunos a possibilidade de desenvolver competências com a nova 

realidade das tecnologias aplicadas ao seu quotidiano, permitindo a criação e expansão de 

conexões com o mundo digital. Assim, pretende-se que haja preparação e motivação para a 

aprendizagem contínua, utilizando o e-learning + suporte; superando medos relacionados com a 

tecnologia, adquirindo competências que permitam usar de forma independente o computador 

e construindo confiança. Os alunos são a chave mais importante para o sucesso deste desafio! 

 

Trata-se de um curso presencial, com abordagem expositiva e prática, com interacção directa dos 

assistentes/professores com os alunos no laboratório de informática, utilizando metodologias 

ativas, lúdicas e interativas, proporcionando uma aprendizagem através do dinamismo das 

atividades realizadas. Os alunos desenvolverão competências comunicacionais para que todos se 

sintam inseridos, oferecendo oportunidades para cada um descobrir e desenvolver o seu potencial 

e talento, investindo na busca de novos conhecimentos. 
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Plano de ensino e cronograma 

Plano de ensino e cronograma 

Avaliações: Nesta proposta, entende-se que a avaliação é um processo contínuo e sistemático, 

funcional, orientador e integral. Rompendo com a opinião de que avaliar se trata apenas de medir 

e testar, este curso possui uma função sumativa, formativa e de diagnóstico e aprimoramento. As 

técnicas e instrumentos de avaliação a serem utilizados são: observação, autoavaliação, aplicação 

de registos de observação de atividades (orais, escritas, ensaios, objetivos), entre outros. Os 

participantes avaliarão o curso em todas as secções. 

 

Os RESULTADOS EDUCACIONAIS (TAREFAS) devem ser ajustados às competências individuais e 

aos percursos de aprendizagem dos participantes; pode ser considerado sugestão e entendido 

respectivamente: 

1. Participantes podem fazer… 

2. Participantes podem lembrar como…. 

3. Participantes estarão aptos a lembrar….. 

 

As escalas não devem ser desmotivadoras e o nível de obtenção dos resultados não deve ser uma 

preocupação dos alunos. 

 

Deve-se reconhecer também quais são as oportunidades individuais de trabalhar em casa: se 

determinado participante / aluno possui dispositivos próprios (computador, smartphone). No 

caso, não é possível que todos façam os trabalhos de casa por falta de aparelhos ou necessidades 

especiais de exercício (mais tempo, mais explicações) - as tarefas devem ser adequadas a esta 

situação e respeitar este tipo de diversidade. 

 

Formadores: Nesta proposta, sugere-se que os formadores podem ser apenas pessoas 

experientes e bem preparadas, que tenham muito boas qualificações para conduzir o processo 

de aprendizagem na educação das TIC para adultos mais velhos. Eles organizam todo o processo 

e são responsáveis pelas suas decisões. Dão também apoio aos assistentes e, se necessário, para 

os alunos. 
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Os formadores estão cientes do conteúdo e objetivos do processo de aprendizagem; 

compreender a ideia e o potencial inovador do currículo, bem como a sua flexibilidade. Eles 

fortalecem a individualização e abordagem personalizada em toda a proposta e implementação 

do currículo. COMPREENDEM O AMBIENTE ABSOLUTAMENTE CENTRADO NA PESSOA E A 

CULTURA DE APRENDIZAGEM. 

 

Assistentes: Nesta proposta foram introduzidas duas abordagens na criação de um ambiente de 

aprendizagem: peer-to-peer e intergeracional. Os assistentes devem ser pessoas com mais de 55 

anos ou crianças de 12 a 13 anos de idade. 

Devem ter competências suficientes em TIC (pelo menos, competências básicas e práticas) para 

apoiar o processo de aprendizagem e também aprender juntamente com os participantes. 

Juntamente com os formadores, o seu papel principal é motivar, encorajar e explicar - não para 

fazerem as tarefas eles mesmos, mas para dar instruções aos alunos. 

Podem contar com os formadores em qualquer situação difícil e nunca são deixados sozinhos, 

sem suporte profissional. 

Encontro Conteúdo teórico Conteúdo práctico 

Apresentação  

 

___/___ 

Boas vindas aos estudantes! 

Apresentação do curso, plano de Ensino e 

cronograma.  

 

Ferramenta de avaliação 1: Pré-questionário 

Apresentação e discussão do conteúdo 

que será trabalhado no curso. 

Aprovação do cronograma proposto 

pela equipa e pelos alunos. 

Aula 

1 

 

 

___/___ 

Apresentação do conteúdo da aula.  

Medos e ansiedades que terá quando estiver a 

usar um computador; Elementos básicos de um 

computador (monitor, computador, teclado e 

rato); Ligar / desligar; Diferenças entre 

computador, portátil, tablet e smartphone; 

Ferramentas de e-learning; Breve introdução 

sobre segurança. 

 

 

Ferramenta de avaliação 2 

Atividades 

Atividade 1 - “Não somos mais 

estranhos!” 

Atividade 2 - “Ultrapassar obstáculos: 

qual é o maior desafio?” 

Atividade 3 - “Avaliação do curso e 

autoavaliação – Preencher o 

formulário de observações do aluno” 

 

Para casa 

Atividade 4 (Para casa) - “Construir um 

glossário – Glossário de termos para 

memorizar” 
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Aula 

2 

 

 

___/___ 

Revisão teórica 

Solidificar o conhecimento através de revisão 

do conteúdo da aula anterior. 

 

Ferramenta de avaliação 3 

Atividades 

Atividade 5 - “Transformar 

competências em atitudes 1: Eu posso, 

eu quero, e vai valer a pena! "   

 

Para casa  

Atividade 6 (Para casa) – “Actualizar o 

glossário de termos para memorizar” 

Aula 

3 

 

 

___/___ 

Apresentação do conteúdo da aula 

Internet; Navegadores; Ferramentas de 

pesquisa; Regras para o uso seguro de 

ferramentas de pesquisa (como reconhecer 

páginas seguras); Páginas e portais de 

informação; Emails. 

 

Ferramenta de avaliação 4 

Atividades 

Atividade 7 - “Estou online!” 

Atividade 8 - “Melhorar as minhas 

competências” 

 

Para casa  

Atividade 9 (Para casa) - "Envie-me 

um Email! – Como superar os desafios 

do uso de tecnologias na 3a idade." 

Aula 

4 

 

 

___/___ 

Apresentação do conteúdo da aula 

Competências digitais e socialização online; 

preparar vídeo chamadas; Skype e WhatsApp; 

construir uma rede de conexões; mudar de: 

apenas se divertir na rede social para – ser 

capaz de se ligar com a família e amigos.  

 

Ferramenta de avaliação 5 

Atividades 

Atividade 10 - “Redes sociais – estou 

aqui!” 

Atividade 11 - “Transformar 

competências em atitudes 2: 

Comunicação!" 

 

Para casa  

Atividade 12 (Para casa) - “Canções 

para compartilhar” 

Aula 

5 

 

 

___/___ 

Revisão teórica 

Solidificar o conhecimento revisando o 

conteúdo da secção anterior. 

 

Apresentação dos conteúdos da aula 

Regras das ferramentas de pesquisa; Palavras-

chave, termos de pesquisa; Como, o Quê e 

Porquê "perguntar" ao motor de pesquisa; 

Atividades 

Atividade 13 - “Aprender a fazer: 

Tecnologia para a educação” 

 

Para casa 

Atividade 14 (Para casa) - "Tecnologia 

é conhecimento" 



57 
    
 

57 
 
 

Como são concebidos os portais de informação 

e quais as suas funcionalidades básicas; 

Benefícios do uso de portais de informação na 

Internet em comparação com os Media 

analógicos / tradicionais. 

 

Ferramenta de avaliação 6 

Atividade 15 (Para casa) – Actualizar o 

glossário de termos para memorizar. 

Aula 

6 

 

 

___/___ 

Apresentação dos conteúdos da aula 

A ideia de segurança online e porque nos 

devemos proteger; como proteger informações 

financeiras e pessoais; Senhas seguras; 

Pagamentos online seguros. 

Ferramenta de avaliação 7 

Atividades 

Atividade 16 - Simulação de ataques 

on-line direcionados à população idosa 

 

Para casa 

Atividade 17 (Para casa) - Transformar 

competências em atitudes 3: "Cultivar 

boas práticas "   

Aula 

7 

 

 

___/___ 

Revisão teórica 

Solidificar o conhecimento fazendo revisão ao 

conteúdo da aula anterior. 

 

Ferramenta de avaliação 8 

Atividades 

Atividade 18 - "Sou um multiplicador 

de conhecimento!”  

Aula 

8 

 

 

___/___ 

Apresentação dos conteúdos da aula 

Ideia de ensino flexível / ensino à distância 

usando tecnologia da informação como e-

learning, formulários (filmes, testes, conversas 

on-line interativas, execução de tarefas etc.); 

vantagens e desvantagens (também os medos 

dos alunos); Ideia de sites que permitem postar 

gratuitamente, transmissão ao vivo, 

classificação, reprodução e comentários em 

filmes e registo de eventos; Entretenimento: 

universo educacional do YouTube para 

explorar; Jogos; hobbies online. 

 

Ferramenta de avaliação 9 e 10 

Atividades 

Atividade 19 - "ICTskills4All" 

 

Para casa 

Atividade 20 (Para casa) - "Assistir e 

aprender " 

 

Avaliação final do curso e 

confraternização 
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Termo de Consentimento 

 

 

 

 

 

Eu, _____________________________(nome completo do aluno), concordo em 

participar do curso conduzido pelo projeto ICTskills4All.  

 

Entendo que a participação neste curso é voluntária e concordo em levantar 

imediatamente quaisquer preocupações ou áreas de desconforto durante as aulas com o 

responsável do projeto ou com os responsáveis pelas aulas. 

 

Para uma pesquisa bem-sucedida no curso, concordo em ser fotografado e/ou filmado. 

 

As imagens captadas serão de uso exclusivo do projecto e divulgação do mesmo. 

Entendo que não serei identificado em nenhuma publicação, caso assim o pretenda. Os dados 

relacionados com o projeto serão divulgados. Os meus dados pessoais serão mantidos em sigilo 

para fins de pesquisa. 

 

Por favor, assine abaixo para indicar que você leu todas as informações contidas neste 

formulário e que todas as perguntas relacionadas com as aulas foram respondidas. 

 

 

Data: _____/_______/_______ 

 

 

 

Assinatura: _________________________________ 
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Ferramenta de avaliação 1 | Pré Questionário para Alunos  

 

ONDE  DATA 

NOME DO ALUNO  IDADE DO ALUNO 

 

 

INSTRUCÇÕES 

De modo a podermos analisar as suas competências digitais, por favor preencha o questionário 

disponibilizado no link abaixo. O questionário consiste em pares de opostos relacionados com o seu 

conhecimento e competências digitais. Os números representam as classificações entre os opostos. Ao 

escolher um dos números, está a expressar o que sabe e o que consegue fazer. 

 

Exemplo: 

Lp. 
Auto-avaliação 

Discordo 

totalmente 
Discordo Neutro Concordo 

Concordo 

totalmente 

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

 

Se escolher "concordo", esta resposta significa que sabe o que é um computador, mas pode aprender mais 

sobre ele. Escolha a sua resposta o mais espontaneamente possível. É importante que não pense muito na 

resposta. A sua avaliação imediata é importante. Não há respostas certas ou erradas. O importante é 

entender quais as competências digitais que possui actualmente. Usando a escala abaixo, assinale o número 

que mais se aproxima do que sente relativamente às suas competências digitais. 

 

 

Lp. Auto-avaliação 
Discordo 

totalmente 
Discordo Neutro Concordo 

Concordo 

totalmente 

1. 

Eu sei a diferença entre dispositivos 

digitais tais como, laptops, 

computadores de secretária, tablets e 

smartphones. 

1 2 3 4 5 

2. 

Eu sei o que são o monitor, as teclas, o 

layout das letras no teclado e as teclas 

de função (Enter, Delete, Shift, 

Backspace, Barra de espaço). 

1 2 3 4 5 
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3. 

Eu sei o que é o e-learning ou 

aprendizagem interactiva através da 

Internet. 

1 2 3 4 5 

4. 

Sou capaz de ligar e desligar todos os 

dispositivos (laptop, computador de 

secretária, tablet e smartphone) 

1 2 3 4 5 

5. 

Sou apto a usar o rato, o clique duplo, os 

botões esquerdo-direito, a roda de 

scroll e deslizar. 

1 2 3 4 5 

6. 

Consigo encontrar as teclas com função 

básicas no teclado, tais como Enter, 

Delete, Shift, Backspace, Barra de 

espaço. 

1 2 3 4 5 

7. 

Estou ciente dos princípios básicos no 

uso seguro de dispositivos digitais ao 

nível da activação e verificação de 

segurança (programas, aplicativos de 

segurança - ícones). 

1 2 3 4 5 

8. 

Estou ciente das possibilidades e 

consequências de partilhar informação 

pessoal. 

1 2 3 4 5 

9. 

Eu sei para que servem os navegadores 

(browsers), como identificá-los (ícones), 

as suas diferenças básicas e utilidade em 

relação à finalidade 

1 2 3 4 5 

10. 
Sei identificar sites seguros e páginas de 

publicidade. 
1 2 3 4 5 

11. 

Estou apto a escolher e usar o 

navegador sozinho - ligar e desligar da 

Internet. 

1 2 3 4 5 

12. 
Estou apto a abrir a janela de navegação 

anónima, procurar informação e abri-la.   
1 2 3 4 5 

13. 

Eu sei usar a barra de ferramentas de 

pesquisa: abrir uma nova janela, um 

novo separador, adicionar favoritos às 

páginas que quero seguir. 

1 2 3 4 5 

14. 
Estou apto para criar uma conta, fazer 

login, ler e enviar um email. 
1 2 3 4 5 

15. 

Tenho consciência das consequências 

do uso seguro / inseguro de motores de 

busca e sites. 

1 2 3 4 5 
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16. 

Estou ciente das consequências 

implicadas em abrir páginas de 

publicidade. 

1 2 3 4 5 

17. Sei criar uma conta nas redes sociais. 1 2 3 4 5 

18. 
Sei quais os benefícios de fazer parte de 

uma rede social. 
1 2 3 4 5 

19. 
Eu sei compartilhar a minha localização 

fazendo uso do meu telemóvel. 
1 2 3 4 5 

20. 

Estou apto a fazer scroll numa página da 

Web - de maneiras diferentes (teclado, 

rato, touchpad, sliders, setas, etc.). 

1 2 3 4 5 

21. 
Estou apto a adicionar amigos nas redes 

sociais. 
1 2 3 4 5 

22. Estou apto a usar o Skype e o WhatsApp. 1 2 3 4 5 

23. 
Estou apto a fazer vídeos e chamadas 

através do Skype e WhatsApp. 
1 2 3 4 5 

24. 

Estou ciente das várias redes sociais e as 

suas diferenças - maneiras interativas de 

criar páginas na Wikipédia (regras para 

criar uma página, verificar, validar, 

aprovar dados, publicar uma entrada). 

1 2 3 4 5 

25. 
Sei o que são palavras-chave, termos de 

pesquisa. 
1 2 3 4 5 

26. 
Eu sei o quê e porquê "perguntar" ao 

motor de busca. 
1 2 3 4 5 

27. 
Estou apto a navegar através dos 

motores de busca. 
1 2 3 4 5 

28. 
Estou apto a identificar símbolos, 

imagens e botões. 
1 2 3 4 5 

29. 
Estou apto a pesquisar informação e 

abri-la. 
1 2 3 4 5 

30. 

Estou apto a usar a barra de ferramentas 

da pesquisa: uma nova janela, um novo 

separador, adicionar marcadores às 

páginas que quero seguir. 

1 2 3 4 5 

31. 

Estou ciente das consequências de 

basear o meu conhecimento sobre a 

realidade apenas com base numa fonte 

1 2 3 4 5 
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da Internet - um portal de informações 

(comparação de conteúdo). 

32. 

Sei distinguir informação de 

publicidade, texto informativo de 

galeria de fotos ou conta de vídeo. 

1 2 3 4 5 

33. 
Sei identificar potenciais ameaças 

online. 
1 2 3 4 5 

34. Sei criar uma password segura. 1 2 3 4 5 

35. 
Sei identificar um site seguro para fazer 

pagamentos. 
1 2 3 4 5 

36. Sei identificar esquemas e artimanhas. 1 2 3 4 5 

37. 
Estou apto a verificar a credibilidade dos 

sites. 
1 2 3 4 5 

38. 

Estou apto a identificar onde posso usar 

informação pessoal e que informação 

posso partilhar. 

1 2 3 4 5 

39. Estou apto a evitar sites não seguros. 1 2 3 4 5 

40. 
Estou apto a descarregar documentos e 

guardá-los. 
1 2 3 4 5 

41. 
Sei usar ferramentas antivírus e evitar 

possíveis contaminações por vírus. 
1 2 3 4 5 

42. 

Estou ciente das consequências de 

enviar os meus dados pessoais para 

fazer o registro. 

1 2 3 4 5 

43. 

Eu sei o que é o e-learning e como usá-

lo para desenvolver e melhorar as 

minhas próprias competências. 

1 2 3 4 5 

44. 
Sei o que é o serviço do YouTube e 

como usá-lo. 
1 2 3 4 5 

45. 

Estou apto a pesquisar vídeos sobre 

tópicos selecionados, ouvir ou tocar 

uma música no YouTube. 

1 2 3 4 5 

46. 

Estou apto a usar as ferramentas na 

janela do filme: volume, ecrã total, parar 

e iniciar a partir da sequência 

selecionada. 

1 2 3 4 5 

47. 

Estou motivado/a para desenvolver e 

atualizar continuamente as minhas 

competências e habilidades. 

1 2 3 4 5 
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48. 

Estou ciente da diversidade 

temática e das diferenças ao nível 

do conteúdo postado. 

1 2 3 4 5 

49. 

Estou ciente da existência de 

direitos autorais sobre o conteúdo 

publicado em sites. 

1 2 3 4 5 

 

 

 

……………………………………………… 

                 Assinatura do participante                                                       
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Aula 1 | Primeiro contacto com o computador e competências básicas  

 

Conteúdo da Aula  

 

Serão discutidos nesta aula os seguintes tópicos: 

 

1. Medos e ansiedades quando estiver a usar um computador; 

2. Elementos básicos de um computador (monitor, computador, teclado e rato); 

3. Ligar / desligar; 

4. Diferenças entre computador, portátil, tablet e smartphone;  

5. Ferramentas de e-learning; 

6. Breve introdução sobre segurança online. 

 

No fim desta aula, esperamos que você entenda mais a respeito de: 

 

1. Qual é a diferença entre dispositivos digitais como portátil, computador de secretária, tablet e 

smartphone; 

2. O que significam os ícones ligar / desligar; 

3. Como sabe que está "online" e o que isso significa; 

4. O que é o ecrã e teclas; 

5. Qual é a configuração das letras no teclado e teclas de função (importante Enter, Delete, Shift, 

Barra de espaço); 

6. O que é um rato ou touchpad, botão esquerdo do rato, scroll; 

7. O que é e-learning ou aprendizagem interactiva através da Internet. 
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Actividade 1 | “Não somos mais estranhos” 

 

 

No espaço ao lado de cada imagem, escreva o nome do objeto e quais as suas funções. 

 

         ____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

     _____________________________________________________ 

 

 

 

 

         _____________________________________________________ 

 

  

 

 

         ____________________________________________________ 
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  _____________________________________________________  

 

 

 

 

          _____________________________________________________ 

 

 

 

 

         ______________________________________________________  

 

 

 

 

  ____________________________________________________ 

 

 

 

 

   __________________________________________________________  
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Actividade 2 | “Ultrapassar obstáculos: qual é o maior desafio?” 

 

 

Usando algumas palavras, diga-nos qual acha que é a parte mais difícil de aprender/adquirir 

competências digitais. Em seguida, escreva porque acha importante aprender/adquirir 

competências digitais. 
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Actividade 3 | “Curso e autoavaliação – Preencher o formulário de observações do aluno” 

 

 

Chegou a hora do seu feedback! Pode ajudar-nos a melhorar as atividades apresentadas? A 

Ferramenta de avaliação proposta neste curso visa melhorar o design e a concepção das ofertas 

de cursos e atividades que auxiliam na aprendizagem das tecnologias digitais. Por esse motivo, 

não estamos aqui para julgar as suas competências; queremos apenas saber se as nossas 

metodologias são as mais adequadas para ajudá-lo/a neste processo e no que podemos melhorar. 

 

Com a sua opinião, podemos ajudar muitos outros a melhorar as suas competências digitais. Para 

entender o tempo que passamos juntos, precisa seguir algumas instrucções antes de começar a 

preencher as ferramentas de avaliação. 

 

Antes de preencher qualquer instrumento, aguarde as instruções do assistente. Se você preencher 

anteriormente, poderá perder algumas informações importantes para preencher os formulários. 

 

1. Pedimos-lhe que preencha os documentos da maneira mais legível possível, para nos 

ajudar a rever os formulários o mais rápido possível. 

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

um assistente para ajudá-lo. 

3. As ferramentas de avaliação devem ser entregues no final de cada aula! Preencha o 

formulário e entregue ao assistente. 

4. Tente preencher todos os itens dos instrumentos de avaliação. Quanto mais 

informações compartilhar, mais poderemos melhorar as atividades. 
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Ferramenta de avaliação 2 | Observações do aluno Aula 1  

 

ONDE  DATA 

NOME DO ALUNO  IDADE DO ALUNO  

 

INSTRUÇÕES:  

Para analisar a sua satisfação com o curso, preencha as seguintes perguntas. Não há respostas certas ou 

erradas. O importante é perceber o que achou da aula de hoje. 

 

Lp. PERCEPÇÕES PESSOAIS AULA NÚMERO 1 

1 Mais difícil foi… 

 

2 Mais fácil foi… 
 

3 Eu gostei mais… 
 

4 Eu mudaria… 
 

5 
Outras observações e 

sugestões 

 

6 

Numa escala de 1 a 5, onde 

5 é excelente e 1 é muito 

mau, qual seria a sua 

classificação da aula de 

hoje? 

1 

Muito mau 

2 

Mau 

3 

Razoável 

4 

Boa 

5 

Excelente 
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Actividade 4 [Para casa] | “Construir um glossário – Glossário de termos para memorizar” 

 

 

Este glossário será usado como uma ferramenta para ajudá-lo a aprender termos que antes eram 

desconhecidos. Para testar o seu conhecimento, alguns termos do glossário estarão prontos para 

que preencha o significado. No entanto, a ideia é que adicione novos termos ao longo do curso. 

Os colegas e assistentes também podem ajudá-lo a concluir. Se encontrou uma palavra que não 

conhece, pode adicioná-la ao glossário. Dessa forma, será possível aprofundar o vocabulário das 

tecnologias da informação. 

 

 

PDF  

JPEG 

PNG 

Microsoft  
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Aula 2 | Segundo contacto com o computador  

 

Conteúdo da Aula  

 

O objetivo desta aula é fazer com que se sinta confiante com os conhecimentos adquiridos na 

aula 1. É necessário fazer uma revisão para tornar as próximas aulas mais fáceis de seguir. Se 

tiver alguma dúvida ou dificuldade sobre os tópicos da Aula 1, partilhe a sua dificuldade com um 

assistente. 

 

No final desta aula, esperamos que você entenda mais a respeito de: 

 

1. Ligue / desligue um computador, tablet ou celular; 

2. Identifique todos os componentes básicos do computador (monitor, CPU, rato, teclado); 

3. Usar o rato, duplo clique, botão direito-esquerdo, scroll, slide; 

4. Encontrar, no teclado, as teclas de funções básicas e ser capaz de as utilizar; 

5. Responder a comandos de e-learning; 

6. Identificar os princípios básicos do uso seguro dos Media digitais ao nível de activação do modo 

seguro e verificação de segurança (programas, aplicações de segurança - ícones); 

7. Perceber as possibilidades e consequências do rastreamento (câmara); 

8. Perceber as possibilidades e consequências da partilha de informações pessoais. 
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Actividade 5 | “Transformar competências em atitudes 1: Eu posso, eu quero, e vale a 

pena!"   

 

 

Goethe disse que “não basta fazer, também é necessário aplicar; Não basta querer, também 

devemos fazê-lo!”. Que tal transformar as competências adquiridas em atitudes diárias de 

desenvolvimento, tentando algo mais independente? Nesta atividade, tente fazer algo do seu 

interesse usando o computador, deve lembrar-se do conhecimento adquirido, relatando a 

experiência no espaço abaixo. Pode escolher o que quiser! Além disso, descreva o que acha 

necessário para prepará-lo e motivá-lo para realizar os seus desejos, principalmente em relação 

às competências digitais. 
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Actividade 6 [Para casa] | “Atualizar o glossário de termos para memorizar” 

 

Volte à actividade 4 e atualize o seu glossário! Compartilhe com a restante turma os termos que 

descobriu recentemente e o seu significado. 
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Ferramenta de avaliação 3 | Observações do aluno Aula 2 

 

ONDE  DATA 

NOME DO ALUNO  IDADE DO ALUNO 

 

INSTRUÇÕES:  

Para analisar a sua satisfação com o curso, preencha as seguintes perguntas. Não há respostas certas ou 

erradas. O importante é entender o que achou da aula de hoje. 

 

Lp. PERCEPÇÕES PESSOAIS AULA NÚMERO 2 

1 Mais difícil foi… 

 

2 Mais fácil foi… 
 

3 Eu gostei mais… 
 

4 Eu mudaria… 
 

5 
Outras observações e 

sugestões 

 

6 

Numa escala de 1 a 5, onde 

5 é excelente e 1 é muito 

mau, qual seria a sua 

classificação da aula de 

hoje? 

1 

Muito má 

2 

Má 

3 

Razoável 

4 

Boa 

5 

Excelente 
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Aula 3 | Primeiro contacto com a Internet 

 
Conteúdo da Aula  

 

Serão discutidos nesta aula os seguintes tópicos: 

 

1. Internet; 

2. Navegadores; 

3. Ferramentas de pesquisa; 

4. Regras para o uso seguro de ferramentas de pesquisa (a ponto de reconhecer páginas seguras); 

5. Páginas e portais de informação; 

6. Emails. 

 

No fim desta aula, esperamos que você saiba: 

 

1. O que são navegadores e para que servem, como identificar cada um deles (ícones), as suas 

diferenças básicas e utilidade em relação ao objetivo; 

2. O que são motores de busca e como identificar cada um deles (ícones), as suas diferenças 

básicas e utilidade em relação ao seu objetivo (pode haver diferenças na disponibilidade local e 

adequação), como usá-los; 

3. Como identificar sites seguros e páginas de publicidade; 

4. Como são construídos os portais de informação e quais são as suas funcionalidades básicas; 

5. Quais são os benefícios do uso de portais de informação na Internet em comparação com os 

Media analógicos / tradicionais; 

6. Como usar o email. 

 

No final desta aula, esperamos que você entenda mais a respeito de: 

 

1. Usar o navegador - escolher e ligar / desligar a Internet; 

2. Após introduzir a senha fornecida pelo assistente, procurar respostas; 

3. Abrir a janela anónima; 

4. Procurar informações e abri-las; 

5. Usar a barra de ferramentas de pesquisa: uma nova janela, um novo separador, adicionar 

marcadores às páginas que deseja seguir; 
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6. Criar uma conta, fazer login, ler e enviar um email. 

7. Entender as consequências do uso seguro / inseguro de mecanismos de pesquisa, sites e da 

abertura de páginas de publicidade. 
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Actividade 7 | “Eu estou online!” 

 

 

Vamos comunicar! 

 

Nesta atividade, precisa ciar uma conta de email e aceder à mesma. Siga as instrucções do 

assistente.  

 

Depois de criar uma conta, escreva no espaço reservado na parte inferior desta página e 

mantenha-a num local seguro, para que se possa lembrar das informações se precisar de fazer 

login. 

 

Depois, envie-nos um email para ictskills4all@reit.up.pt com qualquer informação que gostasse 

de partilhar com a equipa do projeto. 

 

Finalmente, escolha um colega de turma e envie-lhe um email com conteúdo motivacional.  

 

Após enviar o email, descreva no espaço abaixo quais foram as suas dificuldades e facilidades 

para realizar a atividade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escreva o seu nome de utilizador: _____________________________________ 

 

Escreva a sua senha: ______________________________________________ 
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Actividade 8 | “Melhorar as minhas competências” 

 

Que tal melhorar as suas competências? Realize uma pesquisa independente no Google sobre o 

site chamado Doorway Text Typing 3 e use a metodologia de e-learning para melhorar o uso do 

teclado (escrita). Em seguida, escreva e compartilhe os seus resultados com o assistente. 
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Actividade 9 [Para casa] | "Envie-me um email! – Como superar os desafios do uso de 

tecnologias na 3a idade" 

 

Nesta actividade, a criatividade é a sua principal ferramenta! Deve escrever um texto para enviar 

por email ao seu assistente e ao ICTskills4All, usando o seu computador, sobre os desafios do uso 

da tecnologia para pessoas mais velhas.  

O texto deve concentrar-se em propostas para superar esses desafios.  

A principal questão é: como podemos superar os desafios do uso da tecnologia na terceira idade? 

Pode usar a criatividade para escrever o seu texto usando o formato que mais gosta: poemas, 

textos corridos, tópicos etc. O importante é compartilhar! 
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Ferramenta de avaliação 4 – Observações do aluno Aula 3  

 

ONDE  DATA 

NOME DO ALUNO  IDADE DO ALUNO 

 

INSTRUCÇÕES:  

Para analisar a sua satisfação com o curso, preencha as seguintes perguntas. Não há respostas certas ou 

erradas. O importante é entender o que achou da aula de hoje. 

 

Lp. PERCEPÇÕES PESSOAIS AULA NÚMERO 3 

1 Mais difícil foi… 

 

2 Mais fácil foi… 
 

3 Eu gostei mais… 
 

4 Eu mudaria… 
 

5 
Outras observações e 

sugestões 

 

6 

Numa escala de 1 a 5, onde 

5 é excelente e 1 é muito 

mau, qual seria a sua 

classificação da aula de 

hoje? 

1 

Muito mau 

2 

Mau 

3 

Razoável 

4 

Boa 

5 

Excelente 
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Aula 4 | Primeiro contacto com o conhecimento na dimensão digital. 

 

Conteúdo da Aula  

 

Serão discutidos nesta aula os seguintes tópicos: 

1. Competências online e socialização online; 

2. Preparar chamadas de vídeo; 

3. Skype e WhatsApp; 

4. Construir uma rede de conexões; 

5. Mudar de: diversão nas redes sociais para – conectar-se com amigos e familiares. 

 

No final desta aula esperamos que você entenda mais a respeito de: 

1. Criar uma conta numa rede social e adicionar amigos às redes sociais; 

2. Escolher senhas seguras e memoráveis; 

3. Fazer chamadas de vídeo; 

4. Fazer scroll a uma página da Web de maneiras diferentes (teclado, scroll do rato, touchpad, 

sliders, setas, etc. - escolha a mais amigável); 

5. Fazer chamadas de vídeo e telefone usando Skype e WhatsApp; 

6. Repetir de forma independe os exercícios indicados; 

7. Compartilhar a sua localização usando uma aplicação; 

8. Entender as várias redes sociais e as suas diferenças - maneiras interactivas de criar 

publicações na Wikipedia (regras para criar uma publicação, verificar, validar, aprovar dados, 

publicar uma entrada); 

9. Compreender as vantagens de fazer parte de redes sociais; 

10. Entender a existência de várias maneiras de entrar em contato com a família e os amigos. 
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Actividade 10 | “Redes sociais – Estou aqui” 

 

 

Vamos conectar e ampliar a sua rede de contactos? Nesta aula, aprenderemos a usar o Facebook! 

 

Para começar esta actividade, siga os seguintes passos: 

1. Primeiro, vamos criar uma conta e fazer login! Siga as instruções do assistente. Se já possui 

uma conta no Facebook, informe o assistente. 

2. Depois de criar e fazer login na sua conta, escreva no espaço reservado na parte inferior 

desta página as informações importantes para efetuar login. Mantenha-a num local seguro, 

para que se possa lembrar se precisar. 

3. Adicione colegas da turma à sua conta do Facebook. 

4. Insira uma foto no seu perfil. 

 

 

 

Escreva o seu nome de utilizador: _____________________________________ 

 

Escreva a sua senha: ______________________________________________ 
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Actividade 11 | “Transformar competências em atitudes 2: Comunicação!"  

  

O objectivo desta actividade é partilhar com os colegas! Para isso, o assistente irá ajudá-lo na 

criação de um grupo numa rede social, na qual todos os alunos do curso se possam ligar. 

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

Depois de usar o grupo, ligue-se com os seus colegas, crie outros grupos sociais ou melhore 

aqueles que já possui! O importante aqui é desenvolver as suas competências sociais online, faça 

o que mais gosta e principalmente: comunique! Se precisar de orientação, pode consultar um 

assistente. 

  

Esta actividade depende de dois fatores: 

1. Os utilizadores têm um smartphone capaz de descarregar o WhatsApp? Os assistentes devem 

fazer a verificação. Se toda a gente tiver um, crie um grupo de turma no WhatsApp. 

2. Se algum participante não tiver um smartphone para descarregar o WhatsApp, o grupo poderá 

ser criado no Facebook. 
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Actividade 12 [Para casa] | “Canções para partilhar” 

 

Vamos partilhar as nossas preferências musicais? Nesta atividade, deve escolher duas músicas à 

sua escolha que farão parte da playlist de despedida do curso, que será reproduzida na nossa 

última aula. Partilhe a sua escolha de músicas no grupo da turma, para que os colegas acedam 

às suas opções musicais e todos nos possamos divertir. 

Se desejar treinar ainda mais as suas competências, partilhe as suas músicas no Facebook 

também. 
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Ferramenta de avaliação 5 | Observações do aluno Aula 4   

 

ONDE  DATA 

NOME DO ALUNO  IDADE DO ALUNO 

 

INSTRUÇÕES:  

Para analisar a sua satisfação com o curso, preencha as seguintes perguntas. Não há respostas certas ou 

erradas. O importante é entender o que achou da aula de hoje. 

 

Lp. PERCEPÇÕES PESSOAIS AULA NÚMERO 4 

1 Mais difícil foi… 

 

2 Mais fácil foi… 
 

3 Eu gostei mais… 
 

4 Eu mudaria… 
 

5 
Outras observações e 

sugestões 

 

6 

Numa escala de 1 a 5, onde 

5 é excelente e 1 é muito 

mau, qual seria a sua 

classificação da aula de 

hoje? 

1 

Muito mau 

2 

Mau 

3 

Razoável 

4 

Boa 

5 

Excelente 
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Aula 5 | Como navegar  

 
Conteúdo da Aula  

 

Serão discutidos nesta aula os seguintes tópicos: 

 

1. Solidificar a aprendizagem fazendo a revisão dos conteúdos da aula anterior; 

2. Regras dos motores de busca; 

3. Palavras-chave, termos de pesquisa; 

4. Como, o Quê e Porquê "perguntar" ao motor de pesquisa; 

5. Como são construídos os portais de informação e quais são as suas funcionalidades básicas; 

6. Benefícios do uso de portais de informação na Internet em comparação com os media 

analógicos / tradicionais. 

 

No fim desta aula, esperamos que você entenda mais a respeito de: 

 

1. Navegar usando os motores de busca; 

2. Identificar os símbolos, botões e imagens; 

3. Usar o motor de busca (após escrever a senha ou com a ajuda do assistente); 

4. Abrir o site - portal de informações; 

5. Distinguir informações de publicidade, informações de texto de galeria de fotos ou conta de 

vídeo; 

6. Procurar informações e abri-as; 

7. Usar a barra de ferramentas de pesquisa: uma nova janela, um novo separador, adicionar 

marcadores às páginas que desejar seguir; 

8. Entender as consequências da construção de conhecimento sobre a realidade, apenas com base 

numa fonte da Internet - um portal de informações (comparação de conteúdo). 

 

  



87 
    
 

87 
 
 

Actividade 13 | “Aprender a fazer: tecnologia para a educação” 

 

 

A tecnologia pode ser um grande aliado da educação. Várias tecnologias inovadoras 

complementaram os recursos da sala de aula para melhorar a aprendizagem das crianças, adultos 

e idosos. Independentemente da idade, o uso das tecnologias digitais na educação é uma 

ferramenta amplamente utilizada para melhorar os resultados cognitivos, de aprendizagem e 

socialização dos alunos. 

 

Nesse contexto, que tecnologias digitais educacionais 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 é que a tecnologia escolhida pode ajudar na educação e 

expandir o universo da aprendizagem na terceira idade? 
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Ferramenta de avaliação 6 | Observações do aluno Aula 5  

 

ONDE  DATA 

NOME DO ALUNO  IDADE DO ALUNO 

 

INSTRUÇÕES:  

Para analisar a sua satisfação com o curso, preencha as seguintes perguntas. Não há respostas certas ou 

erradas. O importante é entender o que achou da aula de hoje. 

 

Lp. PERCEPÇÕES PESSOAIS AULA NÚMERO 5 

1 Mais difícil foi… 

 

2 Mais fácil foi… 
 

3 Eu gostei mais… 
 

4 Eu mudaria… 
 

5 
Outras observações e 

sugestões 

 

6 

Numa escala de 1 a 5, onde 

5 é excelente e 1 é muito 

mau, qual seria a sua 

classificação da aula de 

hoje? 

1 

Muito mau 

2 

Mau 

3 

Razoável 

4 

Boa 

5 

Excelente 
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Actividade 14 [Para casa] | "Tecnologia é conhecimento" 

 

 

Porque é que o céu é azul? Como é feito o papel? Qual o tamanho da maior biblioteca do mundo? 

Como funciona um computador? Qual é a receita para o bolo de creme? 

 

Todos os dias, enfrentamos um universo de possibilidades para adquirir conhecimento. Como uma 

das principais contribuições, a globalização do conhecimento permite-lhe que, com apenas alguns 

cliques, aceda a uma variedade de recursos de informação. 

Nesta atividade, realize uma pesquisa sobre um conteúdo do seu interesse e envie um e-mail com 

as suas anotações sobre o assunto aos assistentes. Escolha qualquer assunto que sobre o  
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Actividade 15 [Para casa] | Actualizar o glossário de termos para memorizar   

 

Volte à Actividade 4 e actualize o seu glossário! ªartilhe com a restante turma os termos que 

descobriu recentemente e o seu significado. 
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Aula 6 | Primeiro contacto com segurança online  

 
Conteúdos da aula 

 

Serão discutidos nesta aula os seguintes tópicos: 

 

1. O que é a segurança online e porque nos devemos proteger; 

2. Como proteger informações pessoais e financeiras; 

3. Senhas seguras; 

4. Pagamento online seguro. 

 

No final desta aula, esperamos que você entenda mais a respeito de: 

 

1. Verificar a credibilidade de um site; 

2. Identificar onde pode usar informações pessoais e quais informações podem ser partilhadas; 

3. Criar e memorizar as suas próprias senhas; 

4. Entender as consequências de enviar os seus dados pessoais enquanto se regista. 
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Actividade 16 | Simulação de ataques on-line direccionados à população idosa 

 

 

Na simulação realizada pelo assistente, identifique os seguintes pontos: 

 

1. Quais são os itens suspeitos apresentados na simulação, que ajudam a identificar golpes? 

 

 

 

 

 

2. Como podemos evitar ataques online? 
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Ferramenta de avaliação 7 | Observação dos alunos Aula 6  

 

ONDE  DATA 

NOME DO ALUNO  IDADE DO ALUNO 

 

INSTRUÇÕES:  

Para analisar a sua satisfação com o curso, preencha as seguintes perguntas. Não há respostas certas ou 

erradas. O importante é entender o que achou da aula de hoje. 

 

Lp. PERCEPÇÕES PESSOAIS AULA NÚMERO 6 

1 Mais difícil foi… 

 

2 Mais fácil foi… 
 

3 Eu gostei mais… 
 

4 Eu mudaria… 
 

5 
Outras observações e 

sugestões 

 

6 

Numa escala de 1 a 5, onde 

5 é excelente e 1 é muito 

mau, qual seria a sua 

classificação da aula de 

hoje?? 

1 

Muito mau 

2 

Mau 

3 

Razoável 

4 

Boa 

5 

Excelente 
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Actividade 17 [Para casa] | Transformar competências em atitudes 3: "Cultivar boas 

práticas"   

 

 

Os nossos amigos e familiares próximos sabem como se proteger de ataques online? Partilhe com 

um membro da família ou amigo como se proteger de fraudes e partilhe parte da experiência no 

espaço abaixo. 
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Aula 7 | Segundo contacto com a segurança online  

 

Conteúdos da Aula 

 

O objetivo desta aula é fazer com que se sinta confiante com os conhecimentos e as competências 

adquiridas nas aulas 5 e 6. É necessário fazer uma revisão para tornar as próximas aulas mais 

fáceis de seguir. Se tiver alguma dúvida ou dificuldade sobre os tópicos das Aulas 5 e 6, partilhe 

a sua dificuldade com um assistente. 

 

No final desta aula, esperamos que você entenda mais a respeito de: 

 

1. Identifique um truque ou fraude; 

2. Descarregue e guarde os seus documentos; 

3. Use ferramentas antivírus e evite a possível contaminação por vírus; 

4. Evite sites inseguros. 
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Atividade 18 | "Eu sou um multiplicador de conhecimento!" 

 

 

Em parceria com outro colega da turma, crie um tutorial sobre como não cair em fraudes na 

Internet. O formato é livre! O importante é partilhar o seu conhecimento e ajudar outras pessoas 

a evitar problemas no uso das tecnologias digitais. 
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Ferramenta de avaliação 8 | Observação dos alunos Aula 7  

 

ONDE  DATA 

NOME DO ALUNO  IDADE DO ALUNO 

 

INSTRUÇÕES:  

Para analisar a sua satisfação com o curso, preencha as seguintes perguntas. Não há respostas certas ou 

erradas. O importante é entender o que achou da aula de hoje. 

 

Lp. PERCEPÇÕES PESSOAIS AULA NÚMERO 7 

1 Mais difícil foi… 

 

2 Mais fácil foi… 
 

3 Eu gostei mais… 
 

4 Eu mudaria… 
 

5 
Outras observações e 

sugestões 

 

6 

Numa escala de 1 a 5, onde 

5 é excelente e 1 é muito 

mau, qual seria a sua 

classificação da aula de 

hoje? 

1 

Muito mau 

2 

Mau 

3 

Razoável 

4 

Boa 

5 

Excelente 
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Aula 8 [última aula] | Primeiro contacto com e-learning e YouTube 

 
Conteúdos da aula 

 

Serão discutidos nesta aula os seguintes tópicos: 

 

1. Ideia de ensino flexível/ ensino à distância usando tecnologia da informação como: e-learning, 

formulários (filmes, testes, conversas on-line interativas, execução de tarefas etc.); as suas 

vantagens e desvantagens (também os medos dos participantes);  

2. Ideia de sites que permitam postar gratuitamente, transmissão ao vivo, classificação, ver e 

comentar em filmes e registo de eventos;  

3. Entretenimento: universo educacional do YouTube para explorar; Jogos; hobbies online. 

 

No final desta aula, esperamos que você entenda mais a respeito de: 

 

1. Resolver tarefas e testes; 

2 Usar de maneira ativa e criativa a fórmula de aprendizagem on-line; 

3. Ouvir ou pôr a tocar uma música no YouTube; 

4. O participante pode pesquisar vídeos sobre tópicos selecionados no YouTube; 

5. Utilizar as ferramentas na janela do filme: volume, ecrã total, parar e iniciar a partir da 

sequência selecionada; 

6. Verificação das informações fornecidas nos filmes; 

7. Existência de direitos autorais sobre o conteúdo publicado em sites. 
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Actividade 19 | "ICTskills4All" 

  

Conhece o site de e-learning ICTskills4All? Visite o site do projecto e navegue livremente pelos 

tópicos do seu interesse. 

 

 

 

 

www.ictskills4all.eu 
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Actividade 20 [Para casa] | "Assista e aprenda" 

 

Veja um vídeo no Youtube e faça comentários sobre o mesmo usando uma rede social.  

 

 

  



101 
    
 

101 
 
 

Ferramenta de avaliação 9 | Observação dos alunos e satisfação com o curso Aula final 

 

ONDE  DATA 

NOME DO ALUNO  IDADE DO ALUNO  

 

INSTRUÇÕES:  

Para analisar a sua satisfação com o curso, preencha as seguintes perguntas. Não há respostas certas ou 

erradas. O importante é entender o que achou da aula de hoje. 

 

Lp. PERCEPÇÕES PESSOAIS AULA NÚMERO 8 

1 Mais difícil foi… 

 

2 Mais fácil foi… 
 

3 Eu gostei mais… 
 

4 Eu mudaria… 
 

5 
Outras observações e 

sugestões 

 

6 

Numa escala de 1 a 5, onde 

5 é excelente e 1 é muito 

mau, qual seria a sua 

classificação da aula de 

hoje? 

1 

Muito mau 

2 

Mau 

3 

Razoável 

4 

Boa 

5 

Excelente 
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7 
Está satisfeito com o 

conteúdo do curso? 

1 

Muito insatisfeito 

2 

Insatisfeito 

3 

Indiferente 

4 

Satisfeito 

5 

Muito 

satisfeito 

8 
Gostou dos métodos 

de ensino? 

1 

Não 

definitivamente 

2 

Não 

3 

Talvez 

4 

Acho que 

sim 

5 

Sim, 

muito 

9 

Está satisfeito com a 

carga horária do 

curso? 

1 

Muito insatisfeito 

2 

Insatisfeito 

3 

Indiferente 

4 

Satisfeito 

5 

Muito 

satisfeito 

10 

Como avalia o 

trabalho dos 

assistentes? 

1 

Muito mau 

2 

Mau 

3 

Razoável 

4 

Boa 

5 

Excelente 

11 

Como classificaria a 

qualidade dos 

serviços que 

recebeu? 

1 

Muito mau 

2 

Mau 

3 

Razoável 

4 

Boa 

5 

Excelente 

12 

Deseja fazer cursos 

adicionais de ensino 

digital? 

1 

Não 

definitivamente 

2 

Não 

3 

Talvez 

4 

Acho que 

sim 

5 

Sim, 

muito 

13 

Recomendaria este 

curso a amigos e 

familiares? 

1 

Não 

definitivamente 

2 

Não 

3 

Talvez 

4 

Acho que 

sim 

5 

Sim, 

muito 

14 

Este curso foi de 

encontro às suas 

necessidades de 

competências 

digitais? 

1 

Não 

definitivamente 

2 

Não 

3 

Talvez 

4 

Acho que 

sim 

5 

Sim, 

muito 

15 

Gostaria de aprender 

mais competências 

digitais? Quais 

tópicos gostaria de 

aprender? 
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Ferramenta de avaliação 10 | Pós Questionário para Alunos  

 

ONDE  DATA 

NOME DO ALUNO  IDADE DO ALUNO  

 

 

 

INSTRUÇÕES:  

De modo a podermos analisar as suas competências digitais, por favor preencha o questionário 

disponibilizado no link abaixo. O questionário consiste em pares de opostos relacionados com o seu 

conhecimento e competências digitais. Os números representam as classificações entre os opostos. Ao 

escolher um dos números, está a expressar o que sabe e o que consegue fazer. 

 

Exemplo: 

Lp. 
Auto-avaliação 

Discordo 

totalmente 
Discordo Neutro Concordo 

Concordo 

totalmente 

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

 

Se escolher "concordo", esta resposta significa que sabe o que é um computador, mas pode aprender mais 

sobre ele. Escolha a sua resposta o mais espontaneamente possível. É importante que não pense muito na 

resposta. A sua avaliação imediata é importante. Não há respostas certas ou erradas. O importante é 

entender quais as competências digitais que possui atualmente. Usando a escala abaixo, assinale o número 

que mais se aproxima do que sente relativamente às suas competências digitais. 

 

 

Lp. Auto-avaliação 
Discordo 

totalmente 
Discordo Neutro Concordo 

Concordo 

totalmente 

1.  

Eu sei a diferença entre dispositivos 

digitais tais como, laptops, 

computadores de secretária, tablets e 

smartphones. 

1 2 3 4 5 

2.  

Eu sei o que são o monitor, as teclas, o 

layout das letras no teclado e as teclas 

de função (Enter, Delete, Shift, 

Backspace, Barra de espaço). 

1 2 3 4 5 
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3.  

Eu sei o que é o e-learning ou 

aprendizagem interactiva através 

da Internet. 

1 2 3 4 5 

4.  

Sou capaz de ligar e desligar todos 

os dispositivos (laptop, computador 

de secretária, tablet e smartphone) 

1 2 3 4 5 

5.  

Sou apto a usar o rato, o clique 

duplo, os botões esquerdo-direito, a 

roda de scroll e deslizar. 

1 2 3 4 5 

6.  

Consigo encontrar as teclas com 

função básicas no teclado, tais 

como Enter, Delete, Shift, 

Backspace, Barra de espaço. 

1 2 3 4 5 

7.  

Estou ciente dos princípios básicos 

no uso seguro de dispositivos 

digitais ao nível da activação e 

verificação de segurança 

(programas, aplicativos de 

segurança - ícones). 

1 2 3 4 5 

8.  

Estou ciente das possibilidades e 

consequências de partilhar 

informação pessoal. 

1 2 3 4 5 

9.  

Eu sei para que servem os 

navegadores (browsers), como 

identificá-los (ícones), as suas 

diferenças básicas e utilidade em 

relação à finalidade 

1 2 3 4 5 

10.  
Sei identificar sites seguros e 

páginas de publicidade. 
1 2 3 4 5 

11.  

Estou apto a escolher e usar o 

navegador sozinho - ligar e desligar 

da Internet. 

1 2 3 4 5 

12.  

Estou apto a abrir a janela de 

navegação anónima, procurar 

informação e abri-la.   

1 2 3 4 5 

13.  

Eu sei usar a barra de ferramentas 

de pesquisa: abrir uma nova janela, 

um novo separador, adicionar 

favoritos às páginas que quero 

seguir. 

1 2 3 4 5 

14.  
Estou apto para criar uma conta, 

fazer login, ler e enviar um email. 
1 2 3 4 5 
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15.  

Tenho consciência das 

consequências do uso seguro / 

inseguro de motores de busca e 

sites. 

1 2 3 4 5 

16.  

Estou ciente das consequências 

implicadas em abrir páginas de 

publicidade. 

1 2 3 4 5 

17.  
Sei criar uma conta nas redes 

sociais. 
1 2 3 4 5 

18.  
Sei quais os benefícios de fazer 

parte de uma rede social. 
1 2 3 4 5 

19.  

Eu sei compartilhar a minha 

localização fazendo uso do meu 

telemóvel. 

1 2 3 4 5 

20.  

Estou apto a fazer scroll numa 

página da Web - de maneiras 

diferentes (teclado, rato, touchpad, 

sliders, setas, etc.). 

1 2 3 4 5 

21.  
Estou apto a adicionar amigos nas 

redes sociais. 
1 2 3 4 5 

22.  
Estou apto a usar o Skype e o 

WhatsApp. 
1 2 3 4 5 

23.  

Estou apto a fazer vídeos e 

chamadas através do Skype e 

WhatsApp. 

1 2 3 4 5 

24.  

Estou ciente das várias redes 

sociais e as suas diferenças - 

maneiras interativas de criar 

páginas na Wikipédia (regras para 

criar uma página, verificar, validar, 

aprovar dados, publicar uma 

entrada). 

1 2 3 4 5 

25.  
Sei o que são palavras-chave, 

termos de pesquisa. 
1 2 3 4 5 

26.  
Eu sei o quê e porquê "perguntar" 

ao motor de busca. 
1 2 3 4 5 

27.  
Estou apto a navegar através dos 

motores de busca. 
1 2 3 4 5 

28.  
Estou apto a identificar símbolos, 

imagens e botões. 
1 2 3 4 5 

29.  
Estou apto a pesquisar informação 

e abri-la. 
1 2 3 4 5 
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30.  

Estou apto a usar a barra de 

ferramentas da pesquisa: uma nova 

janela, um novo separador, 

adicionar marcadores às páginas 

que quero seguir. 

1 2 3 4 5 

31.  

Estou ciente das consequências de 

basear o meu conhecimento sobre 

a realidade apenas com base numa 

fonte da Internet - um portal de 

informações (comparação de 

conteúdo). 

1 2 3 4 5 

32.  

Sei distinguir informação de 

publicidade, texto informativo de 

galeria de fotos ou conta de vídeo. 

1 2 3 4 5 

33.  
Sei identificar potenciais ameaças 

online. 
1 2 3 4 5 

34.  Sei criar uma password segura. 1 2 3 4 5 

35.  
Sei identificar um site seguro para 

fazer pagamentos. 
1 2 3 4 5 

36.  
Sei identificar esquemas e 

artimanhas. 
1 2 3 4 5 

37.  
Estou apto a verificar a credibilidade 

dos sites. 
1 2 3 4 5 

38.  

Estou apto a identificar onde posso 

usar informação pessoal e que 

informação posso partilhar. 

1 2 3 4 5 

39.  
Estou apto a evitar sites não 

seguros. 
1 2 3 4 5 

40.  
Estou apto a descarregar 

documentos e guardá-los. 
1 2 3 4 5 

41.  

Sei usar ferramentas antivírus e 

evitar possíveis contaminações por 

vírus. 

1 2 3 4 5 

42.  

Estou ciente das consequências de 

enviar os meus dados pessoais 

para fazer o registro. 

1 2 3 4 5 

43.  

Eu sei o que é o e-learning e como 

usá-lo para desenvolver e melhorar 

as minhas próprias competências. 

1 2 3 4 5 

44.  
Sei o que é o serviço do YouTube e 

como usá-lo. 
1 2 3 4 5 
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45.  

Estou apto a pesquisar vídeos 

sobre tópicos selecionados, ouvir 

ou tocar uma música no YouTube. 

1 2 3 4 5 

46.  

Estou apto a usar as ferramentas na 

janela do filme: volume, ecrã total, 

parar e iniciar a partir da sequência 

selecionada. 

1 2 3 4 5 

47.  

Estou motivado/a para desenvolver 

e atualizar continuamente as 

minhas competências e 

habilidades. 

1 2 3 4 5 

48.  

Estou ciente da diversidade 

temática e das diferenças ao nível 

do conteúdo postado. 

1 2 3 4 5 

49.  

Estou ciente da existência de 

direitos autorais sobre o conteúdo 

publicado em sites. 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

Até já, vemo-nos no site de e-learning ICTskills4All! 
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