
As turmas do 11ºano do ensino
regular e a turma do 2ºTT do

ensino profissional  visionaram e
comentaram, em inglês, os vídeos
de animação da "SeguraNet" que

a seguir se descrevem:

Olá a todos!

A equipa das Bibliotecas do nosso
Agrupamento de Escolas

propuseram atividades para dar
visibilidade e celebrar o Dia

Internacional da Internet Segura
ou mais segura. No Departamento

de Línguas Estrangeiras houve
professores que aceitaram o

desafio!!!

Aqui ficam as notícias!

 Dia
Internacional

da Internet
Segura ou

mais segura

D I A  9  D E  F E V E R E I R O

As animações SeguraNet são recursos educativos
que promovem a Cidadania Digital e a Educação
para os Media. Estas animações têm sido
desenvolvidas no âmbito do projeto SeguraNet
desde 2015. Neste momento encontram-se
disponíveis 6 animações que cobrem temáticas
abrangentes desde o Sexting, passando pelas
questões da privacidade e da proteção de dados e
pelo Ciberbullying.
As primeiras animações produzidas foram exibidas
em salas de cinema portuguesas em dois anos
consecutivos: em 2015 no âmbito da campanha da
Linha Ajuda, do Centro Internet Segura, e em abril
de 2016, no âmbito do “Mês de Prevenção dos
Maus-Tratos”.
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Estas foram as temáticas das curtas metragens de
animação que alunos visionaram e comentaram.

partilha de informação pessoal há vida offline

há vida offline

há vida offline

SeguraNet
https://www.seguranet.pt/

 

Este tema

suscitou bastante

interesse na

participação dos

alunos

O assédio,perseguição viaredes sociais é,infelizmente, umasunto comum amuitos alunos e atéadultos.

"Estar sempre ligado"ou esquecer que hávida para além domundo virtual, fazparte do nosso dia a dia
e nem sequer nosdamos conta...

Colaboração dos professores Bárbara Gaspar (Inglês), 
M. Alice Martins (Inglês), Paula ES (Inglês) e Rui Jesus (Espanhol). 
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