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O Agrupamento Monte em parceria com o Agrupamento de Escolas de Arraiolos, 

realizou no passado dia 12 de Abril de 2007 um workshop sobre segurança na 

Internet. Foi dinamizado pelo Núcleo da Universidade de Évora, Minerva. Esta 

iniciativa inseriu-se no âmbito do projecto “ParticipAR – Inovação para a Inclusão em 

Arraiolos”. 

 

O público-alvo desta actividade foram as turmas do 8º ano da Escola Cunha Rivara, 

no total participaram 64 alunos. Devido ao elevado número de participantes optámos 

por realizar três sessões distintas, foi então feito um workshop para cada turma.  

 

O objectivo desta acção foi alertar os alunos para os perigos que estão dissimulados 

na web. Procurou-se que ficassem com uma visão mais próxima e realista do 

potencial da Internet, mas também dos vários perigos que esta pode constituir. É 

importante que todos saibam dar o melhor uso a este meio de trabalho e lazer. 

Nestes workshop’s foram ensinadas algumas das principais regras de segurança e 

os princípios da Internet. 

 

No final de cada uma das sessões realizadas foram distribuídas fichas de avaliação 

pelos alunos, para que nos indicassem os pontos mais e menos positivos do 

workshop, assim bem como sugestões para futuras actividades. Dessas fichas foram 

retiradas as principais ideias que abaixo passaremos a transcrever. 

 

1. Gostaste da sessão? 

Quando foi perguntado aos alunos que participaram neste workshop se haviam 

gostado da sessão, todos eles foram uníssonos a responder afirmativamente. 

 

2. Na sua opinião, quais foram os principais pontos  fortes do workshop? 

−−−−    Acho que é importante. 

−−−−    Ajudar como pesquisar correctamente na Internet. 

−−−−    Aprendemos como se deve utilizar a Internet sem correr grandes riscos. 

−−−−    Aprendi algumas coisas na Net para ter mais segurança. 

−−−−    Aprendi algumas coisas novas sobre a Internet. 
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−−−−    Aprendi novas coisas sobre a Internet, perigos e benefícios. E explicaram 

bem. 

−−−−    Deu-nos umas ideias essenciais para nós estarmos a navegar na Internet. 

−−−−    É poder ter segurança na Internet. 

−−−−    Esclarecer dúvidas sobre os riscos da Internet e assim podemos navegar na 

Internet com mais cuidado. 

−−−−    Esclarecer dúvidas sobre riscos na Internet, pois assim podemos permanecer 

na Net com mais segurança. 

−−−−    Fiquei a saber mais algumas coisas. 

−−−−    Fiquei a saber novas medidas de segurança na Internet. 

−−−−    Fiquei informado sobre os riscos da Net. 

−−−−    Foi engraçado. 

−−−−    Foi fixe porque aprendi a ter mais segurança na Net. 

−−−−    Foi importante ter em conta os riscos que é preciso ter em conta na Net. 

−−−−    Foi interessante e com ela aprendemos mais coisas na sobre a Internet. 

−−−−    Foi interessante porque aprendemos muita coisa. 

−−−−    Foi interessante saber mais sobre riscos e benefícios. 

−−−−    Foi muito interessante e pudemos aprender muito mais acerca da Internet. 

−−−−    Gostei de tudo, principalmente preencher o questionário. 

−−−−    Gostei de tudo. 

−−−−    Gostei muito, acho que foi um workshop interessante e aprendemos algumas 

coisas. 

−−−−    Na Internet pode haver riscos se metermos os dados pessoais. 

−−−−    Na minha opinião o que gostei mais foi ajudarem como se usa a Net. 

−−−−    Os riscos que corremos na Internet. Os benefícios da Internet. 

−−−−    Porque acho que é importante ficarmos a saber como havemos de usar a 

Internet com segurança. 

−−−−    Porque acho que foi muito interessante e produtivo. 

−−−−    Porque alertou para os perigos na Internet. 

−−−−    Porque aprendemos a ter segurança na Internet. 

−−−−    Porque aprendemos mais sobre a Internet. 
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−−−−    Porque aprendi a lidar melhor com a Internet e acho que foi muito 

interessante. 

−−−−    Porque aprendi mais sobre segurança na Internet. 

−−−−    Porque aprendi muitas coisas e que não devia dar muitas informações. 

−−−−    Porque aprendi que não devíamos falar com outras pessoas pela Net, nem 

dar a minha identidade. E também fiquei informada. 

−−−−    Porque aprendi que não posso dar as minhas informações nem  

−−−−    Porque deram dicas para não corrermos riscos na Net, não falar com pessoas 

estranhas e muito mais. 

−−−−    Porque é muito interessante. 

−−−−    Porque ficamos a saber tudo sobre as vantagens e os perigos da Internet. 

−−−−    Porque fiquei a saber mais. 

−−−−    Porque fiquei a saber muito mais sobre os perigos da Internet e como evitá-

los. 

−−−−    Porque foi bem explicado. 

−−−−    Porque foi esclarecedora. 

−−−−    Porque gosto da Net. 

−−−−    Porque não tive aulas, mas também porque a informação que nos deram foi 

útil. 

−−−−    Porque nos alertaram para os perigos da Internet. 

−−−−    Porque nos alertou para os perigos da Internet. 

−−−−    Saber os perigos quando utilizamos os PC’s. 

−−−−    Saber os perigos que existem na Internet, onde não devemos navegar etc. 

−−−−    Tudo. 

 

3. No seu entendimento, quais foram os principais p ontos fracos do 

workshop? 

−−−−    Acho que não houve pontos fracos neste workshop. 

−−−−    Algumas brincadeiras sem piada dos meus colegas. 
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−−−−    Eu acho que só deviam estar presentes no workshop as pessoas do 

workshop e o professor. Acho que a outra pessoa não devia estar 

presente. 

−−−−    Foi tudo bom. 

−−−−    Nada, gostei de tudo. 

−−−−    Nada. 

−−−−    Não há. 

−−−−    Não houve. 

−−−−    Nenhum. 

−−−−    Para mim não tinha pontos fracos. 

 

4. Propostas/Sugestões para futuras acções: 

−−−−    Acções sobre alguns temas da escola, tais como das disciplinas e 

temas de estudo. 

−−−−    Acho que devia haver mais questionários. 

−−−−    Aprender a desbloquear sites. 

−−−−    Aprender mais sobre arquitectura, incluir mais jogos no PC. 

−−−−    Aprender sobre jogos de PC. 

−−−−    Continuar assim mas a apresentação ser mais curta. 

−−−−    Desbloquear alguns sites. 

−−−−    Desbloquear o hi5 na escola. 

−−−−    Desbloquearem o hi5 e o youtube na escola e instalar o msn nos PC’s. 

−−−−    Elaborar mais jogos. 

−−−−    Eu acho que foi muito bom. Acho que não há nada a acrescentar. 

−−−−    Gostava de aprender mais coisas sobre a natureza. 

−−−−    Gostava mais de aprender sobre os animais. 

−−−−    Nada, está bom como está. 

−−−−    Não sei, apenas posso dizer que foi uma acção muito interessante. 

−−−−    Não sei, talvez fazerem mais workshop’s nesta escola. 

−−−−    Não sei. 

−−−−    Não tenho nada a acrescentar. 
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−−−−    Não tenho sugestões. 

−−−−    Para ter mais tempo para falar. 

−−−−    Para tudo o que se faz de mais na Internet. 

−−−−    Passeios de desporto. 

−−−−    Passeios de desportos radicais. 

−−−−    Praticar a segurança. 

−−−−    Sem sugestões. 

−−−−    Sobre futebol. 

−−−−    Sobre outros assuntos também interessantes. 

−−−−    Sugiro que as acções tenham mais tempo. 

−−−−    Talvez “falar” mais sobre os perigos, e também alertar mais para todos 

os perigos. 

−−−−    Ter mais tempo para falar sobre os assuntos. 

−−−−    Ter menos questionários. 

−−−−    Trabalhar mais com o computador e ensinar a mexer com ele. 

 

5. Conclusões 

O balanço final deste workshop é bastante positivo, não só pelo elevado número de 

alunos que no total participaram, mas também porque no final todos eles gostaram e 

acharam bastante útil para a uma melhor e mais segura navegação na Internet. 

 

Todos os alunos pensam que o workshop foi bastante “produtivo” e importante, pois 

aprenderam “coisas novas” sobre a Internet. Descobriram alguns dos seus 

verdadeiros benefícios e riscos, assim como navegar em segurança. Ficaram 

também mais despertos e sensibilizados para não facultarem dados pessoais na 

rede. 

 

As únicas partes que os alunos que participaram nas sessões apontam como menos 

boas, foram algumas brincadeiras dos seus colegas e o facto de estarem presentes 

na sala outros elementos não pertencentes ao corpo docente, especificamente a 

animadora do Monte – ACE. De resto, consideram não terem existido pontos fracos 

na sessão. 
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Para o futuro, os alunos sugerem que se realizem mais acções deste género e que a 

escola desbloqueie alguns sites que se encontram interditos na rede escolar. 

Sugerem ainda que se façam mais acções na área da informática, tal como alguns 

passeios e desporto. 

 

No final pensamos que os objectivos que pretendíamos alcançar com esta 

actividade foram atingidos. Falou-se de questões relativas à segurança na Internet, 

das quais muitos dos alunos desconheciam. A maioria nem sabia de alguns riscos 

que existem e da forma como se expõem quando navegam. De um modo geral, 

consideramos que todos os jovens saíram mais esclarecidos e mais sensibilizados 

para as questões da segurança na Internet. Tal como alguns alunos referiram nos 

questionários, também nós consideramos que esta acção não pode ficar por aqui, 

será necessário aprofundar mais estas questões, para que os jovens saibam os 

riscos que estão presentes sempre que pressionam na tecla de navegação dos seus 

computadores. 


