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Workshops Internet Segura

Selfie Spot
Espaço para fotografia individual ou em grupo com utilização de K-line/molduras com a imagem do SID e de 
personagens dos jogos virtuais.

Quiz Spot
Vem descobrir o que é ser pró do digital em atividades e jogos interativos sobre competências digitais. Com 
os telemóveis ligados em rede vão partilhar ideias e testar conhecimentos.... e quem tiver mesmo vontade 
de ser pró do digital pode vir a colaborar no projeto europeu ySKILLS.

World Café Gamers & Sports
O World Café recria um ambiente informal de conversação em meio acolhedor, lúdico, interativo, permitindo 
a partilha de conhecimentos e boas práticas. Participa e interage com gamers e desportistas.   

Média, Informação e Literacia
A partir da campanha de sensibilização “Desinformação em contexto de Guerra” vamos discutir boas 
práticas e recomendações. Vem descobrir a temática “Média, Informação e Literacia”.

Data Detox
Já pensaste sobre: “Quem tem acesso aos meus dados?”, “Tenho controlo sobre isso?”, “Qual é a aparência 
do meu perfil online?”… Este workshop vai incentivar-te a fazer perguntas críticas para manteres uma 
pegada digital consciente e saudável.

ID A Tua Marca na NET
Promovida pela Fundação Altice em colaboração com a Polícia de Segurança Pública, é uma peça de teatro 
com duração de uma hora, onde os atores Pedro Górgia, Alexandre da Silva e Tiago Aldeia, objetivam 
sensibilizar os alunos, de uma forma lúdica, descontraída e envolvente para os aspetos positivos e os 
constrangimentos da navegação online.
 
Esta encenação aborda as questões mais prementes da utilização das Tecnologias de Informação e Comuni-
cação (TIC), como os riscos e perigos da utilização da internet, nomeadamente ao nível da partilha de dados 
pessoais, situações fraudulentas e de cyberbullying.

Inscrição

Participação gratuita mas sujeita a inscrição prévia em: https://internetsegura.pt/dia-internet-mais-segura
(onde pode selecionar o período e as atividades em que pretende participar)


