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Atividades Desenvolvidas 
 

1. Seleção dos alunos 

Aos alunos com o perfil considerado adequado foi proposta a colaboração com o projeto 

“Líderes Digitais” pelos professores responsáveis pela NETSEGURA AESA, o grupo de trabalho que 

coordena todos os assuntos relacionados com a utilização segura dos meios digitais no AESA 

(Agrupamento de Escolas de Santo André, Barreiro) e que trabalha, em colaboração com a DGE 

(Direção Geral da Educação), no projeto eSafety Label +, constituindo uma equipa de embaixadores. 

Numa perspetiva sinérgica e de eficácia, ambos os projetos foram coordenados de forma 

estreitamente colaborativa ao longo do ano letivo.  

Tendo em conta os anos letivos que lecionam, a professora Jani Miguel selecionou alunos dos 

6º e 8º anos, enquanto o professor Vítor de Oliveira selecionou alunos dos 7º e 9º anos. 

Todos os alunos contactados aceitaram sem reservas a sua inclusão no projeto, sendo de 

seguida enviadas e recebidas as autorizações dos respetivos encarregados de educação. Uma vez 

mais, foi recebida a respetiva autorização dos encarregados de educação de todos os alunos 

selecionados, pelo que foram constituídas quatro equipas de Líderes Digitais, cada uma com cinco 

alunos, uma por cada ano de escolaridade, desde o 6.º até ao 9.º. 

Em resumo: 

• 6º Ano  -  Turma B  -  5 alunos 

• 7º Ano  -  Turma D  -  3 alunos e Turma E  -  2 alunos 

• 8º Ano  -  Turma A  -  5 alunos 

• 9º Ano  -  Turma C  -  3 alunos e Turma D  -  2 alunos 

 

2. Primeira reunião LD - AESA 

Os alunos participantes foram convocados para uma primeira reunião, concebida pelos 

professores responsáveis com um duplo objetivo: conhecerem-se uns aos outros, começarem a criar 

espírito de grupo e tomarem conhecimento com os pormenores do projeto “Líderes Digitais” e com 

a sua calendarização de atividades. Para o efeito, os professores coordenadores elaboraram um 

PowerPoint de apresentação do projeto e das suas áreas temáticas, assim como da calendarização 

de atividades proposta a nível central. 

A primeira reunião de trabalho teve lugar no dia 12 de dezembro de 2018, tendo sido cumpridos 
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todos os objetivos previamente delineados e tendo os grupos distribuído, entre si, os temas de 

trabalho da seguinte forma: 

• 6º Ano  -  Cyberbullying 

• 7º Ano  -  Proteção de dados 

• 8º Ano  -  Sexting 

• 9º Ano  -  Fake News 

Os alunos participantes ficaram cientes de que foram escolhidos individualmente para o projeto 

pelas suas características pessoais de empenho, capacidade de trabalho, responsabilidade, 

criatividade, capacidade de liderança e de argumentação.  

Foram também sensibilizados para a absoluta necessidade de serem cumpridas as atividades e 

os prazos apresentados, e de serem, em todos os momentos, verdadeiros exemplos da utilização 

correta das redes digitais para toda a comunidade educativa e para as suas próprias famílias. 

Foi relembrado todo o trabalho anteriormente desenvolvido no AESA, no âmbito da literacia 

digital e da utilização responsável dos meios digitais, que valeu ao agrupamento os selos de bronze, 

prata e ouro do projeto eSafety Label. Foi apresentado o site Segura Net e os materiais de divulgação 

nele disponíveis, foram mostrados materiais físicos, recolhidos pelos professores responsáveis em 

reuniões com a DGE, e foi dado conhecimento acerca da plataforma NAU, onde é promovida a 

literacia digital através de cursos MOOC (massive online open course), disponíveis para múltiplos 

públicos alvo e cada grupo de trabalho começou imediatamente a delinear formas de intervenção, 

com base no tema que tinha escolhido. 

 

3. Trabalho autónomo apoiado 

Os alunos de cada ano/grupo de trabalho foram desenvolvendo, ao longo do ano letivo, os seus 

projetos de trabalho, de acordo com a sensibilidade e aptidões de cada um e com a dinâmica do seu 

grupo de trabalho, sempre com o apoio não intrusivo nem diretivo dos professores responsáveis. 

Foram estabelecidas parcerias com vários professores da escola, que também apoiaram o 

trabalho que estes alunos iam desenvolvendo, nomeadamente nas disciplinas de Educação para a 

Cidadania / Cidadania e Desenvolvimento e de Educação Visual. 

 

4. Primeira sessão síncrona - videoconferência 

No dia 8 de janeiro de 2019, todas as equipas dos Líderes Digitais se reuniram no auditório da 

escola, onde participaram na primeira videoconferência, com outros Líderes Digitais de escolas 
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públicas e privadas de todo o país. Para quase todos eles foi um primeiro contacto com este tipo de 

atividade, que se revelou extremamente motivadora para o conjunto dos membros do projeto. 

 

5. Segunda reunião LD – AESA 

No dia 23 de janeiro de 2019, realizou-se a segunda reunião das várias equipas de Líderes 

Digitais AESA, para que todos conhecessem o trabalho realizado até ao momento, recebessem 

feedback dos professores coordenadores e das restantes equipas e para que fosse reforçada a 

necessidade de todos os trabalhos estarem prontos a tempo e horas. 

Foram também acertados pormenores das várias atividades a realizar para a comunidade 

escolar, dinamizadas pelos LD – AESA. 

 

6. Segunda sessão síncrona – videoconferência 

No dia 31 de janeiro de 2019, realizou-se a segunda videoconferência dos Líderes Digitais a nível 

nacional, onde os LD – AESA marcaram presença, comunicando aos demais os seus projetos e 

mostrando alguns dos trabalhos desenvolvidos até ao momento. 

 

7. Comemorações do Dia da Internet Mais Segura 

De modo a que toda a comunidade educativa tomasse consciência 

das problemáticas associadas à utilização segura do mundo online, os 

LD – AESA assinalaram, no dia 5 de fevereiro, o Dia da Internet Segura 

(Safer Internet Day). Assim, organizaram sessões de apresentação do 

filme CyberBully a turmas de todos os anos de escolaridade da 

EB2/3QL, para que todos pudessem refletir sobre a problemática do 

cyberbullying, com base num guião de análise do filme previamente 

preparado.  

Foi organizado um mapa de ocupação do auditório da escola ao 

longo de todo o dia e solicitada a colaboração de múltiplos docentes, 

que acompanharam as suas turmas às sessões. Aos docentes de 

Educação para a Cidadania / Cidadania e Desenvolvimento foi 

remetido o Guião de Exploração, para trabalho posterior com as 

turmas. 

Por toda a escola foram colocados cartazes, tiras de BD e Mupis 
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relativos à utilização segura das redes digitais. 

8. Terceira sessão síncrona / reunião LD – AESA 

No dia 12 de março de 2019, reuniram-se de novo todos os grupos de trabalho dos Líderes 

Digitais AESA, para participar numa sessão síncrona com os demais LD, reunindo entre si logo de 

seguida, o que permitiu aumentar a coesão entre todos e dar a  conhecer em pormenor o trabalho 

que cada grupo ia desenvolvendo, de acordo com a autonomia e os ritmos próprios de cada ano de 

escolaridade. 

Foram ultimados os preparativos para as próximas sessões de divulgação a realizar. 

 

9. Ensaios Gerais 

Nos dias 1 e 2 de abril de 2019, realizaram-se os ensaios gerais do workshop agendado para o 

dia 3 de abril, dirigido a alunos do 5º ao 9º ano. Estes ensaios foram realizados de acordo com os 

horários letivos dos LD – AESA; em todas as atividades desenvolvidas existiu sempre a preocupação 

de nunca serem prejudicadas aulas e momentos de avaliação dos alunos participantes. 
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10. Sessão de divulgação dirigida a alunos 

No dia 3 de abril de 2019, realizou-se a sessão de divulgação agendada e preparada pelos LD – 

AESA, tendo a mesma decorrido de forma exemplar, com a apresentação, por parte de cada grupo 

de trabalho, do tema escolhido. Para o efeito, tinham selecionado filmes curtos, construído 

pequenas teatralizações sobre o seu tema, feito vídeos, elaborado powerpoints informativos, feito 

bandas desenhadas, cartazes e marcadores de livros, e preparado diálogos interventivos, prevendo 

a participação espontânea do público. 

Na sessão participou também um dos responsáveis da segurança informática de um dos 

maiores bancos a operar em Portugal, que veio partilhar, com as várias turmas que assistiram, as 

preocupações específicas e formas simples de proteção a nunca esquecer quando utilizamos o 

mundo digital, com particular atenção para as redes digitais. 

Dado o evidente sucesso da iniciativa e o entusiasmo com que os LD – AESA a implementaram, 

ficou desde logo assegurada a participação deste profissional numa sessão dirigida a pais e 

encarregados de educação. 
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11. Sessão de divulgação dirigida a pais e encarregados de educação 

No dia 24 de abril de 2019, no fim das reuniões de pais e encarregados de educação, realizou-se 

a sessão de divulgação sobre a utilização segura das redes digitais, dirigida a pais e encarregados de 

educação, assim como a docentes e demais funcionários da escola. Apesar de ser um fim de dia de 

trabalho, na sequência de reuniões referentes às avaliações do segundo período, cerca de duas 

dezenas de assistentes participaram na sessão, que se revelou extremamente útil para todos.  

Por ser dirigida a adultos, e dadas as horas a que iria decorrer, esta sessão foi planeada de modo 

a ser dinamizada pelos professores coordenadores e pelo perito em segurança informática, não 

contando com os contributos dos LD – AESA. 

Mesmo depois de acabar, alguns assistentes ficaram em animada troca de impressões com o 

orador, pois as dúvidas específicas eram muitas. 
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12. Reuniões presenciais? 

Os LD – AESA estão ansiosos por participar nas reuniões presenciais referidas na planificação 

apresentada no início do projeto, se chegarem a ser realizadas ainda este ano letivo, o que se afigura 

muito improvável. Consideram os professores coordenadores que estas reuniões terão um papel 

importante na consolidação dos trabalhos já realizados nas escolas participantes e que a 

coordenação nacional do projeto deverá envidar todos os esforços para a sua realização concreta, 

ainda este ano letivo ou durante o início do próximo. 

O trabalho realizado no AESA, no âmbito do projeto Líderes Digitais, foi utilizado como 

referência pelos embaixadores AESA eSafety Label + no Multiplier Event, que decorreu em Castelo 

Branco, na Escola Secundária Amato Lusitano, no dia 22 de maio de 2019, tendo o PowerPoint 

especificamente desenvolvido para o efeito recebido o interesse dos presentes, por demonstrar 

formas simples, mas eficazes, de envolvimento de toda a comunidade educativa na construção de 

uma escola digital mais segura. 

 

13. E para o próximo ano… 

No ano letivo 2019/2020, que se iniciará em setembro de 2019, os grupos LD – AESA 

continuarão o seu trabalho de divulgação das estratégias de utilização segura do mundo digital. 

Assim, o grupo de LD de 9º ano, que sai da EB2/3QL e ingressa na escola secundária sede do 

agrupamento (Escola Secundária de Santo André, Barreiro), constituirá o primeiro grupo de trabalho 

LD – AESA do ensino secundário e irá, naquela escola e com o apoio direto dos professores 

coordenadores NetSegura AESA, continuar o seu trabalho de divulgação e consciencialização. 

Os grupos que continuam na EB2/3QL acolherão um novo grupo de alunos recém-chegados ao 

6º ano e continuarão o seu trabalho nesta escola, junto dos seus pares, dos docentes e demais 

funcionários, e das suas próprias famílias, promovendo a formação contínua de todos através do 

trabalho autónomo, da frequência dos cursos MOOC da plataforma NAU e das sessões de 

divulgação que vão planificar e executar. 

Os LD – AESA continuarão a estar presentes na Newsletter AESA, a divulgar as atividades por si 

desenvolvidas. 

Esperamos todos, alunos e professores coordenadores, que o projeto Líderes Digitais continue 

a existir e a receber os recursos necessários por parte da coordenação nacional. Se isso não 

acontecer,  pelo  menos  no  AESA   a ideia   continuará  viva  e  grupos   sucessivos de LD – AESA  se  
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 encarregarão de ser um farol de segurança para toda a comunidade educativa na sua relação com 

o mundo digital. 
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