ATIVIDADE PERIGOS NA INTERNET

Durante o mês de abril, teve lugar na escola sede do Agrupamento de Escolas Dr.
Mário Sacramento, a atividade Perigos na Internet, dirigida aos alunos que frequentam o 8º
ano e dinamizada pela PSP- Escola Segura, no âmbito do Projeto de Educação para a Saúde e
Educação Sexual (PESES).
Perante a linha orientadora de alerta da palestra, relativamente à forma de utilização
das redes sociais, os alunos colocaram dúvidas sobre os procedimentos a adotar com vista a
aumentar a sua segurança como utilizadores.
Apresentam-se excertos de documentos de opinião elaborados pelos alunos
participantes da turma D do 8º ano:

Nesta palestra foi possível abordar vários temas sobre a internet, sendo mais aprofundada a
segurança. Falámos sobre como prevenir os roubos das nossas contas privadas, como detetar
“sítios falsos”, como tornar as nossas contas mais seguras.
Tiago Mostardinha; Miguel Rodrigues

Gostámos muito porque foi-nos possibilitada uma aprendizagem sobre os perigos da internet.
Aprendemos que devemos ter muitos cuidados com o que colocamos nas diversas redes sociais.
Carolina Rosete; Carolina Simões; Bruna Pinto
Gostámos muito que tivessem sido introduzidos vídeos durante a apresentação do tema, não a
tornando cansativa, mas sim apelativa e cativante.
Carolina Freitas; Diana Meireles, Diogo Gonçalves
Temos que ter muito cuidado com o que publicamos, pois as nossas imagens podem ser usadas
para outros fins.
Alex; Ana Margarida
A palestra deu-nos a conhecer o “lado negro” da internet (…). Do nosso ponto de vista, esta
palestra deveria ser proporcionada aos pais para ajudarem os seus filhos a ultrapassar
situações críticas.
Francisca Oliveira; Inês Ferreira; João Francisco
O que mais despertou a nossa atenção foi a prevenção das nossas contas, com o uso de
palavras passe seguras.
Maria Santos; Marta Cabral; Mª João Coelho
No nosso ponto de vista, já tínhamos conhecimento de alguns aspetos apresentados, mas é
sempre importante relembrar para a segurança de todos.
Leonor Silva; José Leite; José Santos
O senhor agente Barbosa recorreu bastante a vídeos, o que despertou a nossa atenção.
Manuel Mineiro; Maria Carolina, Mª João Ribeiro

Já tínhamos visto alguns vídeos e conhecíamos alguma informação. (…) a apresentação foi
educativa e interessante.
João Festas; João Capela; João Silva; João Cajeira

