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DESAFIO 1 - BULLYING E CIBERBULLYING: PREVENIR E AGIR  

Bem-vindos ao 1º Desafio SeguraNet dirigido ao 1.º Ciclo! 
A atividade decorre de 1 de outubro de 2021 a 28 de fevereiro de 2022 
 
 
 
 
 

 

 
Nesta primeira atividade, os alunos são convidados a produzir episódios de Podcasts*, a 
partir de um desencadeador inicial, onde cada aluno da turma dará o seu contributo.  
Tempo máximo por episódio: 3 minutos 

 

 

DESENCADEADOR INICIAL: 

A Luzinha ouviu os pais dela a conversarem com os pais do Pisca sobre Ciberbullying e 
falavam em tom sério e com ar de preocupação. 
- Que palavra estranha! O que será? – pensou a Luzinha. 
Quando se encontrou com o Pisca perguntou se sabia o significado dessa palavra e que 
assunto era esse que os pais tinham estado a falar. 
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SUGESTÕES PARA O PROFESSOR: 

1. Promova um “Brainstorm” com os seus alunos sobre Ciberbullying de forma a tentar 
reunir os conhecimentos prévios sobre o tema, e a partir daí definir estratégias de como 
ampliar/aprofundar o conhecimento sobre esta temática. 

Sugestões: Uma abordagem prévia ao conceito de Bullying poderá ser uma estratégia para 
depois se tratar o Ciberbullying. 

O recurso à seguinte tira de BD SeguraNet pode servir de mote ao debate sobre o tema, 
podendo promover o “Brainstorm” sugerido. 
 

 

2. Depois de verificados os conhecimentos prévios sobre o Ciberbullying sugere-se o 
lançamento de trabalho de pesquisa em pequenos grupos. Nos anos de escolaridade com 
os alunos menos autónomos poderá ser feito em grupo turma, com a orientação do/a 
professor/a. 

3. Com as diferentes informações obtidas, sugere-se promover a discussão sobre as mesmas 
de modo a estabelecer conclusões sobre o tema investigado. Sugere-se a produção de 
textos, sobre os temas em questão (guião de entrevista/debate…); definição do número de 
episódios a produzir e respetivo assunto abordado em cada um deles. 

4. Posteriormente deverá ser lançado o desafio de solicitar a realização de Podcasts. 

Poderá, também, ser pedido um testemunho aos Encarregados de Educação sobre o que 
sabem sobre o Ciberbullying (em jeito de repórter). Este testemunho deverá ser oral e, nos 
anos em que os alunos dominem a escrita, também poderá ser pedido o registo das 
informações que obtiveram. 

 
Sugestões de ferramentas para áudio: Anchor, Audacity, Vocaroo… 
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GRAVAÇÃO DE ÁUDIO 

Para a produção de conteúdos áudio, há algumas etapas a conhecer, antes de se fazer uma 

gravação áudio: 

▪ Requisitos necessários para produzir um Podcast: ter um computador, um microfone e 

software de edição de áudio, como por exemplo o programa Audacity. 

▪ Organizar o conteúdo, de acordo com o tema definido. 
 
 
Outras recomendações, sugeridas por autores (sic): 

▪ “Preparar o material em papel, ler em voz alta para conferir a pontuação correta, já que 
a falta de vírgulas e pontos, ou uma leitura demasiado rápida, poderá levar o ouvinte a 
interpretações distintas do objetivo proposto; 

▪ Realizar a leitura do texto com boa entoação, tentando fazer um discurso como se 
estivesse a manter diálogo com o ouvinte; 

▪ Realizar a gravação longe de fontes de ruídos; 
▪ Manter uma distância média (nem muito próximo, nem muito distante) do microfone 

para não prejudicar a qualidade da gravação; 
▪ Cronometrar o tempo de leitura total do episódio antes da gravação, evitando desta 

forma uma gravação sem desfecho, ou gravação repartida por excesso de tempo; 
▪ Caso ocorram erros após a gravação do episódio, como, por exemplo, muito tempo em 

silêncio (no início ou fim da gravação) utilizar programas de edição de áudio para realizar 
os cortes das partes indesejadas; 

▪ Como recurso auxiliar, utilize sons ou músicas de fundo nos episódios. As músicas e sons 
devem enriquecer a apresentação, por isso a escolha da mesma deverá passar por um 
processo de seleção; 

▪ Lembrar sempre da questão dos direitos de autor, quando disponibilizar som ou música 
que ainda não faça parte do domínio público; 

▪ A transição entre assuntos deve ser claramente percebida, com recurso a sons ou 
entonação vocal, sendo que a falta destes recursos pode comprometer a qualidade do 
episódio; 

▪ Ao convidar pessoas para a gravação de episódios (entrevistas e debates), deixar claro o 
objetivo e o tempo da gravação para que o convidado não ultrapasse o tempo nas 
respostas; 

▪ Ouça o novo programa antes de divulgá-lo.” 

(Bottentuit Júnior & Coutinho, 2008b:132-133). 
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 5. Sugere-se que este trabalho seja publicado com destaque, na página, blogue e/ou jornal 

da Escola. 

6. Submeta a história produzida, nos seguintes formatos: rar ou zip. 

 

https://www.seguranet.pt/pt 

https://www.seguranet.pt/pt/tiras-bd-seguranet 

 

 

 

 
Prof. Titular Turma 1º CA – Emília Lemos 

Prof. Coadjuvante – Olinda Messias 
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