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Desafio 2 - Dependência Online – Usas a Internet com 

moderação? (1.º Ciclo) 
Bem-vindos ao 2º Desafio SeguraNet dirigido ao 1.º Ciclo! 
A atividade decorre de 28 de fevereiro de 2022 a 30 de junho de 2022 
 
 
 
 
 

 
 

Nesta atividade, os alunos são convidados a criar uma banda desenhada colaborativa, a 
partir de uma situação/ideia inicial, e para a qual cada aluno da turma dará o seu contributo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situação inicial: 
 
O Pisca e a Luzinha são muito amigos, mas ultimamente a Luzinha anda muito entusiasmada com os jogos 
no telemóvel e tem brincado menos com o Pisca. Ele anda um pouco triste, pois tinha pensado ensinar-lhe 
uns truques de magia novos e ela só quer jogar. 
O Pisca já tinha ouvido os pais falar sobre o uso de excessivo do telemóvel, a que chamaram dependência 
online, pois estão sempre a dizer que tudo o que fazemos deve ser com moderação, ou seja, sem exagerar. 
O Pisca ficou curioso sobre esta questão e decidiu fazer uma pesquisa sobre o assunto. Na verdade, há 
bastante informação na Internet sobre este assunto. Deve preocupar muito os adultos! - pensou o Pisca. 
Vamos ajudar o Pisca na sua tarefa? 
Como tu bem sabes, o Pisca não arrisca! Por isso, desafia-te a ajudar. Acho que quer a ajuda de um detetive 
bem especial. 
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Vamos a isso? 

1- Reflita com os seus alunos sobre os seguintes aspetos: 

✓ As tecnologias fazem parte do nosso quotidiano. Com elas, podemos 

▪ falar com outras pessoas que estão longe. 
▪ trabalhar sem sair de casa (trabalho remoto). 
▪ pesquisar assuntos que não dominamos. 
▪ encontrar o caminho para um determinado local. 
▪ E que mais?... 

✓ Como utilizar a Internet e os dispositivos móveis com moderação? 

▪ Conseguir parar de usar a tecnologia quando se pretende. 
▪ Limitar o tempo online participando noutras atividades de caráter diferenciado. 
▪ Não substituir atividades sociais por atividades online. 
 

Respeitar as orientações da família sobre os tempos, locais e conteúdos a utilizar online. 

✓ Quando alguém passa demasiado tempo online, mudando o seu comportamento 
social, o que costuma acontecer? 

▪ Isola-se de todos os que o/a rodeiam. 
▪ Perde a noção do tempo que passa online. 
▪ Deixa de ter interesse por outras atividades. 
▪ Distancia-se dos amigos. 
▪ Revela algumas perturbações no sono e irritabilidade. 
▪ Perder a noção da realidade (jogo ou realidade). 
▪ … 

✓ Que tipos de dependências dos dispositivos móveis conheces? 

▪ Uso excessivo de telemóvel ou tablet. 
▪ Permanecer demasiado tempo a usar a Internet. 
▪ Permanecer demasiado tempo a jogar. 
▪ Usar demasiado tempo as redes sociais. 
▪ … 

✓ Quais são os fatores que fazem aumentar o risco de dependência online? 

▪ Baixa autoestima. 
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▪ Tristeza constante com a vida familiar ou escolar. 
▪ Dificuldade em resolver problemas do dia a dia. 
▪ Procura de emoções fortes (alegria, raiva, …). 

2 - Os alunos devem observar a seguinte tira de banda desenhada: 

 

 

 

 

 

 

 

E ainda consultar o link https://cctic.ese.ipsantarem.pt/jogos/usar-com-moderacao-conteudo-1-

2/ , clicando em Golo, e depois em É bom conviver, e em Com regras. 

 
2.1 - Depois de explorarem os conteúdos acima indicados, os alunos deverão, em grande grupo, refletir 
sobre as temáticas abordadas nos recursos. Após a reflexão o professor deverá organizar a turma em 
pequenos grupos e dar as orientações gerais sobre o funcionamento do grupo para a realização de uma 
banda desenhada colaborativa. 

 

3 – Depois de conhecerem as orientações da tarefa, o professor sorteará a temática que 
cada grupo irá trabalhar, de entre as sugeridas abaixo: 
 

▪ Jogos online (Gaming) 
▪ Há vida offline 
▪ Dependência online e saúde 
▪ Telemóveis, tablets, quando e quanto tempo devo usar 
▪ A escola e o uso excessivo da tecnologia 
▪ Será que o uso de ecrãs pode influenciar a nossa alimentação? 

 
Como sugestão a utilização da ferramenta Wheel Decide ou, em alternativa o sistema de sorteio 
tradicional. 

https://cctic.ese.ipsantarem.pt/jogos/usar-com-moderacao-conteudo-1-2/
https://cctic.ese.ipsantarem.pt/jogos/usar-com-moderacao-conteudo-1-2/
https://wheeldecide.com/
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3.1 – Depois de cada grupo conhecer o tema que lhe foi atribuído pelo sorteio, deverá iniciar uma pesquisa 

de informação sobre a temática e elaborar uma tira de banda desenhada, de acordo com as orientações 
combinadas com o professor. 

- Sugestões de ferramentas digitais: Storyboard, Pixton, Padlet, Storybird, Scratch, Kodu. 

 
- Caso a banda desenhada seja construída num suporte tradicional deverá considerar a hipótese de a 
fotografar de acordo com as instruções abaixo. 

 

3.2- Coloque as diferentes tiras num único documento e submeta as tiras de Banda Desenhada, nos 
seguintes formatos: rar, zip, jpeg, png, pdf ou doc 

 

4.Sugere-se que este trabalho seja publicado com destaque, na página, blogue e/ou jornal da Escola. 

 

https://www.seguranet.pt/pt/desafios/quiz_file/19/answer 

 

 
Prof. Titular Turma 1º CA – Emília Lemos 

Prof. Coadjuvante – Olinda Messias 
 

https://www.seguranet.pt/pt/desafios/quiz_file/19/answer

