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Desafio 3 – Não ao Discurso de Ódio! (1.º Ciclo) 
Bem-vindos ao 3º 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 história colaborativamente, a partir de um 
desencadeador inicial, e para a qual cada aluno da turma dará o seu contributo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situação inicial: 
 
O Pisca tem uma amiga chamada Luzinha, que gosta muito de música hip-hop. Acontece que o artista 
favorito dela tem recebido mensagens muito negativas nas redes sociais, apenas porque tem uma cor de 
pele diferente. 
As mensagens que leu incomodaram-na tanto que pediu ajuda ao Pisca para ajudá-la a mudar as atitudes 
das pessoas que escrevem estas mensagens. 
Como tu bem sabes, o Pisca “não brinca em serviço”, por isso não arrisca! 
Vamos a isso? 
 

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

O que é o discurso de ódio (usar a descrição em baixo e adaptá-la a uma linguagem mais acessível, 
dependendo da idade dos alunos); 
O discurso de ódio, segundo a definição do Comité de Ministros do Conselho da Europa, cobre todas as 
formas de expressão que propaguem, incitem, promovam ou justifiquem ódio racial, xenofobia, 
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antissemitismo e outras formas de ódio baseado na intolerância, incluindo: intolerância expressa por 
nacionalismo ou etnocentrismo agressivo, discriminação e hostilidade contra minorias, migrantes e pessoas 
de origem migrante. Para a campanha, outras formas de discriminação e de preconceito, como 
anticiganismo, cristianofobia, islamofobia, misoginia, sexismo e discriminação com base na orientação 
sexual e na identidade de género estão claramente dentro do âmbito do discurso de ódio”. 
 

Apresentação da campanha –www.odionao.com.pt 
 

 Há muitos tipos de motivações que dão origem ao discurso de ódio, por isso neste nível podem ser 
exploradas as seguintes manifestações de: 
 

 racismo; 
 xenofobia; 
 discriminação religiosa; 
 discriminação de género. 

 

 Os utilizadores da Internet devem ter consciência da existência de discurso de ódio. Assim, devem ser 
capazes de identificar origens de discurso de ódio, e contrariar a sua partilha e propagação, que por norma 
é muito rápida. 

 Ter consciência de que o discurso de ódio, na maioria das vezes, tem origem em informações falsas e 
em ideologias infundadas, que só servem o propósito de propagar o ódio. 

 Se identificarem mensagens de discurso de ódio devem ter a capacidade de as filtrar e de dar 
conhecimento a adultos. 

 Na dúvida, perguntar sempre a um professor ou aos pais, de modo a confirmar as fontes e/ou a 
fiabilidade da informação. 

 Usar a linha de denúncia Internet Segura (https://www.internetsegura.pt/) para denunciar sites que 
apelem à violência e ao ódio. 

2 - Assistir ao vídeo sobre o discurso de ódio com acompanhamento do professor, em; https://youtu.be/-

MhVVJiTJ6A 

 
4 - Após os pontos 2 e 3 os alunos poderão iniciar a sua história colaborativa. 

A história poderá ser produzida em diálogo ou noutra tipologia. Sugere-se a utilização de ferramentas 
colaborativas como por exemplo: Padlet, Storybird, Scratch, Kodu, Photo Story. 

5 - Este trabalho poderá ser publicado com destaque, na página, blogue e/ou jornal da Escola.  

6 - Submeta a história produzida, nos seguintes formatos: jpeg, png, pdf ou doc 
  

Prof. Titular Turma 1º CA – Emília Lemos 
Prof. Coadjuvante – Olinda Messias 
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