Guia de Apoio à Apresentação Multimédia na Educação Pré-Escolar

Introdução
A apresentação multimédia sobre o “Dia da Internet Mais Segura” é uma
sugestão que poderá ser utilizada na celebração deste dia, bem como para outro
momento de acordo com a temática da utilização segura da Internet.
Para tal, disponibilizamos o seguinte guia que pretende funcionar como um
suporte à apresentação multimédia sobre o “Dia da Internet Mais Segura”. Esta
abordará alguns dos principais cuidados a ter na utilização da Internet, por parte
das crianças desta faixa etária (Educação Pré-Escolar, o grupo dos mais
crescidos).

Os Slides
Slide n.º 1
O dia da Internet Mais Segura. Por muito que nos proporcione momentos
de diversão e de lazer, a Internet apresenta elevados perigos e situações que
devemos estar sempre atentos e prevenidos.

Slide n.º 2
Contextualização sobre a forma como podemos ter acesso à Internet.

Slide n.º 3
Os diferentes dispositivos eletrónicos e a própria utilização/relação com a
Internet.

Slide n.º 4
A utilização global por parte das crianças está relacionada com os jogos e,
por exemplo no caso dos computadores, os sítios na Internet. A informação inútil
que surge na abordagem aos jogos/sítios.

Slide n.º 5
Comportamento e postura online. As ameaças, os convites de estranhos,
as ofertas, etc. O suporte/apoio dos pais/encarregados de educação e dos
professores.

Slide n.º 6
Cuidados digitais. Proteção dos dispositivos.

Slide n.º 7
“Ser bem-educado” online (e offline). Cyberbullying.

Slide n.º 8
Fotografias e Vídeos – partilhar ou não partilhar.

Slide n.º 9
Utilização enquadrada e atenta da Internet potencia e promove a
segurança.

Slide n.º 10
Há tempo para tudo. É importante desligar do mundo digital para contactar
o mundo real.
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