
O objetivo desta atividade é que os alunos construam um cartaz com os dez
“mandamentos” que todos os internautas devem ter em conta quando
navegam na Internet e, especialmente, nas redes sociais. Para o fazerem, o
professor(a) deve distribuir aos alunos uma série de artigos de imprensa, em
papel ou online, podcasts ou outros materiais (ver Indicações), para os
orientar na escrita. Assim, por exemplo, a partir da história de Zilla van den
Born poderão escrever um mandamento como “Desconfiarás de tudo o que
vês online”, a partir do artigo sobre smombies poderão escrever: “Não
caminharás e consultarás o telemóvel ao mesmo tempo”. 
Além dos artigos entregues pelo professor(a) aos alunos e que deverão dar
origem a pelo menos um mandamento cada, deve ser-lhes dada liberdade
para criarem outros mandamentos, fruto da sua experiência e
conhecimentos. Na altura de os apresentarem deverão explicar aos demais
a experiência/história/conhecimento que os levou a escrever determinado
mandamento. 
O trabalho deve ser realizado em grupos e pode ter uma componente visual.
A escrita dos mandamentos pode ser acompanhada por um desenho, um
símbolo, uma imagem que o ilustre. 
No final, cada grupo deverá apresentar e explicar o seu trabalho aos
colegas. Pode, ainda, propor-se aos vários grupos que trabalhem em
conjunto na fase final, criando um único cartaz a partir das sugestões de
todos. Deste modo, promove-se também a capacidade de trabalhar em
grupo, a busca de consensos, o debate, a argumentação. 
O trabalho final pode ser exposto na escola e divulgado no site e nas redes
sociais da instituição de modo a capacitar também a restante comunidade
escolar para uma navegação online mais segura, consciente e crítica. 

descrição da atividade

Aprender a navegar de forma segura e crítica na Internet;
Desenvolver um uso refletido e ponderado das redes sociais;
Compreender a importância de estar bem informado. 
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Estudantes do 2.ª e 3.º ciclo do ensino básico e do ensino secundário
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No seguinte link encontram-se várias notícias e um podcast que podem
auxiliar os estudantes a escreverem os seus dez mandamentos para
não naufragar  online:

 O documento seguinte faz um resumo das questões tratadas nos
vários artigos e no podcast e apresenta sugestões de mandamentos
com base neles, para facilitar aos/às professores(as) a discussão final
sobre a atividade e seu resultado: 

É importante explicar por que foram fornecidos materiais específicos:
para ajudar à realização da tarefa, mas também para compreenderem
que estar informado tem muitas vantagens. Permite-nos, por exemplo,
saber como agir em determinadas situações, estar alerta para
determinados perigos, tirar melhor partido dos meios que temos à
disposição, ampliar o nosso conhecimento e a nossa capacidade de
pensar criticamente.

https://bit.ly/3zQaIi0 

https://bit.ly/3zLnI8s
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