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All4Inclusion – Pack Educativo   

Quadro sobre os Módulos 

 

Módulos 1.  Identificar Hardware e 
Funções Básicas 

 

2. Software Básico 3. Comunicação e 
colaboração 

4. Pagamentos/ compras 
Online e 

Empreendedorismo 
Online 

5. Cidadania Digital 6. Smartphones/Android Tablets 

Tópicos, 
Atividades, 
Resultados de 
Aprendizagem 
 

 Aprender a funcionar 
com um computador 
(hardware e software 
básicos)  

 Aprender a utilizar um 
smartphone, um tablet  

 Ligar/desligar um 
aparelho  

 Aprender a ligar-se à 
Internet usando WIFI 
ou Ethernet  

 Saber como funcionam 
os motores de busca  

 Como pesquisar online 
(palavras-chave) 

 Como guardar um 
ficheiro ou uma página 
web  

 Aprender a utilizar 
o MS Word/Google 
docs (documentos 
do Google) 

   Aprender a utilizar 
o Excel / folhas de 
cálculo do Google 

 Aprender a utilizar 
o PPT- Google Slides 
 

 E-mail (correio 
eletrónico): 
Gmail 

 Redes Sociais: 
Facebook 

 Ferramentas de 
comunicação 
digitais: Skype, 
Zoom, 
Calendário do 
Google  

 Tipos de comércio 
eletrónico  

 Ciclo de vida do 
comércio eletrónico 
(Encomendas, 
Pagamento, Entrega, 
Comunicação, 
Serviço Geral e 
Promoção) 

 Pagamento de 
faturas online 
(serviços 
eletrónicos)  

 Compras online 

 Compra e venda de 
bens online 

 Empreendedorismo 
online 

 Direitos e 
Responsabilida
des Digitais  

 Direito Digital  

 Etiqueta digital 

 Proteção e 
Segurança 
Digital 

 Participação 
política online 

 Informação básica sobre 
smartphones/sistema 
andróide/tablets 

 Configuração de 
smartphones/tabelas (tamanho de 
letra, volume, etc.) 

 Download de aplicações úteis para 
seniores 

 Segurança da rede, como proteger 
os dados no dispositivo 

 Possibilidades de 
smartphone/tablet 

 Navegar na Internet num 
tablet/smartphone  

 Sistemas de segurança de rede que 
podem ser utilizados por seniores 

 Enviar mensagens, MMS 

 Download e utilização de aplicações 
 

Objetivos Gerais: 

 Apoio a professores/as de educação de adultos que trabalham com seniores na 

implementação dos seus cursos através de formatos virtuais ou semi-virtuais  

 Promover a integração social dos e das participantes através de atividades colaborativas 

 Promoção das competências digitais dos e das participantes 

 


