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Orientações/dicas para formadores: 

Em cada secção da formação o formador deverá verificar se cada sénior conseguiu realizar 

a tarefa. Se não, ele/ela ajuda os participantes a pesquisar a função adequada e a usá-la, 

tendo em conta que os smartphones feitos por diferentes empresas podem ter diferentes 

definições / menus / disposição. Quanto maior o nível de formação, mais independentes 

os formandos deverão ser nas suas atividades. Deverá ajustar a atitude ao nível dos 

participantes: quanto mais avançado for, menos detalhadas deverão ser as instruções que 

recebem de si durante a formação. 

 

Introdução 

Neste módulo cada sénior irá aprender como usar Smartphones/Android 

ou tablets, não apenas as suas funcionalidades mais básicas (fazer 

chamadas, enviar mensagens de texto) mas também algumas opções 

mais avançadas que disponibilizam. Atualmente a tecnologia muda a um 

ritmo muito veloz que impossibilita um acompanhamento em tempo 

real da mesma por parte dos seniores. Dispositivos com ecrãs táteis são 

muito comuns, eis porque é tão importante valorizar as competências 

dos seniores, para que não se sintam infoexcluídos. Os seniores têm 

necessidades específicas, durante este módulo vão ter a oportunidade 

de configurar os seus dispositivos para que os considerem úteis. Este 

módulo irá focar em mostrar as potencialidades de diferentes aplicações 

e incentivar os seniores a usá-las. A segurança de dispositivos online 

constitui uma questão premente hoje em dia. É importante que os 

seniores estejam conscientes das ameaças atuais e saibam como lidar 

com as mesmas. 

Resultados de Aprendizagem: 

 Configurar smartphones/tablets 

 Sensibilizar para os sistemas de segurança em rede que podem ser 

usados por seniores 

 Enviar mensagens, MMS 

 Fazer o download e utilização de aplicações 

 Usar mais funções de smartphones/tablets (por exemplo: verificar 

e-mail, navegar na Internet, gravar, etc.) 

 Tirar e  editar imagens  
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Orientações/dicas para formadores: 

Pode começar esta sessão com uma questão: O que é um tablet? É diferente 

de um smartphone? Se sim, qual é a diferença? 

 

Tópicos: Smartphones/Android Tablets 

1. Configurar o seu dispositivo: informação básica sobre  

Smartphones/Tablets, Fácil 

Duração: 10 minutos  

Smartphones são telefones com os quais pode fazer chamadas e enviar 

mensagens .Em simultâneo, têm um ecrã tátil, têm acesso à Internet, 

que lhe permite navegar na Internet. Há 3 tipos principais de 

smartphones: iPhones – feitos pela Apple, telefones Android – ex. 

Samsung, Sony e telefones Windows - feitos pela Nokia. O sistema mais 

popular é o Android. 

Os smartphones oferecem muitas possibilidades aos seus utilizadores. 

Permitem-lhe enviar fotos, dinamizar videoconferências, instalar 

aplicações, usar o despertador, calculadora, ouvir rádio, gravar som, 

tomar notas, preencher o calendário,aumentar imagens, usar Wi-Fi, 

lanternas, Hotspot ou Bluetooth.  

O tablet  é um computador com ecrã táctil que tende a ser brilhante sem 

fios e portátil. Não é controlado por rato mas pelo toque em imagens no 

ecrã. O seu ecrã é mais pequeno do que aquele de um computador 

normal, então é fácil de levá-lo consigo para todo o lado.  
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Orientações/dicas para formadores: 

Deixe os seniores verificarem todas as suas opções muito devagar. Tenha em 

mente que os seniores podem precisar de mais tempo para completar as 

tarefas. Não os pressione.  

Orientações/dicas para formadores: 

Se a luz na sala de formação estiver ligada, desligue-a ativando a luz da lanterna.  

 

a. Configurar o seu dispositivo: navegar no ecrã tátil , Fácil 

Duração: 10 minutos 

Cada participante vai tentar navegar no seu smartphone i.e. deslocar-se 

de um ecrã para outro, aumentar imagem, diminuir, usar os botões 

inferiores (“retroceder”, “ecrã principal”), ligar e desligar o smartphone. 

O formador mostra muito devagar a forma como fazer isto 

(ajudando/repetindo se houver necessidade). 

 

2. Configurar o seu dispositivo: usar o menu superior do 

smartphone , Fácil  

Duração: 10 minutos 

Cada participante irá aceder ao menu superior do smartphone e 

pesquisar funções básicas como volume ou lanterna. Os participantes 

descobrirão o que é o modo avião e como usá-lo. O formador mostra 

muito gradualmente como fazer isto (ajudando/ repetindo caso seja 

necessário):   

Desloque com o dedo para baixo a partir da parte superior do ecrã para 

visualizar o menu. Deslize para baixo novamente para ver todos os 

ícones. Toque nos ícones para ligar ou desligar funções. Ligue o seu 

telemóvel no modo vibração. Mude o volume do som usando o menu ou 

os botões rígidos no seu smartphone (se disponível). Ligue a lanterna. 

Ponha o smartphone no modo avião. 
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Orientações/dicas para formadores: 

Se houver o desejo de trocar números de telefone entre os participantes, 

preveja algum tempo e espaço para esse efeito (recorde que deve prolongar o 

tempo para esta actividade).   

 

 

3. Usar o smartphone para comunicar: fazer chamadas e adicionar 

contactos, Fácil  

Duração: 10 minutos 

Cada participante irá adicionar pelo menos 2 contactos à sua lista de 

contactos e fazer uma chamada para alguém. O formador mostra muito 

lentamente como fazê-lo (ajudando/ repetindo se for necessário):   

Adicione outro participante à sua lista de contactos. A partir do ecrã 

principal toque no ícone com um telefone. Um botão com “+” irá surgir 

. Clique no mesmo e irão surgir algumas células, leia as instruções e 

insira a informação adequada nas células correspondentes. Quando tudo 

estiver preenchido prima “guardar”. Repita esta mesma ação, 

guardando outro número. Depois ligue a uma das pessoas que adicionou 

à sua lista de contactos. No final, digite um número escrito no quadro e 

chame-o. Se alguém o chamar, não responda. 

 

4. Usar smartphone para comunicar: usar notificações, Fácil 

Duração: 5 minutos 

Cada participante irá perceber e usar as notificações. O formador está a 

mostrar muito progressivamente a forma como fazê-lo (ajudando/ 

repetindo se houver alguma necessidade): 

Após a atividade anterior deverá ter algumas chamadas por responder. 

Significa uma notificação que deverá aparecer na parte superior do seu 

ecrã de telemóvel. Deslize com o dedo para baixo no ecrã a partir da 

parte superior de forma a ver e a reagir ao mesmo. Se houve a 

notificação de uma chamada perdida, clique e pesquise por um ícone 

com um telefone de modo a poder devolver a chamada.  



   

  
Este projeto foi fundado com apoio da Comissão Europeia. 

Esta publicação reflete meramente as perspetivas do autor e 
a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer 

utilização indevida dos conteúdos. 

Co-financiado pelo 
Programa Erasmus+    
da União Europeia 

9 

Orientações/dicas para formadores: 

Se no entretempo alguém tiver recebido uma mensagem, informe-o/a) que em 

breve irá falar sobre o tema noutra atividade. 

Orientações/dicas para formadores: 

Se os participantes não tiverem a galeria no seu ecrã inicial, mostre-lhes 

como encontrar a lista de todas as aplicações instaladas nos seus 

smartphones (a forma de fazê-lo difere de um dispositivo para outro. Seria 

igualmente útil ajudar os seniores a colocar o ícone de galeria nos seus 

ecrãs iniciais). 

 

 

5. Usar multimédia: tirar fotos e aumenta com o zoom, Fácil  

Duração: 10 minutos 

Cada participante irá tirar algumas fotos e aprender como encontrá-las 

posteriormente no telefone. O formador mostra muito lentamente a 

forma de fazê-lo (ajudando/ repetindo se houver alguma necessidade):   

A partir do toque de ecrã inicial “Câmera”, depois direcione o dispositivo 

para um lugar ou pessoa que estará numa imagem e prima o botão que 

aparece no botão do ecrã. Depois use a câmera frontal para uma  

“selfie”. Pode também aumentar o zoom da câmara zoom como uma 

lente de aumento! Apenas direcione para qualquer objeto e aumente o 

zoom para ver em detalhe. A partir do ecrã principal prima a galeria, de 

forma a ver a imagem que já tirou.  

 

6. Usar o smartphone para comunicar: escrever mensagens e enviar 

mensagens de texto e  MMS, Fácil  

Duração: 15 minutos 
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Orientações/dicas para formadores: 

Antes de iniciar a atividade pode perguntar aos seniores: em que situações 

pensam que escrever mensagens é útil? Quando é melhor ligar? 

Cada participante irá escrever e enviar mensagens de texto e MMS. O 

formador mostra muito devagar a forma como fazê-lo 

(ajudando/repetindo se houver necessidade):    

A partir do ecrã inicial prima  “Mensagens”, onde clicamos “criar uma 

mensagem”, depois surgem 2 células: uma para digitar o número (ou 

escolher um número da lista de contactos) e segundo para escrever uma 

mensagem . Para digitar o número prima a célula, quando o cursor 

aparecer pode começar a introduzir o número (use teclado numérico 

que aparece no ecrã).Depois prima outra célula, quando o cursor surge 

pode começar a escrever a mensagem com o teclado na parte inferior 

do ecrã. Pode demorar algum tempo, especialmente para seniores que 

não estão habituados a digitar nesse tipo de teclado .Para digitar letras 

maiúsculas, use a Tecla com a seta para cima. Para digitar letras 

especiais (por exemplo ą, ü, é), prima a tecla com a letra básica durante 

uns instantes e escolha a letra correta do menu que surge. Quando a 

mensagem fica completa é altura de encontrar o botão   “enviar” e clicar 

no mesmo. 

Para enviar MMS o participante também tem que aceder a mensagens e 

clicar em  “criar uma mensagem”, depois inserir o número para quem a 

MMS será enviada na primeira célula. Junto à  célula de digitação há um 

ícone com câmara que tem de ser premido, depois a galeria com 

imagens aparece. Cada utilizador tem de escolher uma imagem e depois 

clicar no botão “Enviar”. Os participantes podem usar quaisquer imagens 

que foram tiradas durante a atividade anterior. 

 

 

7. Conectando ao Wi-Fi ou Internet, Fácil 

Duração: 10 minutos 

Cada participante vai conectar-se ao Wi-Fi ou à Internet. O formador 

explica a diferença e enfatiza os possíveis custos da transferência de 
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Orientações/dicas para formadores: 

Não se esqueça de informar os participantes que se deverão lembrar de ligar 

apenas a Wi-Fi seguras.  

dados. Depois ele/ela mostra muito devagar a forma como fazer isto 

(ajudando/ repetindo se houver necessidade ):   

- Wi-Fi 

Deslize com o dedo para baixo a partir da parte superior do ecrã, há um 

ícone Wi-Fi   . Prima-o durante alguns instantes, mova o slider para 

ligar o Wi-Fi .Se houver algumas redes, escolha uma e digite a palavra-

chave quando necessário (este ícone  aparece junto do Wi-Fi que 

requer uma palavra-chave). Depois aceda ao ecrã inicial e pode usar um 

navegador para pesquisar informação.   

Dados Móveis 

Deslize com o dedo para baixo a partir da parte superior do ecrã, há 

um ícone Dados (2 setas verticais) . Toque no mesmo, deverá 

mudar de cor quando estiver pronto.  

Depois aceda ao ecrã inicial e pode usar um navegador 

para pesquisar informação (introduza palavras chave 

no widget do Google widget no ecrã inicial, depois 

clique em “pesquisar” i.e. uma lente de aumento no 

teclado).   

 

 

 

 

8. Configurar o seu dispositivo: Bloqueando o cartão SIM do 

smartphone, Fácil  

Duração: 10 minutos 
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Orientações/dicas para formadores: 

Há também outros tipos de bloqueio do ecrã como: padrão, impressão digital 

ou reconhecimento facial. Será explicado no nível avançado do curso . 

Cada participante irá garantir a segurança do seu cartão SIM. O 

formador mostra muito devagar a forma como fazê-lo (ajudando/ 

repetindo se necessário):   

A partir do ecrã inicial ou do menu inicial prima definições, depois 

pesquise por Segurança e prima na mesma. Prima “definições de 

bloqueio do cartão SIM” e desloque o slipper para ativar o bloqueio do 

cartão SIM. Introduza 4 números para securizar o cartão SIM card, 

depois repita e guarde as alterações. 
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Orientações/dicas para formadores: 

Antes de explicar como verificar o sistema operativo faça a seguinte questão 

aberta: por que deverei sabê-lo? Para que preciso disto?   

Orientações/dicas para formadores: 

Há também uma possibilidade de mudar o tipo de fonte. Pode sugerir mudar a 

mesma durante esta atividade. 

 

 

9. Configurar o seu dispositivo: verificar o Sistema  operativo no  

smartphone do formando, Médio  

Duração: 5 minutos 

Cada participante irá verificar o tipo de Sistema operativo que ele/ela 

tem no seu smartphone. Esta informação é necessária para instalar 

algumas aplicações ou conectar outros dispositivos. O formador mostra 

cada passo que deve ser feito e ajudado parcialmente se alguém tiver 

dificuldades:   

Introduza “Definições” (a partir do ecrã inicial ou o menu superior 

home), depois introduza  “Sobre telefone” ou “Sobre dispositivo” e 

pesquise a informação correta  .  

 

10.Configurar o seu dispositivo: definir fontes, Médio  

Duração  máx: 5 minutos 

Cada participante irá definir fontes de acordo com as suas necessidades. 

O formador exemplifica cada passo que deve ser realizado e ajuda 

parcialmente se alguém tiver dificuldades:   

A partir do ecrã inicial ou do menu superior prima  “Definições”, depois  

aceda a “Exibir”, seguidamente de “Fontes”, verifique tamanhos e no 

final escolha um clicando no mesmo. Dentro das aplicações pode 

sempre aumentar e diminuir o texto com os seus dedos. 
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Quando todos os participantes tentam escolher um som que gostem pode 

tornar-se um pouco caótico. Mostre/recorde-os como baixar o volume. 

 

 

11.Usar smartphone para comunicar : definir toques de telemóvel 

para chamadas e notificações, Médio  

Duração: 10 minutos 

Cada formando irá definir toques de telemóvel de acordo com as suas 

necessidades. O formador exemplifica cada passo que deve ser realizado 

e ajuda parcialmente se alguém tiver dificuldades:   

A partir do ecrã inicial aceda ao menu superior, escolha   “som”, defina o 

volume de diferentes tipos de sons. Clique em “detalhes” de forma a 

definir um toque que goste – separadamente para chamadas e 

notificações .Quando escolher um toque da lista, será tocado, de forma 

a que possa ouvi-lo . Assinale o que gosta de forma a guardar quaisquer 

mudanças que possa ter feito. 

 

 

 

12.Usar smartphone para comunicar: definir contatos favoritos para 

chamadas rápidas, Médio 

Duração: 10 minutos 

Cada participante irá escolher os contactos mais frequentemente usados 

e definir números de marcação rápida”, assim como adicioná-los ao 

grupo de contactos “meus favoritos”, de forma a ser capaz de os 

contactar facilmente. O formador exemplifica cada passo que deve ser 

realizado e ajuda parcialmente se alguém tiver dificuldades . 

A partir do ecrã inicial prima contactos. Escolha “Números de marcação 

rápida” a partir do menu e defina os três contactos mais usados  
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 Orientações/dicas para formadores: 

No início desta atividade disponibilize algum tempo para os formandos, de 

forma a que possam decidir que números utilizar nos contactos  “meus 
favoritos”. 

Orientações/dicas para formando: 

Peça aos seniores para escrever uma mensagem para si.Escreva o seu 

endereço de e-mail no quadro, de forma a que toda a gente possa vê-lo.  

associando-os a quaisquer números que pretenda . Depois aceda ao ecrã 

de marcação e prima os números pré-definidos para escolher os 

contatos desejados de forma rápida.  

No segundo passo, vá à lista de contactos, escolha um contacto 

frequentemente unadon, vá a “i” (informação) e clique na estrela ao pé 

do nome de contacto. Quando regressa à lista de contactos , esta pessoa 

irá estar na parte superior da lista de contactos. 

 

 

13.Fazendo o download da utilização de aplicações: criando uma 

conta google, Médio 

Duração: 15 minutos 

Cada participante irá criar uma conta google . O formador exemplifica 

cada passo que deve ser realizado e deve ajudar parcialmente caso 

alguém tenha dificuldades.  

Aceda a um navegador e digite www.gmail.com, depois clique “Criar 

nova conta”. Introduza o seu nickname (o seu nome e apelido podem 

estar já indisponíveis, então tente encontrar outro nome), depois 

palavra passe (lembre-se de definir uma palavra chave forte), repita-a e 

a sua conta está pronta a ser usada. Vá atrás novamente a 

www.gmail.com e introduza o seu nickname e palavra chave, agora pode 

enviar e-mails ( clique no mais , introduza um endereço de e-mail, 

digite assunto e conteúdo depois clique em enviar ). Pode também usar 

uma aplicação dedicada Gmail para enviar e-mails. 

http://www.gmail.com/
http://www.gmail.com/
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Orientações/dicas para formadores 

Há também outras opções, que podem ser ativadas ou desativadas (auto-

corretor, desfazer enviar, Dynamic e-mail, Corretor Ortográfico, Resposta de 

férias).  

 

 

 

 

14.Fazer o download e utilização de aplicações: personalizar a conta 

google , Médio 

Duração: 10 minutos 

Cada participante irá personalizar a sua conta google. O formador 

exemplifica cada passo que deve ser realizado e ajudando parcialmente 

se alguém tiver dificuldades.  

Aceda à sua conta google (www.gmail.com), prima definições , depois 

“ver todas as definições”, fica em parte geral. Desça um pouco e 

encontrará a célula chamada  “Assinatura”. Dentro desta célula pode 

inserir o seu nome, apelido e qualquer outra informação que queira.  

Pode também haver uma imagem. Não se esqueça de guardar as 

mudanças. A sua mensagem seguinte vai ter uma assinatura.   

 

 

 

15.Fazer o Download e utilização de aplicações: Google Play e 

download de  aplicações, Médio  

Duração: 20 minutos 

Cada participante irá fazer o download de pelo menos 2 aplicações. O 

formador exemplifica cada passo que deve ser realizado e ajuda 

parcialmente se houver alguma dificuldade. 

http://www.gmail.com/
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Uma aplicação móvel é um tipo de software usado num dispositivo 

móvel (smartphone, tablet, smartwatch etc.). Originalmente as 

aplicações móveis eram concebidas para funções simples tais como: 

calendário, despertador. Posteriormente usados para jogos móveis, 

GPD, transferências bancárias, compras de bilhetes e muito mais. As 

Apps podem ser descarregadas de Google Play Shop para Sistema 

Android, algumas são gratuitas, para alguns clientes têm um custo 

associado.  

As aplicações mais populares para seniores:  

Facebook –dá a possibilidade de comunicar com outras pessoas, enviar 

mensagens, mostrar imagens, fazer videochamadas. É uma boa 

ferramenta para manter o contacto com a família e amigos. Manter-se 

informado com as novidades dos mais próximos, mas também partilhar 

momentos da sua vida carregando fotos ou escrevendo publicações no 

mural. Se pretende obter mais informação em como usar facebook, por 

favor aceda ao módulo 2 (Comunicação e cooperação).O Módulo 5 

(Cidadania Digital) mostra como configurar uma página no facebook.  

ShopWell –é uma aplicação que ajuda seniores a associar alimentos com 

necessidades de saúde. Após definir um perfil por utilizador, shopWell 

faz uma lista de compras com alimentos nutritivos. Dá também 

alternativas para comida favorita, permitindo descobrir novos produtos 

que se adequam ao perfil do utilizador. 

Há também uma aplicação chamada “Lente de Aumento com Luz” que 

ajuda os seniores a ler letra pequena fazendo zoom nos objetos. Esta 

ferramenta usa lanterna para ler texto em locais escuros, então ler um 

menu num restaurante, ler a descrição de medicamentos ou números 

em série em diferentes dispositivos não seria tão desafiante.  

 

Aceda ao menu superior e ligue Dados móveis ou Wi-Fi. Prima o ecrã 

tátil e pesquise uma lista de aplicações instaladas. Na maioria dos 

smartphones basta passar o dedo no ecrã para aceder.Em versões mais 

antigas pode ser um ícone especial mostrando uma lista de aplicações. 

Depois clique “Google Play”. No navegador introduza o nome da 

aplicação que pretende instalar (por exemplo What’s app). Prima o 

botão verde “Instalar”. Aguarde um pouco, depois de alguns segundos 

irá surgir informação que a instalação está completa. Aceda à aplicação, 
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Orientações/dicas para formadores: 

Comece o debate sobre informações /aplicações que possam ser úteis para 

seniores. De que precisam os seniores?  

Se descrevem com precisão um requisito, tente encontrar a aplicação que 

responda às suas necessidades (pesquisando o navegador). Depois faça o 

download conjuntamente, mesmo que seja diferente do correspondente ao 

guia.  

dê o seu número de telefone  e insira o código de verificação. Depois dê 

permissão à aplicação para ter acesso aos seus contactos. Agora pode 

usufruir da utilização da  aplicação . 

 

 

16.Fazer o download e utilização de aplicações: usar aplicações para 

comunicar (What’s app, Viber), Médio 

Duração: 10 minutos 

Cada participante irá enviar mensagens e ligar para diferentes pessoas 

via What’s app/Viber. O formador exemplifica cada passo que deve ser 

realizado e parcialmente se alguém tiver dificuldades.  

Para repetir a parte prática da última atividade, os seniores irão decidir 

se querem fazer o download da aplicação Viber ou What’s a. Depois os 

seniores tentarão fazê-lo com autonomia. Se houver necessidade de dar 

instruções, é bom fazê-lo passo a passo, de forma a que ninguém fique 

de fora.  

Clique no ícone What’s app .  
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Depois clique no separador “Chat” (1) e clique no ícone chat (2) 

 

Selecione uma pessoa a quem queira enviar uma mensagem, depois 

digite o seu texto na célula na parte inferior. 
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Se quiser chamar alguém escolha uma pessoa com quem pretende falar 

a partir do separador “chamadas“ , junto ao seu nome pode selecionar 

uma das duas opções:   

chamada ou conversação em vídeo.  

Para falar e ver o seu interlocutor clique 

no ícone do video pequeno.  Se apenas 

pretende falar com alguém, basta clicar 

no telefone. Ligue a outro participante 

usando um vídeo. 
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Clique no ícone da aplicação Viber.  

 

 

 

Depois clique nos separadores “Chat” (1) e depois no ícone chat (2) 

 

Selecione uma pessoa a quem deseje enviar uma mensagem, depois  

digite o seu texto.  

Se quer ligar a alguém aceda ao separador “chamar” (1), escolha uma 

pessoa com queira falar, ao pé do seu nome pode selecionar uma das 

duas opções: 
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Comece a explicar como usar What’s app e depois faça o mesmo com Viber. 
Enquanto explica como usar What’s app, pergunte aos participantes quem 
prefere que use Viber para trocar números de telefone, então serão capazes de 

enviar mensagens entre si.   

 

 

Chamada ou videochamada (2).  Para falar e 

ver o seu interlocutor clique no ícone vídeo 

pequeno. Ligue a outro participante usando 

um vídeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.Usar multimédia:tirar fotos e usar definições avançadas , Médio 

Duração: 10 minutos 

Cada participante vai tirar fotos usando diferentes funções 

disponibilizadas por um smartphone (aumentar o zoom, diminuir o 

zoom, ligar e desligar o flash, qualidade da imagem etc.). O formador 

exemplifica cada passo que deverá ser realizado e ajuda parcialmente se 

alguém tiver dificuldades. 

Toque no écran inicial e aceda à aplicação da câmara. Na parte  

superior, há diferentes ícones. Explore todas as informações disponíveis 

enquanto tira fotos. 
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Orientações/dicas para formadores: 

Peça aos seniores para tirar uma foto que faz zoom no seu laptop usando modo 

sépia. 

Orientações/dicas para formadores: 

Divide participantes em pares. Cada pessoa no par irá gravar o seu/a sua 

parceira durante 10 segundos .Podem ouvir o que gravaram. 

 

 

18.Usar multimédia: Gravar vídeos, Médio 

Duração: 10 minutos 

Cada participante irá gravar um video usando as suas potencialidades .O 

formador exemplifica cada passo que deve ser realizado e ajuda 

parcialmente se houver dúvidas. 

Prima ecrã inicial e aceda à aplicação da câmara. Clique no botão 

vermelho (junto ao botão de tirar fotografia) para começar, clique de 

novo para finalizar gravação. 

 

 

 

19.Usar smartphone para comunicar: definir  diferentes toques para 

diferentes  contactos, Difícil  

Duração: 5 minutos 

Cada participante irá definir diferentes toques para diferentes pessoas. 

O formador exemplifica os passos como fazê-lo e os participantes 

seguem-no(a). 

A partir dos contactos de toque de ecrã inicial, depois toque no contacto 

para o qual foi atribuído um toque específico. Edite-o e depois introduza 

“Mais“ para exibir mais opções. Deslize em sentido ascendente para 

aceder todas opções disponíveis. Por defeito, o toque do seu contacto 

está definido para toque padrão, que é o mesmo para todos os 
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Orientações/dicas para formadores: 

Quando todos os participantes tentam escolher um som que gostam, pode ficar 

bastante ruidoso. Lembre-os de baixar o volume, se necessário. 

 

Orientações/dicas para formador 

Antes de fornecer instruções, divida os participantes em grupos de 3 pessoas e 

deixe-os trocar ideias: que tipo de funções dos telemóveis usam mais?  

contactos. Para modificar este parâmetro, toque em toque de 

Telemóvel. Selecione uma das formas de toque da lista. Guarde as 

mudanças. 

 

 

20.Configurar os dispositivos : personalizar o ecrã inicial , Difícil 

Duração: 10 minutos 

Cada participante irá configurar o seu ecrã pessoal com as suas 

aplicações mais frequentemente utilizadas e/ou widgets. O formador 

exemplifica mostrando passos de como fazer e os participantes seguem-

no (a)  . 

No seu ecrã inicial prima qualquer espaço em branco durante alguns 

segundos. Um menu adicional surgirá o que permite mudar ícones, 

fundo e uma série de aplicações que estão sempre disponíveis no ecrã 

inicial. Configure o seu ecrã inicial da forma que pretender . Adicione 

uma foto no fundo e coloque pelo menos 3 aplicações frequentemente 

usadas no mesmo. 

 

21.Configurando o seu dispositivo: definindo o bloqueio no 

smartphone, Difícil  

Duração: 10 minutos 
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 Orientações/dicas para formadores: 

Permita aos seniores escolher que tipo de bloqueio de ecrã querem usar: PIN, 

padrão ou palavra-chave. 

Orientações/dicas para formandos: 

Se trabalhar com os mesmos participantes desde o nível médio, pode usar a 

foto que tiraram da última vez (laptop em modo sépia)  

Cada participante irá definir um bloqueio no seu smartphone. O 

formador exemplifica cada passo a mostrar como fazer e os 

participantes seguem-no (a). 

Porque definimos um PIN ou padrão em telemóveis? 

- Para proteger e manter a privacidade dos dados 

Para certificar-se que ninguém usa o nosso telemóvel sem a nossa 

permissão. Aceda a “Definições”, deslize o dedo e “Bloquear Ecrã”. Vão 

existir algumas opções: PIN, padrão, palavra-chave ou nenhuma. Escolha 

a proteção que gostaria de ter. Não se esqueça de repetir PIN/Padrão ou 

Palavra-passe. 

 

 

22.Usar multimédia:editar imagens, Difícil 

Duração: 10 minutos 

Cada participante irá editar fotografias tiradas. O formador exemplifica 

passos como fazê-lo e os participantes seguem-no (a). 

No seu telemóvel clique em aplicação de Fotos (Galeria de Fotos), depois 

escolha a imagem que quer editar. Introduza a imagem e clique no ícone 

“editar” .Verá diferentes filtros, que podem ser usados. Clique em cada 

um deles para ver que tipo de efeitos provocam .Pode mudar cores, luz, 

corte, tipo, desenhar algo na foto. Decida que funcionalidade vai usar.  

Não se esqueça de guardar as alterações no final. 
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Orientações/dicas para form adores: 

Certifique-se que na sala de formação existe um computador e um cabo USB .  

 

23.Usar multimédia: fazer o download de imagens para um 

computador, Difícil 

Duração: 10 minutos 

Cada participante irá fazer o download de imagens do seu smartphone 

para um computador. O formador exemplifica os passos de como fazer e 

os participantes seguem-no/a.  

Ligue o smartphone a um computador com cabo USB. Quando uma caixa 

de diálogo aparece no seu smartphone, permite aceder a dados no seu 

smartphone. Procure a pasta da “câmara”. Escolha imagens ou vídeos 

para serem copiados e colados no do disco rígido do seu computador. 

Desligue o cabo USB . 

 

 

24.Fazer o download e uso de aplicações : apagar e atualizar 

aplicações, Difícil  

Duração: 10 minutos 

Cada participante irá atualizar e apagar uma and aplicação. O formador 

exemplifica passos de como fazê-lo e os participantes seguem-no(a). 

É importante atualizar a aplicação ou programas no dispositivo. 

Melhora, repara software ou substitui versões mais antigas com novas 

funções.  Com muita frequência resolve problemas que não tinham sido 

detetados antes de lançar o programa/software/hardware. Com muita 

frequência é gratuito.  Por exemplo: versão de atualização 2.0 a 2.1. 

Atualizar define mudanças, mas as alterações são significativas e 

substanciais. Há toda uma variedade de novas funcionalidades e opções 

que não constam da versão existente.A título de exemplo: atualizar 

windows 8 a Windows 10.A atualização pode ser cobrada.  
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Orientações/dicas para formadores: 

No início desta atividade pode começar com uma questão de aquecimento: Já 

ouviu falar de atualização? O que é? 

Pode prosseguir com a conversa para explicar a diferença entre atualização e 

upgrade. 

Apagar apps: toque no ecrã inicial, depois “definições” e “aplicação”. 

Pesquise a aplicação que pretende apagar e digite o nome da mesma. 

Junto do nome da app há dois botões: force a paragem e desinstale-a. 

Clique“desinstalar”,depois confirma  a sua decisão.  

Atualização: Aceda a Google Play Store app. Aceda ao Menu e faça 

deslizar até “Definições”, clique aí.  Digite Auto-atualizar apps, depois 

assinale a opção: No Wi-Fi apenas atualizar aplicações quando 

conectadas a Wi-Fi. 
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Orientações/dicas para formadores 

Para evitar um barulho caótico, sugira gravar toda a gente dizendo a mesma 

frase ou cantando a mesma canção. 

25. Fazer o download e uso das aplicações: gravar mensagens de voz– 

What’s app, Hard  

Duração: 5 minutos 

 

Cada participante irá gravar e enviar uma mensagem de voz. O formador 

exemplifica os passos de como fazer e os participantes seguem-no/a). 

Abra What’s app. Clique no chat quando quiser enviar uma mensagem. 

Junto à caixa de texto onde digita o seu texto, pode encontrar: 

 

Para gravar mensagem de voz toque neste ícone , enquanto falar-A 

mensagem de voz é gravada apenas quando mantiver   .Depois envie 

o mesmo. 
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Orientações/dicas para formadores: 

Peça aos seniores para criar um grupo chamado Melhor Amigo e enviar uma 

mensagem “Tenha um ótimo dia”. 

26.Fazer o download e utilização de aplicações : criar um  grupo de 

conversa em What’s app, Difícil  

Duração: 10 minutos 

Cada participante irá criar um grupo e enviar uma mensagem para várias 

pessoas de uma só vez. O formador exemplifica passos de como fazê-lo 

e os participantes seguem-no (a). 

Aceda à aplicação What’s app. Escolha o separador “chats”. Na 

extremidade  superior à direita clique 3 pontos .  

Clique nas mesmas para abrir o menu. Escolha a primeira opção “Novo 

grupo”. Adicione participantes do grupo clicando nos seus nomes. 

Quando estiver finalizado prima . Depois escreva o nome do grupo 

e confirme o seu desejo premindo o botão verde.   

Agora pode enviar mensagens a todos os membros do grupo de uma só 

vez. Crie um grupo composto de pelo menos 3 diferentes pessoas e 

envie-lhes uma mensagem. 
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27.Fazer o download e utilização de aplicações: navegação google 

maps , Difícil 

Duração: 20 minutos 

Cada participante irá usar a navegação Google maps. O formador 

exemplifica passos de como fazê-lo e os participantes seguem-no/na. 

Abra a aplicação Google Maps no seu smartphone.  

 

Clique no retângulo branco na parte superior do ecrã : 
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E introduza o endereço para onde gostaria de ser navegado. Vai ver 

sugestões (clique num deles): 

 

A app encontrará o seu destino no mapa. Clique “route” na parte 

inferior.  
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Orientações/dicas para formadores: 

Sempre que possível saia e faça uma pequena caminhada, usando a aplicação 

Google maps. 

Depois escolha o meio de transporte clicando em: peão, bicicleta, carro, 

transporte público (1): 

 

e clique “iniciar” (2) na parte inferior. A aplicação mostrará o caminho 

por onde deverá ir. Pode haver instruções sonoras também. 

 

28.Configurar o seu dispositivo: segurança de rede, como proteger 

dados no dispositivo , Difícil 

Duração: 20 minutos 

Proteger os dados nos dispositivos móveis é muito importante. Quando 

a segurança é descurada pole ser atacado por diferentes tipos de vírus 

ou piratas informáticos. Há algumas formas de evitar problemas nesse 

domínio:  

1. Certifique-se que o seu ecrã está bloqueado. Pode escolher que tipo 

de proteção usar: padrão, passcode, impressão digital ou 

reconhecimento facial escolha de acordo com o que pretende e as 
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Orientações/dicas para formadores 

Faça uma pergunta de aquecimento: como protegem os bosses dispositivos? 

possibilidades do seu dispositivo. Cada utilizador pode definir por 

quanto tempo o telefone pode estar inativo antes de bloquear. É 

bom escolher uma pequena quantidade de tempo, de forma a estar 

segura que está bloqueada mesmo quando sequenciada .  

2. Defina palavras-chave fortes para cada aplicação que usar. A melhor 

forma é definir diferentes palavras-passe para cada aplicação, 

especialmente para apps que contêm os seus dados pessoais.     

3. Atualize os seus dispositivos. As atualizações do Sistema operativos 

são concebidas para melhorar funções, também opções de 

segurança. As atualizações podem proteger o dispositivo de novas 

ameaças. Pode verificar se o seu dispositivo está atualizado digitando 

“sobre telefone” or “gerais” depois clique em “atualizações do 

sistema”.          

4. Conecte-se apenas a uma Wi-Fi segura. Pode pesquisar Wi-Fi em 

quase todo o lado. Certifique-se que apenas usa uma segura.  

5. Quando faz o download da aplicação assegure-se que encontrou 

uma fonte segura (app stores oficiais). Pode também verificar 

opiniões sobre o  programa que vai instalar. Os ciber-criminosos 

criam apps que parecem similares à mais popular. Esteja atento 

quando quiser fazer o download de qualquer app. 

6. Instale Software Anti-Vírus. Há muitos programas anti-vírus para 

computadores ou laptops, mas não significa que não possa usá-los  

para proteger os dispositivos móveis.  
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Conclusão 

O módulo possibilita-lhes aprender como usar os seus telemóveis e/ou 

tablets de uma forma eficaz. É incentivado a experimentar diferentes 

opções e a fazer tudo com autonomia. Cada um dos três módulos deverá 

levar aproximadamente 90 minutos. Estão organizados de tal forma que 

cada vez que repete algumas competências que tenham aprendido na 

sessão anterior e depois aprender coisas novas. 

Isto refere-se a tópicos como:  

 Definições gerais e personalização de smartphone,  

 Chamar e gerir contactos ,  

 multimédia: tirar fotos e gravar vídeo,  

 aplicações básicas dos telemóveis,  

 comunicação através de  What’s app / Viber,  

 segurança móvel.  

O material contém as funcionalidades mais populares do smartphone 

que podem ser usadas por seniores.  
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