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Planos de aulas para educadores/professores/formadores adultos
que serão utilizados para o PACOTE EDUCATIVO FINE2WORK.

Módulo Nome: CompetÊncias Digitais
Tópico 1 Títuko: Pesquisa de informação online – Pesquisa Google Google
Plano de aula 1 - Introdução à informação de pesquisa online
Duração: 90 minutos
Este plano de aula é uma sessão introdutória sobre a informação de
pesquisa online. O principal objectivo deste plano de aula é fornecer toda
a informação necessária aos aprendentes adultos sobre a informação de
pesquisa em linha e pesquisa no Google.

Objetivo

Adultos (especialmente mulheres)

Grupo Alvo

Local/ Equipamento

Ferramentas/ Materiais






Sala de Aula
Acesso à internet
Projector
Quadro branco




Postits
Documento de Apoio 1

1. Tarefa 1: Introdução ao curso de formação
1.1. Boas-vindas aos participantes
1.2 Peça aos participantes para preencherem um formulário de avaliação
com as suas expectativas do curso de formação usando
https://www.mentimeter.com/ (15 mins)

Tarefas Principais

2. Tarefa 2: Introdução à informação de pesquisa online - Começar
a lição com um vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=ZugGDmneVJ4&t=94s&ab_
canal=BBCLearningEnglish (7 mins)
2.1 Questões para discussão do vídeo (15 min.)
- Explicar o que é a pesquisa online
3. Tarefa 2: Compreender porque é importante a pesquisa online
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3.1 Forneça aos seus alunos notas adesivas e peça-lhes que dêem
respostas ao seguinte: (17 mins) (ver Folha de Apoio 1)
- Vantagens da pesquisa online
- Dê exemplos de diferentes coisas que pode pesquisar online, por
exemplo, endereço da loja, horário de abertura da loja, etc.
3.2 Discutir os resultados com toda a turma (15 min.)
4. Tarefa 3: Explicar o que é a Pesquisa Google -- Iniciar a tarefa
com um vídeo https://www.youtube.com/watch?
v=0eKVizvYSUQ&t=12s&ab_channel=Google (6 mins)
4.1 Questões de discussão para o vídeo: (15 mins)
- Explicar o que é a pesquisa do Google
- Explicar porque é importante utilizar a pesquisa Google
5. Tarefa 4: Conclusão (15 min.)
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DOCUMENTO DE APOIO 1: Introdução à pesquisa online

Vantagens da pesquisa de informação Online
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*Utilize Postsits para
escrever as suas respostas
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