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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 2 - Termos básicos relacionados com a Internet 

Duração: 60 minutos 

Objetivo 

O principal objectivo deste plano de aula é fornecer toda a informação 
necessária aos alunos adultos sobre os termos básicos relacionados 
com a Internet através de uma actividade de grupo. 

Grupo Alvo 
Adultos (especialmente mulheres) 

 

Local/ Equipamento 

 Sala de Aula 

 Acesso à internet 

 Projector 

 Quadro branco 
 

Ferramentas/ Materiais 

 Papel A3  

 Postits 

 Documento de Apoio 1 

 Documento de Apoio 2 

 Documento de Apoio 3 

Tarefas Principais 

1. Tarefa 1: Compreender os termos básicos relacionados com 
a Internet     

1.1 Explicar aos alunos as seguintes definições: (20 mins) (ver Folha 
de Apoio 1) 

- Internet 
- WWW 
- Navegador web 
- URL/Domínio 
- Domínio Top-Level (TLD) 
 

2. Tarefa 2: Compreender os termos básicos relacionados com 
a Internet - Actividade de grupo  

2.1 Escreva as seguintes definições em diferentes notas adesivas:   
(10 mins) (ver Folha de Apoio 2) 
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- Internet 
- WWW 
- Navegador web 
- URL/Domínio 
- Domínio Top-Level (TLD) 

2.2 Dividir a turma para trabalhar em equipa. As equipas devem ser 
formatadas a partir de 2-3 pessoas. (5 mins) 
2.3 Forneça aos seus alunos o papel A3 com as definições. Precisam 
de fazer corresponder a nota adesiva com as definições (ver Folha de 
Apoio 3) (15 min.) 
 

3. Tarefa 3: Conclusão (10 mins) 
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DOCUMENTO DE APOIO 1: Compreender os termos básicos 

relacionados com a Internet  

 

Definição: Descrição:  

1. Internet A Internet é a rede de comunicação mais significativa 
de computadores e dispositivos electrónicos do 
mundo. A Internet tem muitas aplicações, tais como 
correio electrónico (e-mail), transferência de 
ficheiros, conversação online, e a aplicação mais 
utilizada de toda a World Wide Web (www). 

2. WWW A World Wide Web ou "WWW" ou a "Web" como 
também é chamada é a aplicação da Internet que 
contém websites e páginas web que podem ser 
acedidas por um URL digitado num navegador web. 

3. Web browser Um software como o Google Chrome, Mozilla Firefox 
e Internet Explorer que permite a um computador 
aceder e exibir documentos, imagens, som ou vídeos 
da World Wide Web. 

4. URL/Domínio Um domínio, ou nome de domínio, é o endereço (ou 
URL) que as pessoas irão utilizar para visitar o seu 
sítio web na Internet. Aparece na barra de endereços 
do navegador da web. Por exemplo, 
www.emphasyscentre.com 

5. Domínio Top-Level  (TLD) Um domínio de topo é identificar um website, tal 
como a sua finalidade, o proprietário, ou a origem 
geográfica. 
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DOCUMENTO DE APOIO 2: Compreender os termos básicos 

relacionados com a Internet   

 

 

 

 

 

 

 

 

_____ The World Wide Web or 

"WWW" or the "The Web" as it is 

also called is the application of the 

Internet which contains websites 

and web pages which can be 

accessed by a URL typed on a web 

browser. 

 

http://www.emphasyscentre.com/
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DOCUMENTO DE APOIO 3: Compreender os termos básicos 

relacionados com a Internet     

 

 

 

 

Definição: Postits: 

6. Internet  

7. WWW  

8. Web browser  

9. URL/Domínio  

10. Domínio Top-Level  (TLD)  
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