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PLANO GERAL

Aquecimento

Plano Geral

Aquecimento

Autor

Aris Louvris, Grécia

Tema

Todos

Competências

Como referido em cada plano de aula

Grau dificuldade

Fácil

Médio

Difícil

Grupo etário

Conforme o caso

Duração

Máximo de 5 minutos

Objetivo desta aula

• Apresentação aos alunos do manual Web We Want - A Rede que
queremos.
• Fornecer aos alunos, de forma divertida, uma ideia geral dos planos de
aulas que compõem o manual Web We Want - A Rede que queremos.

Ferramentas

Fichas, vídeos (preferencialmente offline), infográficos, inquéritos, pequenos
jogos (< 5 min.), perguntas e respostas com base em conhecimentos
anteriores, debates de ideias (brainstorming), etc.

Processo
Passo 1 - (2 minutos)

Com base nos planos de aula seguintes, tente cativar a atenção dos alunos
com a ajuda de uma das ferramentas acima referidas, por exemplo um
pequeno vídeo para chamar a atenção dos alunos.
Exemplo: Vídeo específico <1 min. (em todas as línguas da UE) através do
canal YouTube Justiça e Consumidores da UE (ver ligação abaixo).

Passo 2 - (2 minutos)

Perguntar aos alunos a sua opinião sobre as informações disponibilizadas
através da ferramenta e discutir o tema a fim de focar a atenção dos alunos
no tema a debater.

Passo 3 - (1 minuto)

Informar os alunos sobre o que irão aprender durante a aula. Resumir
brevemente as metas da aula.

Pistas

Os vídeos não devem ultrapassar os três minutos. Devem ser preferencialmente
usados vídeos offline para evitar problemas com a velocidade da ligação da
internet e possíveis frustrações durante a visualização.
Os inquéritos devem centrar-se nos resultados, ou então deve ser apresentada
uma pequena sondagem com dados estatísticos sobre a matéria.
Os infográficos devem estar ajustados aos conhecimentos dos alunos (não
demasiado complicados ou extensos).

Ligação(ões)

Exemplo sobre a privacidade
http://goo.gl/LdFsZd

Mais planos de aula www.webwewant.eu
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