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1 - Introdução 
 

Este produto tem por base os resultados do Relatório do Estado da Arte (IO1) “Percepções do 

consumidor e práticas dos jovens nativos digitais”, implementadas entre Julho e Outubro de 2016. O 

objetivo era analisar os aspetos qualitativos relacionados com a motivação dos jovens e interesses 

pessoais, a sua perceção e práticas no que respeita ao uso das TIC (fenómeno da adição à internet ou 

TIC, tipos de utilização, etc.), tendo e consideração que são utilizadores nativos da nova tecnologia. O 

estudo tem sido conduzido por 7 organizações de 6 países Europeus diferentes, todos os parceiros 

com experiência técnica relevante para alcançar os objetivos e com uma vasta experiência na 

participação e gestão de projetos nacionais e europeus:  

 

 IFRTS – França (Córsega) 

 ISQ -Portugal 

 QMED - Holanda 

 ITG - França 

 RRI - SKia 

 CIEP - Bélgica 

 CIVIFORM - Itália 

 

O abandono escolar precoce foi identificado pela Comissão Europeia como um desafio específico que 

muitos estados membros da UE enfrentam. Está associado ao elevado desemprego jovem, à falta de 

competências profissionais e com uma variedade de problemas sociais. Existem muitas razões para 

que os jovens abandonem a educação ou formação de forma precoce como problemas pessoais ou 

familiares, dificuldades de aprendizagem, ou a fragilidade da situação socioeconómica. O projeto 

TICS tem por base a ideia de que os profissionais a trabalhar com jovens (assistentes sociais, 

especialistas em orientação / inserção, formadores etc.) podem ter um papel vital na prevenção, 

intervenção e reabilitação do abandono.  

O trabalho produzido nesta investigação fornece as bases para o futuro projeto de trabalho, 

incluindo o desenvolvimento de ferramentas para reduzir o comportamento aditivo entre os jovens.  

O IO2 – Tool Case Nativos Digitais tem vários objetivos:  

Os principais objetivos da Tool Case Nativos Digitais são os seguintes:  

 Identificar os requisitos em falta no desenvolvimento da juventude e em conjunto construir 

novas ferramentas e ações (ex.: ferramentas audiovisuais como um ponto de consciência 

com grande impacto potencial grupo alvo de jovens) 

 Dar maior visibilidade aos meios já criados e utilizados;  

 Identificar facilmente e ajustar os materiais para conduzir a campanhas de sensibilização;  
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 Identificar os atores envolvidos na sensibilização dos jovens para os riscos das adições 

digitais;  

Criar complementaridade entre as diferentes ferramentas e a sua utilização.  

Com base nos documentos relevantes e na informação recolhida através de questionários (IO1), os 

parceiros concluíram que os materiais desenvolvidos para reduzir as Adições Digitais devem 

identificar as necessidades em falta focados em três principais adições digitais:  

 

 

 

 

 

 

 

Cada parceiro envolvido no projeto desenvolveu pelo menos uma ferramenta digital por cada adição, 

e ao mesmo tempo procurou aumentar a visibilidade das ferramentas de suporte e identificar os 

atores envolvidos no aumento da sensibilização dos jovens. Foram também pesquisados os recursos 

disponíveis para cada adição digital. No total foram identificadas 62 ferramentas e 22 outras novas 

ferramentas foram desenvolvidas através da parceria.  

A recolha de métodos foi testada em 286 jovens formandos e 207 formadores de todos os países 

envolvidos na parceria e foi aberta uma comunidade virtual durante a experiência. O consórcio 

estima que o número de conexões no portal do projeto http://ticsproject.eu/ terá a capacidade de 

alcançar pelo menos 500 outras pessoas (em todas as línguas da parceria).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – Visão Geral da Coleção de Métodos 

 FERRAMENTAS TIPO Ferramentas 
disponíveis 

Ferramentas 
desenvolvidas 

 

GAMING 

 

TEXTING  
SOCIAL 

MEDIA 

http://ticsproject.eu/
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 Vídeos  
 

GAMING 

5 1 

 Artigos e Websites 7 X 

 Testes e questionários 3 3 

 Outras ferramentas 1 2 

 Vídeos  
 

SOCIAL MEDIA 

13 6 

 Artigos e Websites 10 X 

 Testes e questionários 2 2 

 Outras ferramentas 2 2 

 Vídeos  
 

TEXTING 

6 X 

 Artigos e Websites 10 X 

 Testes e questionários 1 2 

 Outras ferramentas 2 4 

TOTAL 62 22 
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3 – Adição ao Jogo 
 

Existe um aumento de provas de que pessoas de todas as idades, especialmente crianças, 

adolescentes e jovens adultos, estão a sofrer consequências reais e muitas vezes severas associadas 

ao uso compulsivo de jogos de vídeo e computadores.  

Os jogos de vídeo estão a tornar-se incrivelmente complexos, com detalhes que atraem uma 

audiência de jogadores internacionais que está a aumentar. Com melhores gráficos, personagens 

mais realistas, com maiores desafios estratégicos, não é surpresa que vários jovens preferem jogar o 

último videojogo do que estar com os amigos, fazer desporto e até mesmo ver televisão.  

Claro que nem todos os jogadores são viciados; muitos nativos digitais podem jogar jogos de vídeo 

algumas horas por semana, equilibrando com sucesso as atividades escolares, notas, amigos e 

obrigações familiares. Mas para alguns jogar tornou-se uma compulsão incontrolável. À semelhança 

dos jogos de apostas e de outros comportamentos compulsivos, os jovens podem encantar-se de tal 

forma pelo mundo da fantasia que negligenciam a sua família, amigos, trabalho e escola. 1 

 

3.1. Vídeos 
 

Título Resumo Língua Links 

Ferramentas disponíveis 

Os 5 casos mais graves da 

história da adição aos jogos 

5 Casos de adição aos jogos de vídeo que tiveram 

consequências terríveis.  

IT Vídeo 

Adição aos jogos de vídeo A adição à internet está a associada a tudo IT Vídeo 

A evolução dos jogos de 

vídeo  

Uma tese em vídeo acerca da evolução dos jogos 

de vídeo.  

IT Vídeo 

                                                           
1Adaptado de http://www.video-game-addiction.org/  

 

 

GAMING 

https://www.youtube.com/watch?v=RVpaa5XIH4k
https://www.youtube.com/watch?v=NUi2HB6nyns
https://www.youtube.com/watch?v=yUNUYvtFKLE
http://www.video-game-addiction.org/
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Giovani e Gioco – Campanha 

de sensibilização e 

prevenção da cultura 

responsável de jogo. 

Giovani e Gioco têm por objetivo sensibilizar e 

estimular os jovens para o conhecimento do jogo 

público sob o princípio dos valores positivos: 

legalidade, equilíbrio e responsabilidade. 

12 Regiões e 70,000 estudantes de estudantes de 

ensino secundário e professores envolvidos.  

IT  

Vídeo 

Vídeo 

Vídeo 

 

Adição ao Jogo Web série “Net com consciência”. Este episódio é 

sobre a Adição ao Jogo 

PT Vídeo 

Ferramentas desenvolvidas 

O que significa a adição ao 

jogo?  

Um pequeno vídeo para compreender os principais 

riscos associados à adição ao jogo.  

EN, FR, 

IT, PT, 

SK 

Vídeo 

Vídeo 

 

3.2 Artigos e Websites 
 

Título Resumo Língua Links 

Ferramentas disponíveis 

Dependência da internet, 

jogos de vídeo e jogos de 

apostas 

O objetivo deste manual é ajudar os pais, tutores, 

professores e formadores e reconhecer 

atempadamente os perigos do mundo dos media 

de modo a defender os seus jovens da armadilha 

da adição e entre outras 

IT Manual 

Adição ao jogo – 7 sintomas Quais são os sintomas para identificar uma 

DEPENDÊNCIA? Este artigo irá ajudar. 

IT Artigo 

 

Jogadores Anónimos On-line Um website para partilhar experiências, fortalecer 

e ajudar outros problemas causados pela adição 

aos jogos de vídeo. 

EN Websit

e 

Programa de tratamento da 

Adição aos Jogos de Vídeo  

Artigo sobre as causas e terapias para viciados em 

jogos de vídeo. 

EN Artigo 

Como ajudar a tratar uma 

adição aos jogos de vídeo? 

Artigo acerca de como ajudar uma pessoa viciada 

em jogos de vídeo 

EN Artigo 

Artigo acerca da 

dependência em jogos de 

computador e internet 

Poucos consideram ser um problema real, 

incluindo os que não conseguiram. Mas como 

determinar se é realmente uma adição ou 

simplesmente gostar de jogar? Foi questionada 

SK Artigo  

https://www.youtube.com/watch?v=ySz1nMoYrvc
https://www.youtube.com/watch?v=ySz1nMoYrvc
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/varese/20110920giovaniegioco
https://www.youtube.com/watch?v=LjelWvbi2wI&t=127s
https://www.youtube.com/watch?v=cK_I2LRHhaA
https://www.youtube.com/watch?v=Otmk1E8HOdA
http://www.popolarebari.it/content/dam/bpb/PDF/News---Eventi/Brochure%20dipendenza%20gioco%20d'azzardo%20e%20internet.pdf
http://www.lopsicologodiinternet.it/dipendenza-da-videogiochi-ecco-i-7-sintomi/
http://www.olganon.org/home
http://www.olganon.org/home
http://www.psychguides.com/guides/video-game-addiction-treatment-program-options/
http://www.psychguides.com/guides/how-to-find-help-treating-a-video-game-addict/
http://www.bonusweb.idnes.cz/zavislost-na-pocitacich-ocima-odbornika-fdc-/Magazin.aspx?c=A010228_intpsycholog_bw
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uma especialista acerca desta e outras questões - 

Mgr. Petra Růžičky 

Como parar de ser um 

viciado em jogos de vídeo 

Jogar por um longo período de tempo, jogos de 

vídeo seja na consola, computador, internet ou 

não, isso causa danos mentais e sociais, e pode até 

conduzir a uma crise de abstinência. Evitar este 

tipo de perturbações e aprender aqui como parar 

de ser um viciado em jogos.  

PT Artigo 

 

3.3 Testes e questionários 

Título Resumo Língua Links 

Ferramentas disponíveis 

Escala de Adição ao Jogo Teste online para medir o seu nível de adição à 

internet. 

IT Teste 

Ferramenta de análise para 

jogadores excessivos 

Estas são baseadas nos critérios de diagnóstico 

para os comportamentos da adição ao jogo 

EN Teste 

Teste para avaliar o Jogo 

Patológico (adição a jogos e 

apostas)  

Teste para avaliar o Jogo Patológico (adição a jogos 

e apostas). 

PT Teste 

Ferramentas desenvolvidas 

Teste da Adição ao Jogo Teste Socrative para avaliar a sua Adição ao Jogo. EN Questi

onário

Ferra

menta 

Socrat

ive  

Jogos de Computador e 

Questionário acerca das 

consequências negativas dos 

jogos 

Este documento é estruturado para formadores. O 

anexo do documento é a proposta de um conjunto 

de várias questões, que podem ser utilizadas na 

atividade “Questionário” (p. 8).   

EN, SK Recur

sos 

Questionário – adição ao 

jogo 

Uma boa oportunidade para conhecer Excel. Testar 

a atividade “Adição ou não” ao jogo. 

FR Teste 

 

 

3.4 Outras ferramentas 
 

http://www.comodeixar.com/vicio-viciado-jogos/
http://www.lopsicologodiinternet.it/test/
http://www.galenoalvarenga.com.br/testes-psicologicos/teste-psicologico-para-avaliar-jogo-patologico-vicio-em-jogos-e-apostas
http://docs.wixstatic.com/ugd/4335e3_0779e4ce056e4f74ae3616853e0d86f0.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/4335e3_0779e4ce056e4f74ae3616853e0d86f0.pdf
https://www.socrative.com/
https://www.socrative.com/
https://www.socrative.com/
https://www.socrative.com/
https://www.ticsproject.com/copie-de-digital-native-toolbox-3
https://www.ticsproject.com/copie-de-digital-native-toolbox-3
http://media.wix.com/ugd/4335e3_e94a2ba52e9d4597942c7e672495e0c5.xls?dn=quizz%20addiction%20aux%20jeux.xls
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Título Resumo Língua Links 

Ferramentas disponíveis 

Ferramentas para criar 

banda desenhada on-line 

Promova a criatividade e espírito crítico nos seus 

formandos com estas ferramentas online para criar  

memes e banda desenhada.   

EN / 

PT 

Ferra

menta

1 

Ferra

menta

2 

Ferra

menta

3 

Ferramentas desenvolvidas  

Jogo de tabuleiro “Snakes 

and Ladders” 

Um jogo de tabuleiro que aborda as adições às TIC EN, FR, 

IT, PT, 

SK 

Recur

sos 

Jogo em Excesso Uma vez viciado, viciado para sempre…  

 

EN Desen

volvid

o em: 

Ferra

menta

1 

Recur

sos 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ragegenerator.com/
http://ragegenerator.com/
http://ragegenerator.com/
http://geradormemes.com/
http://geradormemes.com/
http://geradormemes.com/
http://www.marvelkids.com/create-your-own-comic
https://www.ticsproject.com/copie-de-digital-native-toolbox-3
https://www.ticsproject.com/copie-de-digital-native-toolbox-3
http://ragegenerator.com/
http://ragegenerator.com/
http://ragegenerator.com/
https://www.ticsproject.com/copie-de-digital-native-toolbox-3
https://www.ticsproject.com/copie-de-digital-native-toolbox-3
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4. Redes Sociais / Adição às Redes Sociais  
 

Os estudos mostram que a faixa etária entre os 12 e os 21 está a aceder às redes sociais mais do que 

qualquer outra faixa etária. Redes sociais como Twitter, Instagram e Snapchat são usadas para se 

manterem a par das últimas tendências, dos seus artistas preferidos e consiste numa forma fácil de 

saber os que os seus pares estão a fazer.  

Mas, como é que isto se tornou numa adição? A adição aos media sociais ou às redes sociais é usada 

para se referir a alguém que passa demasiado tempo no Facebook, Twitter e outras formas de media 

sociais, de tal forma que interfere com outros aspetos do seu dia-a-dia.   

Não existe um reconhecimento médico da adição às redes sociais como uma doença ou perturbação. 

Contudo um conjunto de comportamentos que estão associados ao uso excessivo das redes sociais 

têm sido alvo de discussão e investigação. 

As pessoas, em especial os jovens, habituaram-se de tal modo a contactar com qualquer pessoa com 

um simples toque no ecrã, que podem ter uma conversa inteira com alguém na mesma sala sem 

dizerem uma palavra. Preferem um Snapchat a um dos seus amigos do que irem realmente vê-lo. 

Foram oficialmente apelidados da “Geração mais imbecil” pelo autor Mark Bauerlein2, devido ao uso 

massivo de tecnologia.  

Exemplos de formas como a adição às redes sociais influencia negativamente a juventude:  

 Os websites sociais tornaram-se a sua primeira prioridade, relativamente ao que deveria ser 

a sua prioridade como a escola, família e desporto.  

 As pessoas retratam-se como algo que não são.  

 Disseminação do ciberbulliyng, que pode conduzir a depressão e pensamentos suicidas.  

 Alguns jovens podem ser facilmente influenciados, de modo a que sintam a necessidade de 

mudar a sua aparência física pela comparação entre si e a outra pessoa que veem nas redes.  

 As Redes Sociais são uma tentação muito poderosa, que pode tornar-se um vício  

 

                                                           
2 Bauerlein, Mark, The Dumbest Generation: How the Digital Age Stupefies Young Americans and Jeopardizes 

Our Future (Or, Don't Trust Anyone Under 30), New York, NY, USA: Jeremy P. Tarcher/Penguin 

 

SOCIAL MEDIA 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Bauerlein
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4.1 Vídeos 

 

Título Resumo Língua Links 

Ferramentas disponíveis 

Hansel e Gretel no Café 

Internet  

O conto de fadas de Hansel e Gretel revisitado. IT Vídeo  

Aposto que te 

comprometes? 

Mini-anúncio acerca das novas adições: redes 

sociais 

IT Vídeo 

Adição ao Smartphone  Vídeo cómico produzido por youtuber acerca da 

adição ao smartphone.  

IT Vídeo 

A Geração do Media Sociais 

– curta-metragem de 

animação 

 Adaptação da comédia original: "Marc Maron: A 

geração dos media social" de Zen Pencils. 

IT / EN Vídeo 

Video

2 

Discurso de ódio Web série “Net com consciência”. Este episódio é 

sobre o discurso de ódio online. 

PT Vídeo 

Namorar online Um vídeo real que mostra os perigos de revelar 

mais do que se deve aos burlões da internet. 

PT Vídeo 

Perfil Online Web série “Net com consciência”. Este episódio é 

sobre perfis online falsos. 

PT Vídeo 

Cyberbullying Web série “Net com consciência”. Este episódio é 

sobre cyberbullying. 

PT Vídeo 

Pegadas Digitais Web série “Net com consciência”. Este episódio é 

sobre pegadas digitais. 

PT Vídeo 

O que é a pegada digital? Na internet pegada digital é a expressão que se usa 

para descrever o rastro, vestígios ou “pegadas” 

que as pessoas deixam online. Este vídeo explica 

que o que se faz na internet é permanente.  

EN Vídeo 

Catfish – Documentário e 

programa de TV  

 

 

No final de 2007 os realizadores Ariel Schulman e 

Henry Joost detetaram uma história reveladora 

quando começaram a filmar a vida de Nev, irmão 

de Ariel. Não faziam ideia que o seu projeto os 

levaria a meses de entusiasmo e inquietação. Um 

thriller da realidade que é um produto chocante 

dos nossos dias. Catfish é uma fascinante história 

de amor, deceção e encantamento dentro de um 

labirinto de intriga online. Este documentário deu 

origem ao popular programa de televisão da MTV 

 

EN 

Vídeo 

 

Video

2 

https://www.youtube.com/watch?v=3hr1XHN5PuA
https://www.youtube.com/watch?v=JYEOVZbfQRA
https://www.youtube.com/watch?v=MlcnCZ4FsEg
https://www.youtube.com/watch?v=3mctiyF_-PI
https://www.youtube.com/watch?v=LGU8yjjJXD8
https://www.youtube.com/watch?v=LGU8yjjJXD8
https://www.youtube.com/watch?v=FQR5SrH5_uU
https://www.youtube.com/watch?v=glY-vmV1d5I
https://www.youtube.com/watch?v=-7pbIKEeo5E
https://www.youtube.com/watch?v=c7sVzVeAqg4
https://www.youtube.com/watch?v=MNP_aEbn0gQ
https://www.smore.com/6pbw-what-s-your-digital-footprint
https://www.youtube.com/watch?v=BuE98oeL-e0&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=No0kfFUK7JI
https://www.youtube.com/watch?v=No0kfFUK7JI
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Catfish.  

Sheeplive Uma serie de vídeos de animação acerca dos vários 

riscos (adição ao telemóvel ou publicação de fotos 

comprometedoras nas redes sociais) 

Multili

ngue 

Vídeo 

Pantallas amigas  Protocolo internacional entre a Organização 

espanhola Pantallas Amigas e a GNR (uma das 

forças policiais portuguesas) que criou vários 

vídeos de animação para aconselhar os jovens a 

utilizarem a internet de forma segura.  

PT / SP Vídeo 

Ferramentas desenvolvidas 

Cyberbullying Vídeo acerca do cyberbullying. 

 

 

IT Vídeo 

5 Formas de evitar a adição 

às TIC 

Um vídeo criado em Powtoon com 5 conselhos 

para evitar a adição às TIC. 

EN, FR, 

IT, PT, 

SK 

Vídeo 

Demon  

 

Um vídeo acerca dos perigos dos perfis falsos e do 

namoro online – parte 1. 

FR Vídeo 

SNATWOOK 

 

Um vídeo acerca dos perigos dos perfis falsos e do 

namoro online  – parte 2. 

FR / 

EN 

Vídeo 

Video

2 

TABOURET Um vídeo que mostra o lado mais negro do 

cyberbullying. 

FR / 

EN 

Vídeo 

Video

2 

Like Um vídeo que mostra o melhor lado das redes 

sociais, quando usados de forma consciente.  

EN Vídeo 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O28gTvAqvow
https://youtu.be/T6-PmZfczhQ?list=PLH-tP5QxTczIM56RpSfkLAwrdvZ7_vO_V
https://www.youtube.com/watch?v=-0Ug_XWU65o
https://www.youtube.com/watch?v=6akwS8gVCbc
https://www.youtube.com/watch?v=g6egoKabW_Q
https://www.youtube.com/watch?v=qlijsutUoA8&list=PLH-tP5QxTczIM56RpSfkLAwrdvZ7_vO_V&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=qlijsutUoA8&list=PLH-tP5QxTczIM56RpSfkLAwrdvZ7_vO_V&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=udZnnseeWnY&list=PLH-tP5QxTczIM56RpSfkLAwrdvZ7_vO_V&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=kmULyXQZ8Qs
https://www.youtube.com/watch?v=kmULyXQZ8Qs
https://www.youtube.com/watch?v=iY9mlRbxN3I&index=5&list=PLH-tP5QxTczIM56RpSfkLAwrdvZ7_vO_V
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4.2 Artigos e Websites 
 

Título Resumo Língua Links 

Ferramentas disponíveis 

Como combater a Adição às 

Redes Sociais? 

Guia de como enfrentar a adição à internet, 

descrição do fenómeno e fórum para debater 

acerca destes temas. 

IT Artigp

o 

Projeto para uma utilização 

correta e responsável das 

tecnologias digitais  

A intenção deste material é oferecer aos 

professores materiais e informação relacionados 

com a utilização das novas tecnologias, para 

aprofundarem o tema, seguindo os tópicos do 

ano escolar.   

IT Artigo 

Libertar-se da Adição aos 

Media Sociais  

Quando vai ao Facebook por um instante, e em 

seguida perde-se num álbum de férias de um 

estranho? Aqui está como aproveitar o seu 

tempo precioso (e corrigir a sua mente).  

EN Artigo 

Media Smarts Centro Canadiano para a literacia media e digital.  EN Websi

te 

Webpage portuguesa do 

Centro de Internet Segura 

Webpage com múltiplos recursos como noticias, 

ferramentas online, e conselhos para 

formadores, professores e jovens utilizadores.  

PT Websi

te 

Sabe como ter uma relação 

online? 

 

Alimentar uma relação na internet é envolvente e 

excitante, mas também pode ser muito perigoso 

se não tiver “cabeça”. O Most Educative e o Safe 

Internet Centre juntaram-se para explicar tudo 

acerca da arte de sexting! 

PT Artigo 

SeguraNet – Navegue online 

em segurança 

Webpage com múltiplos recursos como noticias, 

jogos, vídeos, bandas desenhadas e conselhos 

para formadores, professores, pais e jovens 

utilizadores.  

PT  

Websi

te 

Internet & Adição à 

Tecnologia Anónimos (ITAA) 

Um programa de bolsas dedicadas a indivíduos, 

parceiros e famílias que lidam com o uso 

excessivo das novas tecnologias.  

EN Websi

te 

Gestão da Adição às Redes 

Sociais 

Um artigo útil para aconselhar a lidar com a 

Adição às Redes Sociais.  

EN Artigo 

Adição aos Media sociais: Quando as atividades do Facebook começam a 

interferir com o seu dia-a-dia e prejudicam o seu 

EN Artigo 

http://it.wikihow.com/Combattere-la-Dipendenza-da-Social-Network
http://it.wikihow.com/Combattere-la-Dipendenza-da-Social-Network
http://www.csbonlus.org/fileadmin/user_upload/home_page/Usale_e_non_farti_usare/INSEGNANTIopuscolo__1_.pdf
http://www.realsimple.com/work-life/technology/social-media-addiction
http://mediasmarts.ca/parents
http://mediasmarts.ca/parents
https://www.internetsegura.pt/
https://www.internetsegura.pt/
http://www.internetsegura.pt/sites/default/files/ArtigoMaisEducativa_SabesTerUmaRelacaoOnline.pdf
http://www.seguranet.pt/
http://www.seguranet.pt/
http://www.netaddictionanon.org/
http://www.netaddictionanon.org/
http://www.lifehack.org/articles/featured/managing-your-social-network-addiction.html
http://www.psychiatryonline.it/node/6078
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Avaliação e Tratamento funcionamento diário no trabalho ou escola, é 

possível que tenha um problema…. 

 

 

4.3 Testes e questionários 
 

Título Resumo Língua Links 

Ferramentas disponíveis 

Teste para medir a adição à 

Internet 

Teste de Adição à Internet de Kimberley Young. O 

IAT foi o primeiro instrumento a ser validado para 

avaliar a adição à internet e ao computador.  

IT / EN Teste 

Recur

sos 

Questionário acerca da 

Segurança na Internet 

Três questionários diferentes dirigidos a crianças, 

jovens e formadores/professores.  

 

PT 

 

Teste 

Ferramentas desenvolvidas 

Teste de Adição aos Media 

Sociais 

Um teste Socrative para aceder à sua adição aos 

Media Sociais. 

EN Questi

onário 

Websi

te 

Questionário da adição às 

Redes Sociais 

Uma boa oportunidade para conhecer Excel. 

Testar a atividade “Adição ou não” às redes 

sociais. 

FR Teste 

 

 

 

 

 

 

4.4 Outras ferramentas 
 

Título Resumo Língua Links 

Ferramentas disponíveis 

Cyberbullying Banda Desenhada PT Banda 

http://www.quipsicologia.it/dipendenza-da-internet/
https://www.ticsproject.com/copie-de-digital-native-toolbox-3
https://www.ticsproject.com/copie-de-digital-native-toolbox-3
https://www.internetsegura.pt/quiz
http://docs.wixstatic.com/ugd/4335e3_7064903f58054822883d8c812d71d92b.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/4335e3_7064903f58054822883d8c812d71d92b.pdf
https://www.socrative.com/
https://www.socrative.com/
http://media.wix.com/ugd/4335e3_3133a255eaea49ad8cfecbd8b3aedbf3.xls?dn=quizz_addiction_aux_r%C3%A9seaux_sociaux.xls
http://www.seguranet.pt/pt/tiras-bd-seguranet
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Desen

hada 

App Autocontrolo Uma aplicação gratuita para Mac que ajuda a 

evitar websites que distraem.  

EN App 

Ferramentas desenvolvidas 

O julgamento: role-play Um tribunal onde seguindo a quebra de um ou 

mais direitos, algumas personagens são 

chamadas a testemunhar e discutir. Os atores 

envolvidos são: o juiz, os arguidos, a vítima e três 

ou mais júris. O resto da turma será a audiência. 

EN / 

PT 

Recur

sos 

Jogo de Tabuleiro “Labirinto 

de Redes Sociais” 

  

Um jogo de tabuleiro dirigido às adições ao TIC, 

nomeadamente media sociais. 

   

EN / 

FR 

Recur

sos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.seguranet.pt/pt/tiras-bd-seguranet
http://www.seguranet.pt/pt/tiras-bd-seguranet
http://selfcontrolapp.com/
https://www.ticsproject.com/copie-de-digital-native-toolbox-3
https://www.ticsproject.com/copie-de-digital-native-toolbox-3
https://www.ticsproject.com/copie-de-digital-native-toolbox-3
https://www.ticsproject.com/copie-de-digital-native-toolbox-3
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4. Adição à troca de mensagens  
 

A recente explosão de iPhones, Androids e outros smartphones oferecem às pessoas a capacidade de 

aceder, em movimento, na íntegra à internet em qualquer momento. Os telemóveis estão 

constantemente a ser aperfeiçoados expandindo as suas funcionalidades, as quais aumentam a 

probalidade de excesso de utilização e adição.  

Os jovens utilizam as mensagens mais do que qualquer outra forma de comunicação, o que torna 

difícil dizer se têm realmente uma adição ou não. Mas os jovens que verificam constantemente os 

seus telemóveis, que se zangam quando interrompidos e estão tão preocupados com as mensagens 

que não dormem e não fazem o seu trabalho; podem enviar mensagens de forma “compulsiva” e isto 

é mais do que uma distração e está também associada a um baixo desempenho académico.  

 

4.1 Vídeos 
 

Título Resumo Língua Links 

Ferramentas disponíveis 

A vida depende do 

smartphone 

Um filme de animação Chinês acerca da adição a 

smartphones, vencedor em 2014 do prémio 

anual da Central Academy of Fine Arts.  

 

IT 

(artigo

) 

Não 

aplicáv

el 

(filme) 

Artigo 

Vídeo 

 

Sempre conectado A mãe tem razão: passas demasiado tempo a 

enviar mensagens…  

Não 

aplicáv

el 

Vídeo 

Perigo de enviar mensagens e 

andar 

Uma seleção de anúncios de televisão suíços. FR Links 

 

 

TEXTING  

http://www.3nz.it/6467/smartphone-dipendenti/
https://www.youtube.com/watch?v=BAFECddLzrk
https://www.youtube.com/watch?v=NbXvk2HXlr4&feature=youtu.be
https://www.google.fr/search?q=danger+de+l%27utilisation+du+telephone+portable&biw=1366&bih=636&tbm=vid&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwirv4H71onOAhUnCcAKHd-DCxIQ_AUICigD&dpr=1#tbm=vid&q=danger+de+l%27utilisation+des+textos+pietons
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Dummies in Danger - 

Smartphone or Smart Drive?  

 

Quer a pé ou atrás do volante, há que ter atenção 

em plena na estrada. 

IT / 

Holan

dês 

Vídeo 

Are You Lost In The World Like 

Me? 

O vídeo oficial de Moby “Are You Lost In The 

World Like Me?” é uma crítica a uma sociedade 

viciada…  

EN Vídeo 

Liz Marks História Trocar 

mensagens & Conduzir 

É a história real de Liz. Ela tem 20 anos, é loira, 

magra e muito popular entre os amigos. Até ao 

dia que recebe mensagem da mãe, e apesar de 

estar a conduzir, decidiu ver sobre o que era a 

mensagem… 

EN / 

PT 

Vídeo 

 

4.2 Artigos e Websites 
 

Título Resumo Língua Links 

Ferramentas disponíveis 

Centro de Internet Segura Webpage com múltiplos recursos como noticias, 

ferramentas online, e conselhos para 

formadores, professores e jovens utilizadores 

IT Websi

te 

Instituto Istruzione Superiore 

"A. Volta" website 

Recursos desenvolvidos dentro da escola para 

combater as adições (texting, adição à internet, 

etc.) 

IT Websi

te 

Quatro passos para curar a 

adição ao smartphone  

Com a difusão dos telemóveis também se 

alastrou a nova dependência: dependência dos 

telemóveis. Este artigo mostra como enfrentar 

isso em 4 passos.  

IT Artigo 

Smartphone: 6 truques para o 

detox do seu telemóvel 

Não consegue estar SEM o seu telefone por mais 

do que 24 horas? MUITO DIFICIL. Quantos de vós 

regressam para ir buscar o telemóvel que ficou 

em casa ou no trabalho? 😉 

IT Artigo 

92% dos jovens veem as suas 

mensagens enquanto 

andam… no perigo!  

Um estudo recente da GMF destaca o excesso de 

exposição dos jovens pedestres ao acidente. Algo 

em comum: o uso do telemóvel. Para aumentar a 

consciência, a seguradora lançou vídeos de 

prevenção 360 °. 

FR Artigo 

Adição ao Smartphone: Dicas 

para se libertar: Dicas para se 

libertar da utilização 

Ao aprender acerca dos sinais e sintomas da 

adição ou smartphone e as formas de se libertar 

do hábito, poderá equilibrar melhor a sua vida, 

EN Artigo 

https://www.youtube.com/watch?v=xR_rGq197zU&list=PLSJe-ExmsEY6ACg_qPvQa87ueFbXGKPze
https://www.youtube.com/watch?v=VASywEuqFd8
https://www.youtube.com/watch?v=CXKCKX8kh2Q
http://www.generazioniconnesse.it/
http://www.generazioniconnesse.it/
http://www.iisvolta.gov.it/home/progetto-salute/dipendenze/
http://www.iisvolta.gov.it/home/progetto-salute/dipendenze/
http://www.efficacemente.com/2012/06/dipendenza-da-telefonino/
http://www.lopsicologodiinternet.it/smartphone-6-trucchi-per-disintossicarsi-dal-cellulare/
http://www.20minutes.fr/high-tech/1851787-20160525-92-jeunes-lisent-sms-marchant-danger
https://www.helpguide.org/articles/addiction/smartphone-and-internet-addiction.htm
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compulsiva de Smartphone dentro ou fora da internet.   

Nomofobia & Adição ao 

Smartphone nas crianças 

O termo “adição” está geralmente associado ao 

alcoolismo ou consumo de drogas. Contudo, as 

pessoas tornam-se viciadas a diferentes 

estimulantes que são substâncias legais…. 

EN Artigo 

Grupo de Apoio a Amigos e 

Familiares de Viciados 

Coisas que pode fazer para ajudar as suas 

crianças/jovens com adição ao smartphone. 

Grupo de apoio online de amigos e familiares 

para os entes querido dos viciados em 

smartphone. 

EN Artigo 

App bloqueadora dos Media 

Social porque os utilizadores 

não se conseguem controlar 

 

Os sites media sociais tornaram-se tão difíceis de 

ignorar, que milhões de pessoas estão a usar 

apps para as fazer parar de desperdiçar tempo na 

internet. Assim se estiver falta de autocontrolo, 

não há problema. Basta fazer o download da 

aplicação - SelfControl 

EN Artigo 

"Adição" a computadores: 

teste, autoajuda, tratamento 

Reportagem de televisão com o testemunho de 

pessoas que são dependentes da troca de 

mensagens e opiniões de especialistas.  

SK Vídeo 

 

4.3 Testes e questionários 
 

Título Resumo Língua Links 

Ferramentas disponíveis 

BreakFree da adição ao 

telemóvel (Apple & Androide) 

 

 

 

 

BreakFree ajuda a monitorizar e controlar os 

hábitos de utilização do seu telemóvel e a sua 

vida digital. Ajuda a verificar os seus níveis de 

dependência e também ajuda a desligar-se do 

seu smartphone para que se possa forma no que 

é mais importante.  

EN App 

Ferramentas desenvolvidas 

Questionário de adição à Efetuar um registo grátis e testar a sua adição ao 

envio de mensagens através deste questionário. 

Pode jogar de forma clássica ou em modo equipa.  

EN Questi

onário 

 

http://psychcentral.com/blog/archives/2015/12/27/nomophobia-smartphone-addiction-among-children/
https://friends-and-family-of-addicts.supportgroups.com/
http://www.npr.org/sections/alltechconsidered/2013/07/23/204848805/distractions-in-the-digital-age-call-for-apps-to-block-sites
https://www.youtube.com/watch?v=NwfXJDULHpA
https://play.google.com/store/apps/details?id=mrigapps.andriod.breakfree.deux
http://docs.wixstatic.com/ugd/4335e3_7e56c54e7cc240d3b79e13d2edd22f09.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/4335e3_7e56c54e7cc240d3b79e13d2edd22f09.pdf
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troca de mensagens 

Questionário online para 

aumentar a consciência 

acerca da adição à troca de 

mensagens  

 

 

Submeter estas questões no Metimeter e aceder 

ao nível de adição ao telemóvel.  

 

EN Websi

te 

Recur

sos 

 

4.4 Outras ferramentas  
 

Título Resumo Língua Links 

Ferramentas disponíveis 

Bloqueador de Internet, Apps, 

e Websites 

Freedom é a app e website bloqueadores usados 

por mais de 350,000 pessoas para melhorarem o 

foco e produtividade.  

EN App 

Parents Technology – Lista de 

apps e outras ferramentas 

disponíveis para limitar a 

capacidade dos adolescentes 

trocarem emails e mensagens 

enquanto conduzem (Teen 

Safe Driving) 

Trocar mensagens enquanto conduz é umas das 

maiores causas dos acidentes de viação. Existe 

uma variedade de apps de smartphone 

desenhadas para reduzir as distrações enquanto 

os jovens conduzem e mantem os seus 

passageiros seguros na estrada. 

EN Artigo 

Ferramentas desenvolvidas 

 

Se voar não troque 

mensagens! 

Até os super-heróis podem ser viciados em trocar 

mensagens…. 

  

EN Websi

te 

Recur

sos 

 

O amante do telefone… 

 

 

Namorar e trocar mensagens ao mesmo tempo 

pode ser bastante stressante.  

 

EN 

 

 

Desen

volvid

a em: 

http://www.mentimeter.com/
http://www.mentimeter.com/
https://www.ticsproject.com/copie-de-digital-native-toolbox-3
https://www.ticsproject.com/copie-de-digital-native-toolbox-3
https://freedom.to/
http://teensafedriving.bianj.org/parents-technology/
http://www.marvelkids.com/create-your-own-comic
http://www.marvelkids.com/create-your-own-comic
https://www.ticsproject.com/copie-de-digital-native-toolbox-3
https://www.ticsproject.com/copie-de-digital-native-toolbox-3
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Websi

te 

Recur

sos 

Kit “Nativo Digital”  Ferramentas para aumentar o conhecimento 

acerca dos riscos da adição às tecnologias de 

informação – redes sociais.  

 

EN Recur

sos 

Jogo de tabuleiro “Jogo da 

Glória” 

 

Jogo de tabuleiro dirigido às adições em TIC, 

nomeadamente trocar mensagens.  

 

 

EN, FR, 

IT, PT, 

SK 

Jogo 

 

 

 

 

 

 

 

http://ragegenerator.com/
http://ragegenerator.com/
https://www.ticsproject.com/copie-de-digital-native-toolbox-3
https://www.ticsproject.com/copie-de-digital-native-toolbox-3
https://www.ticsproject.com/copie-de-digital-native-toolbox-3
https://www.ticsproject.com/copie-de-digital-native-toolbox-3
http://media.wix.com/ugd/4335e3_565b3eb06b2d475e95092f51e2c0e29c.docx?dn=O2%20TICS%20Tool%20%202%20ITG%20Jeu%20de%20l%27oie%20FR.docx
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5. Considerações Finais 
 

Esta Tool Case pretende ser uma coleção dinâmica para sensibilizar e educar os jovens a usar as TIC 

de uma forma responsável e de uma forma conscienciosa, prevenindo e combatendo a adição digital. 

Aconselha-se a todos os professores, formadores e tutores a usar esta Toolbox como um apoio socio-

educacional e motivar os jovens a partilhar outros recursos que sirvam o mesmo propósito. O 

principal objetivo para os adultos é promover o debate e desenvolver o pensamento crítico e 

consciência digital, entre os “nativos digitais”. Por outro lado, a experiência retirada deste projeto 

mostra que os jovens utilizadores podem ser os primeiros a partilhar as suas experiências ou dos 

seus pares na utilização das ferramentas TIC. Nem todas as experiências são boas, mas no fim, são 

todas bons exemplos de conhecimento para os outros.  

Cada recurso pretende ser uma ferramenta independente que pode ser utilizada isoladamente, quer 

através da plataforma de “sensibilização” online do projeto http://www.ticsproject.com/digital-

native-toolbox, ou como parte de um todo (ex.: personalização do workshop).  

À medida que os tempos mudam é o momento de aceitar os recursos digitais para suporte socio-

educacional, não apenas para motivar os jovens a seguir uma educação compulsória e combater 

desta forma o abandono escolar precoce, mas também ensiná-los a utilizar estes recursos de uma 

forma saudável e positiva. Como diz Charles Darwin: “não o mais forte das espécies que sobrevivem, 

nem os mais inteligentes que sobrevivem. É o que melhor se adapta à mudança”.  

 

 

http://www.ticsproject.com/digital-native-toolbox
http://www.ticsproject.com/digital-native-toolbox

