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Uma vez mais, a comunidade internacional celebra o Dia da Internet Mais Segura (9 de fevereiro
de 2021). Conhecendo a importância decisiva que, atualmente, a utilização das tecnologias digitais
tem para os cidadãos da sociedade do conhecimento, cada dia mais digitalizada, é fundamental
garantir que a sua utilização se faz em segurança.
Nos últimos anos o AESA tem trabalhado, através do Projeto NetSegura AESA, na promoção de
uma utilização segura e consciente das tecnologias digitais, no combate permanente ao
ciberbullying, no combate aos efeitos perniciosos das notícias falsas, na defesa da privacidade e da
salvaguarda dos dados pessoais, na gestão equilibrada das redes sociais, entre outros temas. Assim,
pelas suas boas práticas e pelo trabalho que tem sido desenvolvido com os alunos Líderes Digitais,
o AESA foi reconhecido com o Selo de Ouro eSafety Label, da European Schoolnet.
Dada a atual situação pandémica, que afeta o Projeto NetSegura AESA, tal como já o fez no ano
letivo anterior, e impede o normal desenrolar das atividades presenciais, vimos convidar toda a
comunidade educativa a participar no Evento Online Dia da Internet Segura 2021, com todas as
informações disponíveis através deste LINK.
Tem de nos acompanhar, em permanência, a consciência de que esta é uma tarefa interminável
e de que, a qualquer momento, podem ser criadas situações complicadas a todos os níveis, mas
sobretudo a nível psicológico e legal, que importa prevenir a todo o custo.
Assim, além da participação no evento online, aconselhamos também a análise, por todos os
elementos da comunidade educativa AESA, dos seguintes recursos, para que todos os dias sejam
dias de uma internet mais segura e responsável:
https://observador.pt/2021/02/08/policia-de-seguranca-publica-alerta-para-possivel-aumento-do-cyberbulling-no-contexto-das-aulas-online/
Observatório Nacional do Bullying registou 407 denúncias em 2020 | Violência | PÚBLICO (publico.pt)
https://www.internetsegura.pt/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/safer-internet-day-sid
https://youtu.be/M03BJFjBM3w
https://www.youtube.com/watch?v=JPSqY5KneUY

https://www.youtube.com/watch?v=AYsLeBChqN8

https://www.youtube.com/watch?v=0KT6fZwB3T4

https://www.youtube.com/watch?v=R1Gmy1R2tZE
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