
  
No passado dia 29 de novembro de 2019, quatro alunos de turmas distintas da 

disciplina de Aplicações Informáticas, do 12º ano de escolaridade, tiveram a oportunidade de 
se deslocarem à Escola Secundária Eça de Queirós para assistirem e participarem no Encontro 
Nacional de Cidadania Digital.  

 As turmas, sob a tutela do Professor Vítor Bastos, procederam à execução de 
trabalhos que fundiram para a temática da tecnologia, sendo inevitavelmente expostos e 
debatidos temas sobre a internet, integrando-se assim matérias significativamente salientes 
como o Cyberbullying ou o Bullying (problemáticas contemporâneas). Os respetivos trabalhos 
contaram, essencialmente, com o suporte de diapositivos de apresentação, disponíveis nas 
mais diversas plataformas virtuais, vídeos criativos e outro tipo de anexos que os grupos 
pretendessem expor, fornecendo assim alguma liberdade de criação.  

Os temas desenvolvidos foram devidamente apresentados aos alunos do 3º ciclo, 
despertando assim a curiosidade sobre a abordagem de temas que rondem estas temáticas, 
mas também exaltando os consequentes fatores de risco inerentes às mesmas. Nessa linha 
de acontecimentos, dois alunos de cada turma da disciplina de Aplicações Informáticas foram 
selecionados, de acordo com o seu desempenho criativo e pedagógico, para representarem 
o papel de “líderes digitais”, pudendo assim concorrer à palestra apresentada no dia 29, com 
o objetivo de representar o Colégio Vasco da Gama. 

Além da participação destes quatro líderes digitais, contámos ainda com a presença 
de antigos alunos do Colégio, Francisco Mêda e Bernardo Sá, que apresentaram e conduziram 
o evento com grande eficiência e eficácia. 

O Encontro Nacional contou com a presença de nomes sonantes como: Maria Eugénia 
Coelho (Diretora do Agrupamento de Escolas de Eças de Queirós) que de uma forma breve 
potenciou a devida abertura desta reunião entre escolas; Maria João do Vale Costa Horta 
(Subdiretora-Geral da Direção-Geral da Educação), que abordou o tema da campanha nas 
escolas “Escola sem Bullying. Escola sem Violência”; Vítor Cotovio (Médico Psiquiatra e 
Psicoterapeuta) que durante a conversa com a reconhecida Iolanda Ferreira (jornalista da 
RTP1) expressou as suas considerações face a outros dos temas também abordados “Crescer 
e Aprender na Era Digital”, e além disso, nos ensinou a assumir medidas de atuação perante 
esta era de “obesidade digital”. Durante toda a manhã e uma parte da tarde, foi possível a 
apresentação de outras enunciações por parte de elementos que marcaram presença no 
evento. Uma delas foi a desmitificação e esclarecimento do assunto que colide com a 
temática “Combate ao Discurso de Ódio”, defendida por Ricardo Estrela, membro atual da 
Associação de Apoio à Vítima.  

Durante o Encontro de Cidadania Digital, foi notório o destaque tomado por parte dos 
“Líderes Digitais” do Colégio Vasco da Gama que participaram no painel de Jovens “O Mundo 
Digital”. Este tópico de discussão advém de uma das partes constituintes do evento, que tinha 
como finalidade a reunião entre os “´Líderes Digitais” de diversas escolas, promovendo um 
momento de discussão aberta e descontraída sobre os assuntos e perguntas oferecidas pela 
panóplia da tecnologia atual. Este instante interativo, foi moderado por Maria Matos, 
juntamente com a colega Joana Martins. Por isso, além de serena, esta discussão catapultou-
nos para um ambiente de troca de ideias articuladas por cada membro que serviu como 
acrescento à literacia digital e à aquisição de noções básicas nesta área, que assume nos dias 
de hoje uma extrema importância. Após outras atividades, decorreu a Cerimónia de Entrega 
de prémios das Iniciativas do Centro de Sensibilização SeguraNet/DGE, sendo o Colégio Vasco 
da Gama premiado e celebrado, da mesma forma que as restantes escolas.  

https://www.seguranet.pt/pt/encontro-nacional-de-cidadania-digital
https://www.seguranet.pt/pt/encontro-nacional-de-cidadania-digital


Certamente, foi um dia preenchido e enriquecedor para aqueles a que lhes foi 
concebida a oportunidade de participar nestas cativantes iniciativas, propostas pela Direção-
Geral de Educação. Os alunos voltaram com a ânsia de poder participar de novo em projetos 
que amplificam a sua admiração pela tecnologia com a certeza de que tiraram o melhor 
proveito, que servirá como exemplo para outras ações futuras. 
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