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PASSATEMPO Leva a peça de teatro
“ID: A Tua Marca Na Net – 2.0” 
à tua Escola!
O Centro Internet Segura acaba de lançar um novo passatempo e desafi a-te a 
participar. Será a tua criatividade que estará em destaque!

O Centro Internet Segura preparou 
um passatempo onde te desafi a a 
mostrares a tua criatividade e a da tua 
escola. Para o fazeres, tens de produzir 
um vídeo sobre gaming, onde mostres 
como podes utilizar a Internet (e o 
gaming) de forma segura, responsável 
e saudável. O melhor vídeo ganha uma 
sessão da peça de teatro “ID a Tua 
Marca na Net - 2.0”.
O passatempo desafi a os estudantes a 
explicar aos pais e professores o que 
é o gaming e quais são as vantagens 
e os riscos da utilização da Internet. 
Vais poder mostrar e partilhar os teus 
conhecimentos com pais e professores 
sobre o que sabem sobre a Internet e 
eles vão poder aprender contigo.

O Vídeo
O vídeo deverá ter até 2 minutos e ser 
enviado em formato mp4, wmv, avc, 
mkv ou fl ash. O tema do vídeo será 
o gaming e sugerimos que consultes, 
em especial, dois dos nossos recursos  
disponíveis em https://www.internet-
segura.pt/fl yers: “Dicionário de um 
Gamer” e “Guia para Pais - Mundo dos 
Videojogos, Riscos e Benefícios”, que 
te podem dar pistas interessantes para 
dares “asas” à tua criatividade.  
O Centro Internet Segura dá-te ainda 
algumas ideias sobre a produção de 
vídeos. Consulta os recursos de apoio 
ao concurso “Media@ção”, que te en-
sinam a criar e a produzir vídeos e que 
estão disponíveis no nosso canal de 
YouTube (https://www.youtube.com/
user/PTinternetsegura) Criar uma boa 
história| Pesquisar e validar informa-
ção | Criar um guião e storyboard | Os 
planos | Os ângulos | Os movimentos 
de câmara | A luz | O áudio | A edição 
| A fi cha técnica | Direitos de Autor | 
Cedência dos Direitos de Imagem

Quem pode participar? 
Podem participar jovens com idades 
compreendidas entre os 12 e os 22 
anos.  A participação está aberta a es-
colas, escolas profi ssionais, associações 

juvenis, associações desportivas e/ou 
culturais, a ONG e a IPSS. Existem dois 
escalões de participação: o escalão 1, 
entre os 12 e os 18 anos, e o escalão 2, 
entre os 19 a 22 anos. 
Todas as participações serão premiadas. 
Vê no regulamento deste concurso quais 
são os prémios que podes vir a ganhar!

Como podes participar? 
Para participar, basta organizares um 
grupo de colegas, no máximo com 5 
participantes, e criar um vídeo com 
as caraterísticas referidas. A seguir, 
inscreve-te, até ao dia 30 de novem-
bro, através do formulário: https://
docs.google.com/forms/d/1Bz8Grhv-
-71lPwZcF4Y7YfgyM8fE2pbhqa_Yf-
MeVSsOk/prefi ll (QR Code abaixo). No 
mesmo endereço, também encontrarás 
toda a informação para participar. O 
Centro Internet Segura entrará em 
contato com os vencedores até ao dia 
16 de dezembro. 

Sobre o prémio
Já sabes: o melhor vídeo, para cada 
um dos escalões, ganha uma sessão 
da peça de teatro “ID a Tua Marca na 
Net - 2.0 “, em datas a combinar. A 
peça aborda tópicos atuais sobre a 
navegação da Internet em segurança: 
o cyberbullying, a privacidade, os 

comportamentos online, a identidade 
digital e a reputação online.
Esta peça de teatro tem a chancela 
do consórcio Centro Internet Segura 
e foi produzida pela Fundação Altice. 
O elenco da peça inclui atores bem 
conhecidos pelo público português: 
Alexandre Silva, Pedro Górgia e Tiago 
Aldeia. Podes consultar a conta de 
facebook da peça de teatro em @Ida-
tuamarcananet, para veres o trabalho 
que tem vindo a ser desenvolvido a 
nível nacional para sensibilizar para 
estas temáticas. 

Informações adicionais e 
regulamento
Para saberes quais são as condições de 
participação neste passatempo e para 
fi cares a conhecer o regulamento con-
sulta o site do Centro Internet Segura
(https://www.internetsegura.pt/).


