Módulo 1 | Introdução ao mundo conectado
Orientações para aplicação do conteúdo formativo
MATERIAIS DISPONÍVEIS
- Apresentação em slides para oficinas e palestras;
- Este PDF com instruções e sugestões para o uso dos slides;
- Cartilha digital para o público 60+ (pode ser impressa);
- Vídeo introdutório ao tema.
Caro(a) oficineiro(a),
Este material orienta a aplicação do conteúdo da formação Introdução ao mundo
conectado, módulo 1 do programa EducaMídia 60+, voltado ao letramento
midiático e informacional de pessoas com mais de 60 anos.
Aqui você encontra o detalhamento do conteúdo pedagógico desenvolvido no
formato de slides para ensinar pessoas com pouca experiência a buscar
informações na internet.
Este módulo tem como objetivos:
●
●
●
●

Entender o que é e como funcionam os buscadores de conteúdos da
internet;
Criar palavras-chave eficientes para realizar buscas de forma autônoma;
Explorar buscadores e resultados de busca;
Avaliar os conteúdos advindos dos resultados de busca.

Os conteúdos abordados nesta atividade são:
●
●
●
●
●

O que são buscadores?
Como funcionam os buscadores?
Palavras-chave.
Como buscar informações pelo computador.
Como buscar informações pelo celular.

No quadro abaixo você encontra comentários sobre cada um dos slides que
compõem a apresentação. Fique à vontade para customizar o conteúdo,
conforme as necessidades do seu grupo e o nível de letramento digital,
selecionando alguns dos tópicos do material em vez de aplicá-lo na íntegra.
Estimamos que a oficina completa dure entre 60 e 90 minutos, a depender das
intervenções do grupo ou da necessidade de tempo para a prática. Isso deve ser
avaliado por você antes da realização do encontro. Boa atividade!
Introdução ao mundo conectado
Dê as boas-vindas ao grupo, apresente-se
(caso não conheça a turma) e explique os
propósitos desta atividade. Ler os objetivos
da formação, descritos acima, é uma
forma de deixar claro o que se espera do
encontro.

Este é o momento de diagnosticar a
experiência dos participantes. Pergunte:
● Vocês utilizam a internet no dia a
dia? Para quê?
● Costumam buscar informações na
internet? Sobre o quê?
● Como fazem para buscar uma
informação na internet?

Buscadores
Aqui introduzimos a explicação sobre o
papel dos buscadores, o que são e para
que servem. É interessante deixar claro
que esse recurso é importante para
identificar conteúdos que atendam nossas
necessidades e que essa possibilidade
enriquece nossa experiência na internet,
permitindo a descoberta e apropriação de
informações que podem contribuir para o
aperfeiçoamento contínuo.

Como funcionam os buscadores?
Vamos falar sobre a lógica de
funcionamento dos buscadores para
identificar conteúdos que podem ser do
nosso interesse. Explique que os
buscadores realizam uma varredura
contínua na internet e, por isso, são
capazes de dar resultados para as buscas
quase instantaneamente. Tudo isso
porque utilizam inteligência artificial para
gerar uma lista de sites, com os resultados
mais relevantes sobre o termo ou assunto
buscado.
Palavras-chave
Neste tópico, devemos explicar o que é
uma palavra-chave, em linhas gerais.
Procure deixar claro que, para localizar um
conteúdo na internet, é preciso informar
ao buscador o que se deseja encontrar.
Para isso, é preciso digitar palavras que
indiquem o que se está buscando, dando
elementos para que a plataforma
encontre conteúdos que possam ser do
nosso interesse.
Palavras-chave
Vamos mostrar que as palavras-chave
devem ser expressões ou frases
específicas, e não palavras genéricas.
Deixe claro que, quanto mais específico o
usuário for, maiores serão as chances de
obter resultados precisos.
Apresentamos nas colunas central e à
direita da tabela expressões e perguntas
que exemplificam uma busca mais
eficiente. É importante dizer que palavras
muito genéricas, como as da coluna à
esquerda, levarão a resultados muito
abrangentes, tornando mais difícil a
identificação do que se deseja encontrar.
Apenas com a palavra “receita”, por
exemplo, pode-se encontrar instruções
para fazer qualquer prato. Mas ao digitar
“receita de bolo de fubá” ou escrever a
pergunta “Como fazer bolo de fubá?”, o
buscador tem mais elementos para

identificar conteúdos condizentes com
sua expectativa.
Buscar informação pelo computador
Neste tópico, começamos a explicar, na
prática, como utilizar um buscador.
Falaremos sobre o Google, por ser o
buscador mais utilizado. A intenção deste
slide é apresentar navegadores que os
participantes podem acessar a partir de
um computador. Explique a necessidade
de clicar duas vezes em um desses três
ícones para iniciar o processo de busca de
informações na internet.
Buscar informação pelo computador
Em seguida, oriente seu grupo a acessar o
site do Google, a partir do qual fará suas
pesquisas. O passo 2 orienta a digitação do
endereço do site na barra de navegação.
Na sequência, o passo 3 apresenta, já
dentro do buscador, o campo onde se
deve digitar a palavra-chave para fazer a
busca.
Aqui exemplificamos o resultado de uma
busca realizada com as palavras-chave
“IDOSOS COVID-19 ORGANIZAÇÃO
MUNDIAL DA SAÚDE”. O objetivo é
mostrar que a lista que aparece após a
digitação da palavra-chave é o resultado
da busca. Procure enfatizar que o
resultado é uma lista de opções de
conteúdos, mas cabe ao usuário escolher
alguns para visitar e avaliar qual é o mais
adequado.
Um aspecto importante a destacar neste
tópico é que cada título apresentado
como resultado da busca (no slide,
destacados pelos retângulos de borda
vermelha) é um link, que remete a outro
site. Explique que é nele que o usuário vai
encontrar um conteúdo relacionado à
busca. Dessa forma, é preciso orientar seu
grupo a visitar alguns desses links para ter
contato com os conteúdos indicados pelo
buscador para, assim, ter condições de

avaliar se o que foi encontrado responde à
sua necessidade e é confiável.
Por fim, é importante reforçar que nem
tudo o que aparece nas primeiras posições
de uma busca é o melhor conteúdo sobre
o assunto.
Com base no exemplo apresentado, diga
aos participantes que é possível que o
buscador destaque, nas primeiras
posições, sites patrocinados, cujos
administradores pagaram para que seus
endereços fossem destacados na busca.
Isso pode ser identificado, conforme o
exemplo presente no slide: no primeiro
conteúdo listado, a palavra “anúncio”
aparece ao lado do endereço do site,
conforme o destaque do retângulo
vermelho na imagem. Também há casos
em que o próprio buscador faz parcerias
com organizações de credibilidade para
privilegiar suas informações na hora de
apresentar o resultado de uma busca (isso
acontece, por exemplo, na área da saúde,
em que é essencial contar com
informações precisas).
Vale destacar que nem todo conteúdo
selecionado para figurar entre os
primeiros de uma busca é,
necessariamente, ruim. No caso do
exemplo, temos uma fonte segura de
informação, que é o site da Organização
Mundial da Saúde (OMS), a principal
referência para entender a situação da
Covid-19 no mundo.
Buscar informação pelo celular
Neste tópico, explicamos como é possível
realizar uma busca a partir do celular. A
intenção é explicar que no celular há,
basicamente, dois navegadores à
disposição: o Google Chrome, já visto
anteriormente, presente em celulares
Android (de marcas como Samsung,
Motorola, LG, Xiaomi etc.) e o Safari,
específico para Iphones.
Este é um momento interessante para
levantar, no grupo, os modelos de celular
dos participantes. O educador pode pedir

ao grupo para localizar, em seus
dispositivos, o navegador à disposição para
realizar buscas.
Buscar informação pelo celular
Alguns celulares, como no caso da
imagem, apresentam um campo para
buscas na tela inicial do dispositivo. Dessa
forma, não é preciso clicar no navegador
para acessar o buscador. Basta digitar a
palavra-chave para obter o resultado da
busca.

Buscar informação pelo celular
Em outros casos, no entanto, será
necessário localizar o navegador
(conforme exemplo no slide) para, então,
digitar o endereço no buscador Google na
barra de navegação, onde, finalmente,
será possível realizar a busca.

Buscar informação pelo celular
Por fim, mostramos ao grupo o navegador
Safari, do Iphone, e explicamos que, ao
identificá-lo, deve-se clicar nele e, assim
como ocorre com outros navegadores,
digitar o endereço do buscador Google na
barra de navegação. Quando o site
www.google.com.br estiver aberto,
deve-se digitar a palavra-chave desejada e
apertar a tecla “enter” do teclado para ter
acesso aos conteúdos levantados.
[ATIVIDADE PRÁTICA] Vamos buscar
uma informação na internet?
Indicamos uma atividade prática, com a
intenção de que os participantes
exercitem a busca de informações na
internet, a partir do dispositivo que
tiverem à disposição.
Incentive-os a digitar no buscador uma
boa palavra-chave (ou mais de uma) e a
escolher de 3 a 4 conteúdos apresentados
no resultado para visitar e analisar,
conforme as questões apresentadas no
slide a seguir.

[REFLEXÃO FINAL] Analisando os
resultados da sua busca
Antes de iniciar a atividade, porém, leia
com os participantes as questões deste
slide. Oriente-os a tomar nota do que
observarem em suas buscas, a fim de
responder as duas primeiras perguntas
propostas.
O tempo desta atividade pode variar entre
20 e 40 minutos, a depender da
habilidade do grupo e dos temas
pesquisados. É importante reservar ao
menos 10 minutos a mais para a reflexão
final. A reflexão pode ser feita em pares,
caso o encontro seja presencial, ou você
pode abrir espaço para os integrantes que
desejarem expor suas conclusões ao
grupo.

