
 LEITURAS COM PERFIL 6 |DIA DA INTERNET MAIS SEGURA , 9 de fevereiro 

 No âmbito desta atividade, propomos leituras em articulação com os domínios de Educação para a 
Cidadania e as áreas de competências do Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

CONTEXTUALIZAÇÃO 
 - Domínio de Educação para a Cidadania: Risco/Riscos tecnológicos 

- Áreas de Competências do Perfil do Aluno: Linguagens e Textos, Informação e Comunicação,   
                                                                                  Relacionamento interpessoal 
 
No mês de fevereiro, celebra-se o DIA DA INTERNET MAIS SEGURA (9 de fevereiro de 2021).  
Ao longo dos anos, este tornou-se um evento marcante, sendo hoje comemorado em mais de 100 países 

e em todos os continentes. O tema de 2021 é "Together for a better internet". 

O objetivo é sensibilizar os cidadãos, em especial o público mais jovem, para os riscos da Internet. Assim, 
pretende-se educar para a prevenção desses riscos e sensibilizar os decisores políticos e a indústria para que 
estes sejam acautelados. 

Neste contexto, eis a nossa proposta de leitura: 

ARMADILHA DIGITAL 

de Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada 

 

Neste livro, Isabel Alçada e Ana Maria Magalhães - autoras da coleção 
juvenil Uma Aventura -contam a história da "Armadilha digital", que tem a 
família Ventura como epicentro dos acontecimentos. A história gira à volta 
de um trio familiar: o pai Abel, proprietário de uma agência de viagens, a 
filha Beatriz, estudante e a tia Aline, dona de uma empresa 
de ticketing  (emissão de bilhetes). 

Na trama entram também Zé Gonzaga, programador de profissão, 
professor de Beatriz na Escola das Artes onde leciona 
um workshop extracurricular sobre programação e Carlos, o "viking", amigo 
de sempre da família, especializado em questões de segurança cibernética. 
No decurso da história, entra em cena como figura paralela, Inês Patrícia, a 
mediadora de seguros da agência de viagens Venturina, de que Abel é 
proprietário. 

Na narrativa são ainda trazidas para o centro da ação personagens anónimas vindas de uma unidade 
de combate ao cibercrime e à criminalidade tecnológica da Polícia Judiciária, através das quais são 
apresentados conceitos do mundo digital- hackers  (piratas informáticos), ransomware  (ataques com 
pedidos de resgate), phishing  (descobrir e usar a palavra passe) ou malware (instalação de vírus ou 
programas maliciosos). 

"Armadilha Digital" pretende assim alertar para os perigos da Internet e ao mesmo tempo, de forma 
didática, dar a conhecer as soluções de proteção que o setor segurador oferece, para fazer face aos riscos 
cibernéticos. 

https://www.apseguradores.pt/ (consultado em  15-02-2021,adaptado) 

 
 
     Se conseguimos despertar o vosso interesse, disponibilizamos o texto integral na equipa da Biblioteca na 

plataforma Teams.  

Até breve! Obrigada pela vossa colaboração!  

      A equipa da Biblioteca 

 
 


