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ESCOLA SECUNDÁRIA COM 2º E 3º CICLOS ANSELMO DE ANDRADE 

Curso de Educação e Formação de Adultos (nível secundário) 

FICHA DE TRABALHO Nº1 

Área: Sociedade, Tecnologia e Ciência 

NÚCLEO GERADOR 5: TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

Domínio de Referência 1 

• Actuar no quadro das predisposições para os usos e exploração de novas funcionalidades em objectos tecnologicamente 
avançados que fazem recurso às comunicações rádio, relacionando-os com os perfis sociais dos indivíduos. 
• Actuar em situações da vida doméstica na resolução de problemas relacionados com as comunicações a distância (rádio, 
televisão, telemóvel, telefone fixo, etc.). 
• Actuar na utilização das TIC na vida privada com conhecimento dos elementos básicos científicos nas comunicações rádio: 
ondas electromagnéticas, electrónica, etc. 

2008/2009 
 

Nome: ______________________________________________ Turma: _____ Nº: _____ 

 

Domínio de Referência 1 Contexto Privado Comunicações Rádio 

 

TEMPO PREVISTO PARA A ACTIVIDADE: 4 módulos de 45 minutos. 

 

Notícia consulta em http://dn.sapo.pt/inicio/interior.aspx?content_id=640108 

70% das crianças com 10 anos utilizam telemóvel 
Elsa Costa e Silva – 8 de Maio de 2006 

 Uma em cada três crianças do primeiro ciclo do 

ensino básico tem telemóvel. A utilização do aparelho cresce 

com a idade a ponto de este número duplicar quando são 

consideradas as crianças com dez anos: dessas, 70% possuem já 

um telefone móvel. O estudo, efectuado em escolas públicas 

do Porto, dá ainda conta de um dado preocupante: um terço 

das crianças que usam o aparelho não recebeu qualquer 

informação, de pais ou professores, sobre o seu uso correcto. 

 Este estudo – realizado por José Rocha Nogueira e 

Helena Moreira, do Centro Regional de Saúde Pública do Norte, 

e Maria João Pedroso, da sub-região de Saúde de Aveiro – 

inquiriu mais de mil crianças entre seis e 12 anos, de uma 

"amostra de conveniência de sete escolas". Ao todo, 34,5% 

tinham telemóvel. A prevalência para os alunos de seis anos é 

de quase 13%. Das crianças de sete anos, perto de 23% possuem 

o aparelho e nos oito anos já são quase 40% as crianças com 

telemóvel. Aos dez anos, é já a grande maioria que usa este 

meio de comunicação. 

 Os investigadores assinalam que "a prevalência de 

posse de telemóvel por parte de crianças em idade escolar não 

deve surpreender, não só face à realidade da sociedade 

portuguesa (em que os telemóveis são um objecto de consumo 

relativamente banal), como face a outros estudos que 

encontraram resultados semelhantes". Por exemplo, uma 

investigação na Alemanha com crianças de escolas primárias 

encontrou valores de utilização semelhantes. 

Precaução 

 Os riscos para a saúde decorrentes do uso de 

telemóvel têm sido alvo de vários estudos científicos. Até ao 

momento, a maioria tem tido resultados inconclusivos. A 

preocupação surge de uma maior exposição às radiações dos 

telemóveis e à possibilidade de provocarem a destruição da 

estrutura do material biológico. Outra questão é o facto de as 

crianças serem consideradas mais sensíveis aos efeitos adversos 

na saúde do que os adultos. Ou seja, é possível, adiantam 

alguns especialistas, que os mais novos enfrentem uma maior 

vulnerabilidade às radiações já que o seu cérebro se encontra 

em desenvolvimento e a absorção de energia pelo tecido 

adiposo é maior. Isto não só porque a cabeça é mais pequena 

mas também porque a radiação penetra mais facilmente numa 

caixa craniana mais fina. 

 Por isso, há diversos investigadores internacionais 

que têm defendido a aplicação de restrições na utilização de 

telemóveis por parte das crianças. Até porque os adultos de 

Data ___/___/___ 
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hoje começaram a utilizar os telemóveis numa idade mais 

avançada e têm assim um tempo de exposição inferior ao das 

crianças, que começaram a usar o aparelho muito mais 

precocemente. A política de precaução neste domínio foi, por 

exemplo, defendida pela Organização de Protecção 

Radiológica, uma instituição britânica. 

Alertas 

 Em Portugal, quer a Direcção-Geral de Saúde quer o 

provedor de Justiça emitiram documentos a alertar para a 

necessidade de precaução neste domínio e para a informação 

dos pais. E, em resultado deste estudo sobre a prevalência da 

posse de telemóvel nas crianças portuguesas, os investigadores 

recomendam também que "pais e professores sejam 

informados sobre os estudos e recomendações mais recentes 

no sentido de conhecerem os potenciais efeitos sobre a saúde 

das crianças e a adopção das medidas mais adequadas de 

prevenção desses riscos". 

Vivências 

 O estudo encontrou ainda dados que parecem indicar 

que a aquisição dos telemóveis é feita em idades cada vez mais 

jovens. Houve mesmo um aluno de sete anos que afirmou ter 

telemóvel desde os dois anos e os investigadores detectaram 

casos de crianças que tinham telemóvel desde os quatro anos. 

A idade em que mais crianças ganham o aparelho é entre os 

sete e os oito anos. 

 A maior parte dos alunos com telemóvel afirmou usá-

lo como uma ferramenta para receber chamadas de pais e 

outros familiares. E 40% afirmavam usar também o aparelho 

para mandar e receber mensagens de amigos e colegas. A 

utilização de mensagens escritas ou multimédia parece estar 

também disseminada entre as crianças, com quase metade dos 

possuidores de telemóvel a indicar esta forma de comunicação. 

Os jogos foram indicados por 65% dos inquiridos. 

 Neste trabalho de investigação, o facto de uma 

criança possuir telemóvel não pareceu ter qualquer influência 

sobre o tempo passado em jogos electrónicos ou a ver 

televisão e nem com a prática de desporto. Por outro lado, o 

facto de as crianças terem irmãos mais velhos com telemóvel 

não pareceu ter qualquer relação no facto de terem 

igualmente, ou não, o aparelho. 

Educação 

 O maior problema, para os investigadores, reside no 

facto de não ser disponibilizada a uma grande parte das 

crianças qualquer informação sobre a forma mais adequada de 

utilizar o telemóvel. Nas possuidoras do aparelho, um terço 

referiu não ter recebido instruções dos pais sobre como usar o 

telefone. E mesma das que tinham recebido, uma das mais 

frequentes é o não falar muito tempo. Mas, para a maior parte 

dos pais, a razão para este comportamento não tem a ver com 

o efeito protector para a saúde, mas sim com motivos 

económicos. 

 Outra questão diz respeito ao uso de auricular, 

aconselhado para evitar a proximidade do telemóvel com o 

cérebro. Contudo, três em cada quatro crianças afirmaram 

nunca ter usado este equipamento. Apenas 23,3% referiram 

usá-lo sempre ou quase sempre. 

 

 

Notícia consultada em http://ultimahora.publico.clix.pt/noticia.aspx?id=1370528&idCanal=62 

Nova moda entre os adolescentes americanos 

"Sexting", nudez e telemóveis  

Susana Almeida Ribeiro – 23 de Março de 2009 

Hormonas adolescentes e novas tecnologias. Estão 

reunidos os ingredientes básicos para uma receita de 

problemas. O sexting é a palavra inglesa que junta sex 

com texting e que, em termos gerais, quer dizer que os jovens 

do século XXI andam por aí a escrever mensagens picantes e a 

tirar fotografias a eles próprios, nus ou seminus, enviando-as 

de seguida para os telemóveis de namorados e amigos. 

Brincadeiras inocentes e sexy, dizem eles. Dissolução moral, 

dizem os educadores. Brincadeiras perigosas, dizem os pais. 

Pornografia infantil, clama a Justiça. 

 Apesar de as imagens em trajes íntimos (ou sem eles) 

serem normalmente destinadas aos namorados e namoradas, 

elas acabam muitas vezes em telemóveis alheios, graças à 

facilidade de partilha destes ficheiros. Daí até à Internet, 

onde as fotografias se espalham como fogo em capim seco 

pelas redes sociais, é um pequeno passo. A humilhação 

pública das vítimas já causou pelo menos um suicídio nos 

Estados Unidos, em 2008, e mais do que uma condenação 

por difusão de pornografia infantil. 

 Jessica (Jessie) Logan tinha 18 anos quando pegou 

numa corda e se enforcou, no seu próprio quarto. Várias 

semanas antes tinha enviado fotos suas, nua, ao rapaz com 

quem saía há cerca de dois meses. Esse mesmo rapaz 

reencaminhou as imagens para quatro amigas, e quando 
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Jessie deu por ela o liceu andava a chamar-lhe nomes pelas 

costas. “Galdéria” era um deles. O mais eufemístico. De 

simpática e extrovertida cheerleader, a jovem transformou-se 

numa finalista deprimida e fugidia, que muitas vezes preferia 

ficar dentro do carro, no parque de estacionamento, porque 

não tinha coragem de entrar no edifício da escola e enfrentar 

os colegas. 

 A 3 de Julho do ano passado, a pressão atingiu o seu 

auge e Jessie cedeu. Pendurou-se numa corda e preferiu 

morrer. O caso chocou Cincinnati (Ohio) e a nação. Afinal que 

tipo de brincadeiras perigosas são estas em que os filhos da 

América andam metidos? 

Um em cada cinco adolescentes admite sexting 

 Os pais de Jessie, Albert e Cynthia Logan – que 

consideram que as autoridades liceais não fizeram o suficiente 

para proteger a sua filha – tornaram a história pública e 

esperam agora que os EUA adoptem novas leis para combater 

este fenómeno que está a fazer vítimas mas que não apresenta 

nenhum culpado. “Queremos que seja aprovada uma lei”, 

indicou a mãe, Cynthia, ao Cincinnati.com. “É uma epidemia 

nacional. Ninguém está a fazer nada – nem as escolas, nem a 

polícia, nem os adultos, nem os advogados, ninguém”. 

 O caso de Jessie, até agora o único conhecido com 

este desenlace dramático, não é um caso isolado numa nação 

em que os adolescentes sentem cada vez mais pressão para 

embarcarem no fenómeno do sexting. 

 Em Outubro do ano passado, uma aluna do 8.º ano 

passou a noite num centro de detenção juvenil depois de uma 

fotografia sua, toda nua, ter acabado no ecrã do telemóvel do 

seu treinador, depois de o destinatário original da fotografia a 

ter reencaminhado para o professor. Em Janeiro último, três 

adolescentes (com idades entre os 14 e os 15 anos) que, 

alegadamente, enviaram fotografias delas próprias, nuas ou 

seminuas, através do telemóvel, e três colegas seus (entre os 

16 e os 17 anos) de um liceu da Pensilvânia foram acusados de 

pornografia infantil, relata a CBS. 

 Igualmente este ano, no Wisconsin, um rapaz de 17 

anos foi acusado de ter em sua posse pornografia infantil, 

depois de ter colocado online fotografias da sua namorada de 

16 anos tal como veio ao mundo, indica a ABC. No estado de 

Alabama, as autoridades também detiveram quatro 

adolescentes que tinham trocado entre si fotografias em que 

apareciam todos nus. Em Rochester, estado de Nova Iorque, 

um rapaz de 16 anos poderá vir a cumprir uma pena de sete 

anos de prisão por ter reenviado uma fotografia da sua 

namorada de 15 anos aos seus amigos. 

 Em resumo, adolescentes de pelo menos uma 

dúzia de estados norte-americanos foram acusados nos 

últimos meses por posse e disseminação de pornografia 

infantil. Caso sejam condenados, muitos destes 

adolescentes podem ficar com o cadastro manchado com a 

expressão que ninguém nos Estados Unidos quer ouvir: “sex 

offender”. Pior: este rótulo pode ficar colado aos jovens 

por muitos e maus anos. Nos EUA estas coisas são levadas 

muito a sério. 

 De acordo com um estudo recente levado a cabo 

pelo National Campaign to Support Teen and Unplanned 

Pregnancy (a comissão nacional de prevenção da gravidez 

indesejada entre as adolescentes), uma em cada cinco 

adolescentes admitiu já ter participado em práticas de 

“sexting”. E? “O que é que vamos fazer? Prender 20 por 

cento dos adolescentes americanos?”, pergunta Lisa Bloom, 

a consultora legal da CBS News. 

Proteger os adolescentes de si próprios 

 Depois da trágica morte de Jessica Logan, a sua 

mãe começou a trabalhar em parceria com o advogado 

Parry Aftab, especialista em fenómenos de 

segurança online e cyberbullying e ambos planeiam ligar o 

nome de Jessie a uma campanha nacional para esclarecer os 

adolescentes sobre os perigos do sexting. Aftab, com 

escritório em Nova Iorque, tem sido até agora o catalisador 

de uma rede de voluntários que trabalha para pôr fim ao 

cyberbullying e que opera a partir de dois sites, avança o 

Cincinnati.com: o wiredsafety.org (a maior e mais antiga 

organização de ciber-segurança dos EUA) e o 

stopcyberbullying.org. 

 “As escolas precisam de entender que as nossas 

crianças estão a alvejar-se a elas próprias e que a tecnologia 

é a arma usada”, indicou Aftab, citado pelo Cincinnati.com. 

“Nenhuma escola sabe o que fazer. Muitas pensam que o 

problema não é delas. Querem fechar os olhos e pôr os 

dedos nos ouvidos, dizendo que isso é um problema a 

resolver em casa”. 

 O problema é que o truque do sexting é 

precisamente a sua dissimulação. Um jovem pode estar a 

jantar à mesa de família e a mandar mensagens eróticas e 

pornográficas a quem queira, sem que os pais sequer 

suspeitem que, entre uma garfada de batata e outra de 

arroz, os filhos estão a escrever mensagens libidinosas nas 

suas próprias barbas. E mesmo que apanhem os telemóveis 

e lhes leiam as mensagens, nem sempre é fácil decifrar 

acrónimos como “IMEZRU” (“I’m easy, are you?”/“Eu sou 

fácil, e tu?”) 
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 Em todo este fenómeno, os pais têm um papel 

fundamental. Falar abertamente sobre o problema é meio 

caminho andando para a prevenção, deixando bem claro que a 

partir do momento em que o adolescente carrega em “enviar”, 

o mal fica feito, passando a estar à mercê daquilo que a outra 

pessoa pretende fazer com a sua mensagem. 

 “É muito importante que os pais se sentem e 

conversem com os seus adolescentes e os ajudem a 

desenvolver as suas aptidões emocionais e de intimidade”, 

indicou à CBS a terapeuta sexual Joyce Joseph. 

 

 

Notícia consulta em http://diario.iol.pt/sociedade/telemovel-criancas-dependencia-internet/962989-4071.html 

Telemóvel antes dos 12 anos é um perigo 

16 de Junho de 2008 

Os pais portugueses ainda estão «pouco atentos» aos 

malefícios do telemóvel, que está a causar situações de 

«profunda dependência» entre os jovens, mas estão 

extremamente preocupados com vício da Internet fazendo 

aumentar o número de consultas hospitalares, segundo uma 

especialista. 

 20 cientistas de vários países alertaram no domingo 

contra os perigos do uso de telemóveis, particularmente por 

crianças com menos de 12 anos. Dois dias antes, o jornal «El 

Mundo» noticiava que 20 jovens estão a receber tratamento 

num centro de saúde mental em Espanha devido à dependência 

do uso do telemóvel e das mensagens imediatas através da 

Internet (como é o caso do messenger). 

 Contactada esta segunda-feira pela agência Lusa, a 

coordenadora da consulta de adolescentes do serviço de 

Pediatria do Hospital Santa Maria, Helena Fonseca, afirmou 

que «há situações profundas de dependência» entre os 

adolescentes e alertou para os eventuais malefícios do 

telemóvel por crianças até aos 12 anos por «o cérebro ainda 

não estar totalmente desenvolvido». 

 «Tal como se pode falar da dependência de 

determinados fármacos, também podemos falar da 

dependência deste tipo de tecnologia», adiantou a pediatra. 

 Helena Fonseca identificou duas áreas de 

problemas: a dificuldade dos adolescentes em «desligar da 

dependência tão grande do telemóvel» e a sua interferência 

no sono. «Para todo o lado que vão levam o telemóvel. 

Põem-no no silêncio, enviam mensagens. Até nas consultas 

estão a fazer isso e tenho de pedir que o desliguem para 

darem um pouco de atenção», contou. 

 Por outro lado, o facto dos jovens não desligarem o 

telemóvel durante a noite também constitui uma 

«preocupação crescente» para a pediatra. «Miúdos que têm 

problemas de sono ficam muito mais desassossegados e isso 

tem consequências graves a nível do sono», sustentou, 

considerando que «os pais ainda estão pouco atentos e 

despertos para os malefícios que o telemóvel pode causar».

 

 

Questão 

Explore as evoluções futuras no uso dos telemóveis e apresente consequências, positivas e 

negativas, nas relações e práticas sociais. Não esqueça de ter em conta que os jovens de 

hoje são os adultos de amanhã. 

 

 

BOM TRABALHO! 


