AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ALVES REDOL

O que preciso fazer?

- Saber o que é e para que serve a Internet.
- Aprender a entrar na Internet.
- Conhecer as regras de utilização da
Internet na Escola.
- Navegar à procura do tema.
- Escolher a informação que interessa.
- Guardar e imprimir textos e imagens.

Sabes o que é a Internet?

A Internet é uma rede de computadores interligados à escala
mundial, que fornece diferentes tipos de serviço: fontes de informação,
correio eletrónico, grupos de discussão, conferências, venda de
produtos, operações bancárias, etc.

Informa-te na Biblioteca da tua Escola acerca das regras de utilização da Internet e
marca o teu tempo de “navegação”.
Define qual o tema e a informação que pretendes encontrar. Caso não o faças, corres o
risco de “naufragar” no meio de tanto “mar” de informação.
Os programas, que dão acesso à Internet, designam-se por navegadores (browsers em
inglês). Os três programas de navegação mais utilizados são: o Microsoft Explorer,
Mozilla FireFox e o Google Crome.

Abre o programa para navegar e escreve na zona adequada um endereço. Na Internet
o tipo de serviço mais utilizado é a World Wide Web (www).

Para fazer a busca deves utilizar os Serviços de Pesquisa, de preferência em
português:
http://www.aeiou.pt
http://www.sapo.pt
http://www.cusco.pt
http://www.google.pt

Aguarda que seja estabelecido o contacto e apareça no ecrã a primeira página do
respectivo local: http://www.aeiou.pt, por exemplo.

Pesquisa agora por categorias já definidas (Arte e Cultura, Ciências, Desporto,
Educação, etc.) ou digitando uma palavra-chave, seguida de Enter.
Vê o exemplo da pesquisa sobre “História”.
- Como existem muitas páginas sobre este assunto, terás que escolher um site que, em
princípio, dará resposta ao teu problema. Faz um clique com o botão do rato em cima do
título assinalado.
- Ao clicar em: “História de Portugal” estás a navegar no endereço:
http://ribatejo.com/hp/
- Clica em “Procurar”.
As hipóteses de escolha são várias (Cronologia, Personagens, Documentos…).
- Imagina que o teu interesse reside no Marquês de Pombal, então clica em “Personagens”.
Faz novamente um clique com o botão do rato sobre “Personagens” e depois segue as
instruções.

Copia agora o texto da Internet para o teu processador de texto:
- Seleciona com o rato o texto que pretendes copiar;
- No menu Editar escolhe a opção “copiar” ou pressionando as teclas CTRL+C.

Abre um documento do Word e no menu Editar do programa de processamento de
texto escolhe a opção “colar” ou pressionando as teclas CTRL+V.

Como vês, é fácil
pesquisar e retirar
informação da Internet!

