
li
di

a 
– 

li
te

ra
ci

a 
di

gi
ta

l 
de

 a
du

lt
os

40

Caça-pechinchas online

Esta é uma atividade que propõe aos adultos a pes-

quisa e análise de leilões online (ex. serviço Well-

bid, criando-lhes oportunidades para conhecer ou 

ampliar o conhecimento sobre o que são e para que 

servem estes espaços, tomar consciência da diver-

sidade de produtos e serviços aí oferecidos, analisar 

as condições e as regras definidas para licitações 

online e partilhar os resultados da pesquisa e análise 

realizadas.

Os leilões online ganham cada vez mais populari-

dade. Com custos praticamente inexistentes, são 

uma alternativa rápida, segura e eficaz para vender 

e comprar tudo o que possa imaginar: carros, casas, 

motos, roupas, tecnologias, arte, pinturas, etc. E, 

muitas vezes, a preços incrivelmente baixos!

Para o desenvolvimento desta atividade sugerimos que faça um diagnóstico prévio 

dos interesses dos adultos de forma a identificar e disponibilizar-lhes uma listagem 

significativa de serviços de mercado/comércio eletrónico, a partir da qual poderão 

selecionar o serviço que mais curiosidade e/ou interesse lhes despertar para análise. 

O serviço Wellbid (http://www.wellbid.com/) é uma opção interessante, dada a varie-

dade de produtos que comercializa, mas facilmente encontrará na Internet muito 

outros leilões online (ex. Oportunity Leilões; Leilões, P55 – arte & leilões; Palácio do 

Correio Velho, Leilões e Antiguidades; …).

 → Conhecer as características básicas de um leilão 

online.

 → Identificar produtos e serviços oferecidos através 

de mercados virtuais.

 → Analisar condições e regras definidas para as lici-

tações online.

 → Partilhar resultados da pesquisa e análise realizadas. 

Justificação

Notas & Links para ferramentas

Descrição Breve

Aprender o quê?

Recursos necessários
Equipamentos: Computador com ligação à Internet
Aplicações: Serviços de mercado/comércio eletrónico 
(leilões online)

Dia-a-diaLazer Informação
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Para iniciar esta atividade, promova um debate coletivo sobre o mercado 

virtual, os processos de compra e venda de produtos e serviços online, 

etc., procurando que os adultos concluam que a existência de riscos e 

esquemas fraudulentos na Internet, além de também existirem fora da 

redel, não deve constituir um elemento desencorajador para dela tirar o 

melhor partido. O conhecimento de tais riscos e ameaças é, pelo contrário, 

uma estratégia crucial para fortalecer a segurança online, neste caso, nos 

ambientes virtuais onde compradores e vendedores se encontram para 

fazer negócios que podem ser muito interessantes,  designados de leilões 

online ou leilões virtuais.

Entretanto, proponha a organização de grupos de interesse para pesqui-

sarem na Internet leilões online, de acordo com os interesses pessoais. 

Peça a cada grupo que selecione apenas um sítio e procure todas as infor-

mações disponíveis sobre os produtos e serviços disponíveis (categorias 

de produtos, por exemplo), o tipo de informação utilizada para caracteri-

zar esses produtos (incompleta ou completa?), o que necessitam para abrir 

uma conta, como podem começar a licitar com segurança, como concre-

tizar a compra de um determinado produto, como devolver o produto no 

caso de ser necessário, etc..

Defina um tempo para a realização desta pesquisa e proponha que cada 

grupo sistematize as principais ideias, de acordo com um conjunto de 

critérios de pesquisa previamente definido. Reserve um tempo para a par-

tilha das informações reunidas, deixando que cada grupo defina a melhor 

estratégia para a concretização desta tarefa.

Para finalizar, consagre uma sessão à exposição e partilha das ideias 

emergentes, dos conhecimentos adquiridos e das “lições” aprendidas. 

Para o desenvolvimento desta atividade sugerimos a pesquisa prévia 

de alguns artigos sobre características e funcionamento dos leilões 

online que pode utilizar como base para iniciar o debate sobre o tema 

ou mesmo como fontes de informação a disponibilizar aos adultos para 

facilitar o processo de pesquisa de informações pertinentes. Destaca-

mos, entre outros, a informação disponibilizada em O Seu Portal de 

Finanças Pessoais (“Como Funciona Um Leilão On-line”, disponível em 

http://goo.gl/Tjptzm).

Para que o grupo possa ampliar e alargar o mais possível os seus 

horizontes sobre o universo de leilões online hoje disponíveis, poderá 

ser interessante sugerir que cada grupo explore um serviço diferente, 

escolhido a partir de uma lista que poderá organizar previamente. Esta 

estratégia também irá permitir rentabilizar o tempo dedicado a esta ati-

vidade, sobretudo no caso de ter um grupo em que a maioria dos adultos 

não está ainda muito à vontade com as técnicas de pesquisa online. 

Tratando-se de uma atividade que 

consiste basicamente na pesquisa e 

sistematização de informação sobre 

um dado tema, a melhor estratégia 

para manter a segurança e a priva-

cidade online passará por eliminar o 

histórico de navegação, transferên-

cias e dados de formulários guar-

dados. Será ainda relevante abordar 

os principais tipos de problemas 

inerentes ao processo de com-

pra e venda de serviços através da 

Internet, sublinhando as melhores 

estratégias para proteção e prevenção 

de esquemas fraudulentos.

Sugestões & Dicas

Passos

Segurança &
Identidade Digital

Debater coletivamente sobre
o tema dos leilões online

Apresentar os resultados
decorrentes da pesquisa

Sistematizar e refletir sobre
as “lições” aprendidas

Pesquisar sobre as
características de um serviço
de leilão online selecionado

2 sessões com a duração de, pelo menos, 1,5 horas


