
 

 

eSafety Label 

 

O eSafety Label (Selo de Segurança Digital), iniciativa European Schoolnet, lançada em 2012, 

é um serviço europeu de certificação e de apoio às escolas, que visa promover um ambiente 

seguro e enriquecedor e o acesso seguro às tecnologias digitais, como parte da experiência 

de ensino e aprendizagem. Através deste projeto, a Direção-Geral da Educação apoia as 

escolas (alunos, pais, professores e funcionários assistentes operacionais), para que possam 

lidar com todos os aspetos relacionados com a segurança digital. 

Graças ao processo de certificação do eSafety Label, e com base num conjunto de critérios, 

as escolas podem identificar os pontos fortes e pontos fracos das três áreas distintas de 

segurança digital: infraestrutura, políticas e práticas. 

 

Como são atribuídos os selos? 

 

 

 

https://www.esafetylabel.eu/home
http://bit.ly/2QYYcqL


 

De acordo com suas respostas, os recursos e casos de incidentes que enviou, bem como a qualidade 

da sua atividade na Comunidade, receberá uma pontuação. 

 

Selo de Ferro: se marcar menos de 22 pontos, será premiado com um Selo 

de Ferro. Mas não se preocupe! A prática leva à perfeição, comece a 

trabalhar nas sugestões incluídas no seu Plano de Ação personalizado, leia 

as fichas informativas, explore os recursos e os casos de incidentes no portal 

do eSafety Label e tente novamente após 3 meses! 

 

Selo de Bronze: Se o seu formulário de avaliação obtiver pelo menos 22 

pontos, com um mínimo de cinco pontos em cada uma das três categorias, 

a sua escola ganhará um Selo de Bronze. Isso significa que a sua escola está 

a demonstrar estar comprometida com a segurança online, com alguns 

aspetos em vigor, mas existe mais a ser feito. Depois de ter implementado 

as alterações sugeridas no Plano de Ação e contribuído suficientemente 

para a Comunidade, poderá reenviar o Formulário de Avaliação, após 12 

meses de ter recebido o Selo Bronze 

 

Selo de Prata: Para receber um Selo de Prata, o seu formulário de avaliação 

deve ter pelo menos 44 pontos. Dependendo de suas respostas no 

Formulário de Avaliação, a sua atividade no portal, bem como seus recursos 

e casos de incidentes, a Coordenador Nacional decidirá se a política, a 

prática e a infraestrutura de segurança online da sua escola merecem um 

Selo de Prata. 

 

Selo de Ouro: é para escolas com pontuação mínima de 55 pontos no 

Formulário de Avaliação e os recursos, casos de incidentes e atividades na 

Comunidade devem demonstrar uma prática excecional em todas as áreas 

de segurança online e a segurança online incluída no currículo escolar para 

todos os alunos. Uma escola premiada com um Selo de Ouro eSafety deverá 

a apoiar ativamente os pais e também oferecer assistência aos colegas de 

outras. 

 

O nosso agrupamento obteve pontuação máxima, garantindo 

eSafety Label Gold válido até 2024. 

 


