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Público-alvo: 

Breve Descrição: 

Objetivos: 
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 3.º ciclo 

 
 
 
 
 Nesta atividade pretende-se que os alunos instalem o Viber e aprendam a fazer ligações gratuitas 

para qualquer um dos contactos guardados no seu telemóvel e que tenham já (ou venham a ter) essa 
ferramenta instalada no seu telemóvel (smartphone). 

 
 
 
 
 Baixar e instalar o Viber no telemóvel (pode também instalar-se no computador e/ou no tablet); 

 Estabelecer ligação para um dos contactos já com Viber: 

 Participar em grupos abertos criados no Viber; 

 Criar um grupo aberto e convidar os amigos ou familiares. 
 

 
 

 
 Computadores/tablet; 

 Dispositivo móvel; 

 Ligação à Internet; 

 O acesso ao Viber não necessita de registo ou criação de uma conta! O Viber usa o seu número de 
telefone como sua “identidade”. Assim que baixar a aplicação, receberá um código de acesso por SMS 
ou uma ligação específica para ativar o Viber. O código de acesso garante que você é o proprietário 
real do número do telemóvel, evitando que outros obtenham o seu código de acesso e façam ligações 
usando seu ID de chamada. A aplicação Viber está disponível para qualquer um dos sistemas 
operativos, isto é, Windows8, IOS, Android, Windows Phone, Blackberry e Nokia. Embora esta 
atividade implique o uso de um smartphone, o Viber pode também ser instalado no computador, seja 
ele Windows, Mac ou Linux. Pode fazê-lo em http://www.viber.com/pt. 
 

 
 
 
 Esta atividade tem duas grandes etapas: uma etapa prévia, tendo em vista criar condições para que 

todos os adultos possam instalar o Viber nos seus smartphones ou mesmo nos seus computadores 
pessoais; 

 Uma segunda etapa com o objetivo de exploração propriamente dita das funcionalidades da 
ferramenta, seja de estabelecimento de uma ligação com outra pessoa, seja de participação em 
grupos temáticos abertos; 

 Deve começar por verificar quem dispõe de telemóveis com capacidade para instalar o Viber; 

 Alguns dos alunos não terão ainda smartphones, pelo que poderá também ser explorada a 
possibilidade de fazer a instalação em computadores pessoais; 

 Depois dessa verificação, deve ajudar os alunos a instalar o Viber nos seus dispositivos e a fazer a 
sincronização dos contactos já existentes; 

 Tratando-se de uma tarefa que pode necessitar com frequência da sua intervenção, reserve algum 
tempo para o efeito; 

 Depois da sincronização, peça-lhes que explorem os contactos para identificarem uma pessoa amiga 
que também disponha do Viber e com quem gostassem de falar naquele momento; 

 Estabelecer uma ligação para um dos contactos será o passo seguinte, sendo a fase de maior 
autonomia e entusiasmo por parte dos adultos; 
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Sequência: 

 Reserve também algum tempo para que possam tirar prazer de falarem com as pessoas escolhidas 
antes de exploração dos grupos abertos; 

 Participar em grupos abertos existentes no Viber sobre temas do seu interesse, pode ser uma 
atividade iniciada por si, mas com aplicação mais demorada já fora desta sessão de trabalho; 

 No caso de ainda lhe sobrar algum tempo disponível, pode ir um pouco mais longe e criar com eles 
um grupo temático aberto para poderem convidar os amigos ou familiares. 

 
 
 
 
 Instalar o Viber no smartphone; 

 Sincronizar os contactos já existentes; 

 Identificar amigos ou familiares já com Viber instalado; 

 Ligar a uma dessas pessoas e conversar com ela sobre esta nova ferramenta; 

 Explorar e participar em grupos temáticos. 


