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Resumo: 

 

As novas tecnologias ampliam nossas 
possibilidades na vida pessoal, profissional, 
oferecem oportunidades de comunicação com 
novas pessoas, aprendizagem, diversão, 
porém, observa-se também que tradicionais 
conflitos de ordem social, como a calúnia, 
difamação, excitação à violência, bullying, e os 
mais diversos crimes, tem sido empregados via 
internet. É possível prever e, infelizmente, até 
constatar, que muitos jovens em idade escolar, 
estão cometendo algumas dessas infrações e 
que também são, na maioria das vezes, alvo 
fácil uma vez que desconhecem os riscos de 
quem navega na internet. A partir das 
oportunidades e riscos que a internet pode nos 
oferecer, essa proposta de trabalho, vinculada 
a um projeto de pesquisa e intervenção 
escolar, visa discutir o uso responsável da 
internet em uma ação conjunta entre escola e 
família, objetivando que todos possam melhor 
compreender e utilizar essa poderosa 
ferramenta de comunicação da atualidade 
minimizando os riscos advindos de sua 
utilização. Para tanto, montou-se essa Unidade 
Didática. 

Palavras-chave: Internet, perigos na internet, escola pública, 



família. 

Formato do Material Didático: Unidade didática 

Público Alunos do 6º ano, pais e responsáveis 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Estimado colega professor! 

Esse material é uma produção resultante de parte dos estudos 

realizados no Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, junto a turma 

2014/2015, e visa o enfrentamento de uma problemática no cotidiano de 

nossas escolas relacionada ao uso indevido das novas tecnologias, em 

especial, o uso da internet por jovens estudantes e os perigos a que estão 

expostos. O material, não pretende esgotar este assunto tão complexo. Tem 

como intenção, estimulá-lo na tarefa de conduzir os alunos ao conhecimento e 

à troca de experiências, no que diz respeito, ao uso responsável desse 

importante recurso. 

Sabemos que as mudanças proporcionadas pela internet, são 

significativas, como por exemplo, a possibilidade de expressão e sociabilização 

através das ferramentas de comunicação mediada pelo computador. Porém, 

não podemos nos esquecer de que mais do que conectar máquinas, a internet 

conecta pessoas, sentimentos, desejos, intencionalidades.  

Consequentemente, esse espaço virtual, deve ser visto como um 

conjunto que agrega pessoas com boas ou más intenções (assim como 

acontece no mundo real), que por trás de uma máquina conversam, compram, 

jogam, pesquisam, se divertem, publicam e que também roubam, enganam, 

mentem, caluniam, prejudicam e fazem muito mal à sociedade. Essas práticas 

chegam à escola. Logo, a escola acaba vivenciando alterações no 

comportamento dos estudantes, que estão vivenciando essa novas práticas, o 

que requer, no caso da escola, um repensar-se constante para que acompanhe 

essas transformações uma vez que também faz parte integrante delas.  

Esta Produção Didática Pedagógica, montada na forma de uma Unidade 

Didática, será trabalhada no Colégio Estadual Novo Horizonte Ensino 

Fundamental e Médio, na Cidade de Toledo, Região Oeste do Estado do 



Paraná, com uma turma do 6º ano do período vespertino, juntamente com os 

seus pais e ou responsáveis. A temática tem como mote central de discussão a 

possível contribuição da escola, em conjunto com a família, na mediação do 

uso da internet por parte do jovem estudante. Essa temática busca promover 

reflexões e discussões entre pais/responsáveis e alunos sobre o uso da 

internet com critérios de responsabilidade. 

 

BREVE HISTÓRICO DA INSTITUÇÃO CAMPO DE TRABALHO 

O Colégio Estadual Novo Horizonte Ensino Fundamental e Médio, foi 

criado através da Resolução nº 542 de 12/02/1993 e reconhecido pela 

Resolução nº 222/95 de 30/01/1995. Desde sua criação até outubro de 2001, 

teve funcionamento no prédio da Escola Municipal Carlos Friedrich, sito à Rua 

Leonardo Francisco Nogueira, nº 460 – Jardim Coopagro. Com a construção 

do prédio próprio, passou a funcionar na Rua Pacífico Dezem, nº 428, Jardim 

Coopagro. O Colégio reúne educandos oriundos de classes sociais variadas, 

predominando a classe baixa. 

O bairro onde se localiza o colégio é um dos mais populosos do 

município. Possui várias atividades socioeconômicas que contribuem para seu 

desenvolvimento e autossuficiência. O nome do educandário foi escolhido pela 

própria comunidade, que após várias reuniões optou por aquele que traduzia 

melhor o valor do estudo para as pessoas e sua importância na vida das 

crianças e dos jovens da comunidade. 

Fonte:PortalDiaEducaçãhttp://www.gis.seed.pr.gov.br/gis/exibirFoto.jpg?codFoto=555118 



As atividades a serem desenvolvidas no Colégio Estadual Novo 

Horizonte Ensino Fundamental e Médio, durante a implementação do projeto 

de intervenção que constituem essa unidade didática, estão distribuídas em 8 

encontros de 4 horas conforme a descrição que se segue. 

 

1º ENCONTRO – 4 horas  

 

TEMA: 

 Apresentação da Proposta de Intervenção Pedagógica aos 

pais/responsáveis dos alunos envolvidos (6º anos). 

 

OBJETIVOS: 

 Fazer com que os pais e responsáveis conheçam a proposta de trabalho 

que será desenvolvida. 

 Realizar orientações sobre a importância de pais/responsáveis no 

acompanhamento dos filhos no que se refere uso da internet; 

 

METODOLOGIA: 

Os pais e ou responsáveis dos alunos participantes, serão convidados a 

comparecer à escola no período noturno, onde será feita a apresentação da 

proposta de Produção Didática Pedagógica. Após realizar a acolhida aos pais, 

será feita uma exposição da importância dos pais acompanhar o que seus 

filhos fazem na internet, de acordo com a Cartilha Navegar Com Segurança. 

Aos presentes, será informado que os assuntos a serem trabalhados 

com estudantes, serão os perigos associados aos recursos existentes na 

internet: 

 

 

RECURSOS: 

 Sala de aula, projetor multimídia, pendrive, vídeos selecionados. 



ATIVIDADE – 1 

 

 Exibição do vídeo, 5 Dicas para proteger seu filho na internet. 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=SPIEvvyIRKM 

 

ATIVIDADE – 2 

 

 Após o vídeo, será realizado o questionamento aos pais: 

 

 

Os pais e responsáveis serão levados a refletir, que a internet faz parte 

da vida de nossos estudantes, é algo tão corriqueiro quanto ver televisão.  

Em vez de essa diferença ser uma incompatibilidade entre adultos e 

crianças, ela pode se tornar uma oportunidade de aproximação e 

aprendizagem. Um relacionamento positivo entre o adulto e a criança, e o 

adulto e o adolescente, é aquele que permite a expressão dos sentimentos 

quando os problemas aparecem. A criança deve ser ouvida e o adulto também. 

 

 ATIVIDADE – 3  

 

 Para o encerramento dos trabalhos, será exibido o material em slides 

Power Point “Dicas para pais mostram como os filhos podem usar a 

internet com segurança” que se encontra disponível no seguinte endereço 

eletrônico: 

http://tecnologia.uol.com.br/album/dicas_seguranca_internet_criancas_album.ht

m?fotoNav=8. 

Também será apresentada algumas sugestões aos pais que podem 

auxiliar seus filhos a evitar os perigos na internet: 

DICAS AOS PAIS 

 Na faixa etária dos 9 aos 12 anos. Muitas atividades escolares 

solicitadas podem ser feitas utilizando a internet; 

http://tecnologia.uol.com.br/album/dicas_seguranca_internet_criancas_album.htm?fotoNav=8
http://tecnologia.uol.com.br/album/dicas_seguranca_internet_criancas_album.htm?fotoNav=8


 Tenha certeza de que PROIBIR NÃO EDUCA e não previne de nada. As 

tecnologias mais avançadas para proteger crianças e adolescentes em 

qualquer espaço continuam sendo diálogo e orientação. 

 Se não sabe usar o computador nem navegar na Internet, aproveite para aprender 

junto com seus filhos. Verá que será muito interessante receber lições de 

tecnologia, entender o que eles fazem, com quem conversam e o que 

divulgam na Internet. Coloque-se sempre à disposição para que peçam 

ajuda quando se sentirem ameaçados ou receberem conteúdos 

impróprios on-line. 

 No lugar das velhas dicas para não receber doces nem carona de 

estranhos, hoje os pais precisam alertar os filhos para não divulgarem dados 

pessoais na Internet, não aceitarem convites para se encontrarem com 

amigos virtuais e nem receberem arquivos de estranhos. 

 Espionar e gravar tudo o que seus filhos fazem não são boas saídas, 

pois você fere a privacidade e pode fragilizar a confiança. Pense bem: 

você grava as conversas dos filhos na quadra de futebol ou na casa de 

bonecas? Por que faria isto na Internet? 

 Programas de filtro de conteúdo podem ajudar, mas o diálogo aberto sobre 

como, quando e com quem usar a Internet continua sendo responsabilidade dos 

pais. Os Programas podem funcionar bem em casa, mas e na Lan 

House? E na casa do colega? 

 Ensine que não podemos acreditar em tudo, nem em todos. Como em 

todos lugares, há pessoas mal intencionadas e mentirosas. 

 Mantenha sempre diálogo aberto com seus filhos. Assim eles poderão 

incorporar as dicas de segurança como proteção e não apenas como 

mais uma regra imposta. Quando entenderem que é para o bem deles, 

estarão protegidos em todos os lugares. 

 Deixe seu computador em local visível com trânsito de pessoas. Não é necessário 

uma supervisão acentuada e intensa, basta dar uma olhada por trás do ombro para 

verificar o que ela está fazendo. 

Retirado de Dicas para pais | Safernet Brasil. Disponível em: 

http://www.safernet.org.br/site/prevencao/dicas/pais 

Acesso em 13 ago 2014 

http://www.safernet.org.br/site/prevencao/glossarios/internet#filtro
http://www.safernet.org.br/site/prevencao/dicas/pais


2º ENCONTRO – 4 Horas 

 

TEMA: 

 O que sei sobre a internet? 

 

OBJETIVOS: 

 Apresentar a turma selecionada, a proposta de Intervenção Pedagógica 

PDE, bem como de suas etapas;  

 Identificar a importância da internet no cotidiano destes estudantes; 

 Promover discussões sobre o uso responsável da internet; 

 

METODOLOGIA: 

Neste encontro, será apresentada a proposta de intervenção 

pedagógica, o acolhimento e as atividades serão realizadas no laboratório da 

informática. 

Através de um questionário, será verificado a forma como as 

tecnologias, com destaque para a internet, está sendo utilizada pelos alunos. 

 

RECURSOS: 

 Folhas, lápis, canetas, cartolinas. 

 

ATIVIDADE – 1 

 

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL – PDE 
 
As repostas a todas as perguntas contidas neste questionário permanecerão 
estritamente confidenciais e serão utilizadas exclusivamente para fins de       
pesquisa. 

USO DA INTERNET 

 Data de nascimento: ____/ ____/ ____ 
 

 Sexo: (  ) masculino (  ) feminino 
 

 Quantos irmãos você tem? ___________________________________ 
 
1. Seu pai trabalha: 
(  ) sim    (  ) não (aposentado, estudante)   (  ) não (desempregado)  (  ) não sei 

 
2. Sua mãe trabalha: 
(  ) sim    (  ) não (aposentada, estudante)   (  ) não (desempregada)  (  ) não sei 



3. Você tem um computador em casa? 
     (  ) sim   (  ) não 
 

4. Você usa Internet com que frequência? 
(  ) nunca usei 
(  ) não uso com frequência  
(  ) uso uma ou duas vezes por semana 
(  ) uso de três a seis vezes por semana 
(  ) uso diariamente. Em média quantas horas por dia? _________________ 

      Em caso afirmativo, durante a semana normalmente você utiliza a Internet onde: 
__________________________________________________________________ 
 

5. Quem usa mais o computador em sua casa? 
     (  ) os filhos   (  ) os pais   (  ) tantos filhos, quanto os pais 
 

6. Quanto ao computador em casa é..... 
(  )  para resolver, sobretudo, as minhas tarefas   (  ) para me divertir (jogos, 
informações, facebook, conversar com amigos)   (  ) tanto para minhas tarefas, 
como para meu divertimento. 
 

 
7. Em casa onde se encontra o computador, onde eu uso?  

     (  ) sala de televisão, sala de visitas, sala de jogos  
     (  ) num local que serve de escritório 
     (  ) no quarto de meus pais   
     (  )no quarto de meu irmão ou de minha irmã 
     (  ) no meu quarto 
 

8. Em casa, meus pais impõem um limite de tempo para navegar na 
Internet? 

     (   ) Sim    (   )Não 
 

9. Meus pais querem saber o que faço na Internet? 
     (   ) nunca    (   ) as vezes    (   ) sempre 
 

10. Procuro informações para resolver trabalhos escolares 
     (  ) nunca  (  ) raramente  (  ) frequentemente  (  ) sempre    Quais? ____________ 
__________________________________________________________________ 
 

11. Você possui perfil nas redes sociais, como por exemplo Facebook? 
     (   ) sim   (   ) não 
 

12. Você costuma postar fotos suas, de seus amigos e familiares? 
     (   ) nunca    (   ) as vezes    (   ) sempre 

 
13. Você conversa ou conversaria com uma pessoa que você não conhece 

na internet? 
     (   ) nunca    (   ) as vezes    (   ) sempre 
 

14. Você já realizou algum comentário maldoso nas redes sociais? 
     (   ) nunca    (   ) as vezes    (   ) sempre 
 

15. Você já foi vítima de algum comentário maldoso na internet? 
     (   ) nunca    (   ) as vezes    (   ) sempre 
 



16. Cite três coisas que você mais gosta de fazer na internet: 
 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE – 2 

 

 Dinâmica “O que sei sobre a internet?”  

 

Dinâmica: O que sei sobre a internet? 

Em uma grande cartolina, haverá o desenho de um rosto sorrindo e 

próximo haverá um ponto de interrogação, com o tema central do 

projeto USO RESPONSÁVEL DA INTERNET. Cada estudante, receberá o 

desenho de uma lâmpada que deverá ser preenchida com palavras 

relacionadas ao uso da internet, após, cada aluno deverá se dirigir ao cartaz e 

colar a sua lâmpada. 

USO RESPONSÁVEL DA INTERNET 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Após a conclusão da atividade, será feita a leitura de todos os registros 

realizados. Os alunos, serão divididos em cinco grupos e devem responder as 

questões abaixo: 

 

 Estou utilizando a 

internet de maneira 

adequada? 

 Por que devo me preocupar com  

imagens, textos, vídeos , musicas, fotos 

que posto na internet? 

 Meus pais sabem o que  Além da internet, quais são as 



estou fazendo visualizando 

na internet? 

outras formas de lazer? 

 

 

3º ENCONTRO – 4 horas 

 

TEMA: 

 Perigos da internet 

 

OBJETIVOS: 

 Refletir os níveis de perigo, associados as possiblidades existentes na 

internet; 

 Apresentar, algumas possibilidades de uso seguro da internet; 

 

METODOLOGIA: 

Este encontro será desenvolvido, no laboratório de informática. Após a 

acolhida dos alunos, será desenvolvida a dinâmica: Onde está o Perigo?, 

sugerida por Rui Tinoco em seu livro “Educação para o uso da internet: uma 

abordagem através das dinâmicas de grupo”. 

 

RECURSOS: 

 Dinâmica, cartilha, vídeo, projetor multimídia. 

 

 ATIVIDADE – 1   

 

 Dinâmica: Onde está o perigo? 

 

Dinâmica: Onde está o perigo? 

1º momento - Conversa inicial relacionada com os perigos 

relacionados à internet; 

2º momento - Organizam-se diversos espaços na sala, cada um 

deles identificado com cartazes com os seguintes dizeres:  

 

MUITO PERIGOSO – PERIGOSO – POUCO PERIGOSO – SEM PERIGO 



O dinamizador enumera as situações abaixo, sendo que os estudantes, 

devem se dirigir para a zona da sala mais relacionada, na sua opinião, com o 

grau de perigo que sentem existir naquela prática:  

Falar com desconhecidos  

Divulgar senhas 

Conversar com desconhecidos nas redes sociais 

Postar uma mensagem de feliz aniversário a um colega de escola 

Postar fotos sensuais 

Conversar via webcam com desconhecido 

Filmar brigas de amigos e postar nas redes sociais 

Postar em redes sociais xingamento a um colega 

Procurar uma receita de bolo 

Enviar um vírus para alguém, mesmo que seja brincadeira ou que a pessoa 

mereça 

Postar fotos de professores sem autorização dos mesmos 

Criar uma comunidade do estilo eu odeio meu professor, minha vizinha é 

uma mala... 

Conversar com um primo que está morando em outra cidade 

Comentar que a foto do colega postada nas redes sociais, está horrível e 

que ele mais parece um monstro 

Um colega contou um segredo e você espalhou nas redes sociais 

O dinamizador também poderá, da mesma forma, pedir que um aluno venha 

fazer o papel de dinamizador, listando outras situações.   

3º momento - Conversa com sistematização das contribuições. O dinamizador 

deve retomar os exemplos identificados ao longo da atividade tentando fazer 

com que o grupo compreenda situações de perigo e possibilidades de defesa. 

Sugestão retirada do livro de Rui Tinoco (2013). 

 

ATIVIDADE – 2 

 

Após a conclusão da dinâmica será feita a leitura da cartilha: Se Liga 

Internet Segura, de Ziraldo. Destacando aspectos do uso 



responsável desse recurso. Esse material está disponível em: 

               http://issuu.com/amaliabt/docs/seliga_cartilha  

 

 ATIVIDADE – 3   

 

Finalizar os trabalhos com o vídeo Phineas e Ferb segurança na 

internet, que apresenta sugestões para as crianças (e os adultos) 

de como se comportar na internet. Disponível em: 

                https://www.youtube.com/watch?v=B-FSU0Yqoas  

 

 

4º ENCONTRO – 4 horas 

 

TEMA: 

 Cyberbullying 

 

OBJETIVOS: 

 Identificar casos de Cyberbullying e quando ocorrem;  

 Sensibilização para as consequências psicológicas para a vítima do 

Cyberbullying 

 

METODOLOGIA: 

Neste encontro, acontecerá, a exibição de vídeos, que tratem da problemática 

Cyberbullying, a fim de que os alunos envolvidos possam refletir sobre as causas e 

danos causados por esta prática. 

 

RECURSOS: 

 Projetor multimídia, pendrive, vídeos selecionados. 

 

ATIVIDADE – 1 

 

http://issuu.com/amaliabt/docs/seliga_cartilha
https://www.youtube.com/watch?v=B-FSU0Yqoas


1º momento: Passar um vídeo com “pegadinhas” de TV para os 

alunos. Fazer uma seleção de cenas que sejam ao mesmo tempo 

engraçadas e desrespeitosas. Depois de algumas risadas, 

perguntar se os alunos sabem o que é bullying e se conseguem ver alguma 

relação dele com as pegadinhas. 

 Atividade: Questionar se ao assistirem o vídeo se sentiram mal ou 

“culpados” enquanto estavam rindo das pegadinhas. A ideia é 

mostrar como os sentimentos que dão origem à violência nas escolas 

não são necessariamente violentos do ponto de vista de quem está 

sentindo. Muitas vezes produzimos violência sem nos darmos conta. 

Nesse sentido, essa atividade pode ajudar os alunos a lidar melhor 

com situações coletivas de desrespeito 

Atividade sugerida no endereço: 

http://www.modernaliteratura.com.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A

8A8A82374E5855013750D4FB45126A 

 

 

ATIVIDADE – 2 

 

 Cyberbullying é fria!  

Cyberbullying não é brincadeira e faz vítimas reais! Liberdade de 

expressão requer responsabilidade. Utilize a internet de forma 

ética e legal! Vídeo educacional que apresenta os perigos do 

Cyberbullying. O vídeo se encontra disponível no site do 

movimento Criança mais segura na internet que busca educar, 

capacitar e conscientizar sobre o uso ético, seguro e legal da 

tecnologia, junto a pais, filhos e professores que é o grande 

desafio da era digital. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=48Qr7pABgwA 

 Reportagem Cyberbullying – Fantástico 

Vítimas relatam situações de constrangimento e formas de 

prevenção. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=XHEfAW9FIkw 



 Cyberbullying  

Promotor de Justiça Lélio Braga Calhau, passa orientações iniciais 

para as pessoas que possam estar sendo vítimas de Cyberbullying. 

Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=_UqMtVQe0L4 

 

 

ATIVIDADE – 3 

 

Finalizar o encontro com a discussão das seguintes abaixo, onde será feito o 

registro das respostas dos alunos: 

 O que o cyberbullying tem de diferente do bullying? 

 O que tem de igual? 

 É crime? Há punições? 

 Posso ficar anônimo na internet? 

 Como se proteger do cyberbullying? 

 

5º e 6º ENCONTRO – 8 horas 

 

TEMA: 

 Redes sociais 

 

OBJETIVOS: 

 Promover discussões em relação à questão do público e do privado; 

 Identificar atitudes a ser evitadas em redes sociais 

 

METODOLOGIAS: 

 Trabalho dialógico com material apostilado (cartilha) sobre a temática. 

 Leitura e debate com os alunos.  

 

RECURSOS: 

 Projetor multimídia, vídeos selecionados, folha de sulfite, lápis, canetas. 

 



ATIVIDADE – 1 

O encontro será iniciado com a leitura da página da cartilha cujo tema é: 

Preocupado com o que acontece na internet: quer conversar? Essa 

cartilha foi produzida pela SaferNet Brasil, que é uma associação 

civil de direito privado e vem desenvolvendo ações no enfrentamento aos 

crimes e violações aos Direitos Humanos na Internet.  

Retirado da Cartilha: Preocupado com o que acontece na internet: quer conversar? 

SaferNet Brasil, 2012.p. 8 

 

 ATIVIDADE – 2   

 

Será feito um levantamento entre os participantes do grupo: 

 Quais possuem perfis nas redes sociais, em especial, o Facebook? 

O que fazem, nas redes sociais? 

                   Seus pais sabem o que você, quais seus amigos nas redes sociais?  

 

 ATIVIDADE – 3   



 Dinâmica: “Há muito tempo que te não via... mas vi?”, 

Dinâmica: “Há muito tempo que te não via... mas vi?”, 

1º momento: Promove-se um diálogo sobre o seguinte assunto: há 

pessoas que mantêm amizades via internet. Trata-se de pessoas que 

se conheceram em uma determinada época, mas que a vida acabou por 

separar. Será que vocês têm também antigos colegas que pertencem a 

comunidades virtuais (redes sociais) com quem trocam linhas ocasionalmente 

mas que não se veem na vida real? 

2º momento: Formação de grupos de trabalho: cada um deles irá analisar os 

casos que se apresentam: 

 

Caso A 

A Maria é a menina mais bonita da escola e gosta muito das redes sociais. Na 

sua página tem várias fotografias de biquíni e em algumas delas está em 

poses provocantes. Convidou agora as colegas para que se juntem ao grupo 

das “Atrevidas”, onde as páginas tem todas o mesmo estilo de imagens. 

Caso B 

Lucas adora tirar fotos e divulgar na internet. Coloca fotos de todas as festas 

que participa, locais onde viaja, de sua família. Hoje na escola enquanto o 

professor de Matemática estava orientando seu colega, de maneira bem 

discreta tirou uma foto do professor e resolveu postar na internet, escrevendo: 

“Eu odeio o professor Fulano”.  

Caso C 

Terça-feira ao final da aula teve uma discussão entre dois colegas, houve 

palavrões, chutes e empurrões. Marcelo não perdeu tempo e filmou tudo. 

Imediatamente postou em seu facebook. Muitos amigos curtiram e 

compartilharam. O pai de um dos alunos envolvidos na confusão exige uma 

explicação. E agora o que fazer 

Caso D 

O André quer ser a pessoa com mais amigos na rede social a que pertence. 

Tem mais de mil! Convida todas as pessoas para «amigo», mesmo que não as 

conheça. 

 

3º momento O dinamizador deve acompanhar atentamente o trabalho em  



pequeno grupo, estimulando a reflexão sobre os aspectos positivos de cada 

caso e também os perigos que podem ocorrer. Tentará ainda promover troca 

de experiências, bem como procurar soluções e comportamentos mais 

indicados para o uso da internet. 

Sugestão retirada do livro de Rui Tinoco (2013) 

 

ATIVIDADE – 4 

 

 Reportagem Cuidados com as Redes Sociais da Universidade de Passo 

Fundo, TV, esta reportagem faz uma alerta para cuidarmos com as 

informações pessoais que postamos. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=9lOajvqvzu4. 

 

ATIVIDADE – 5 

 Como tirar fotos de um jeito legal – Criança Mais Segura na Internet. 

Disponível em:  

https://www.youtube.com/watch?v=LBDdiENX0hY 

 

 

 

 



 ATIVIDADE – 7   

 

 Leitura e debate com os alunos: 

 

FONTE: Arquivo Pessoal 

 

7º encontro – 4 horas 

 

TEMA: 

 Amizades no mundo virtual. Concurso de desenho sobre Internet segura. 

 

OBJETIVOS: 

 Promover reflexões os perigos e cuidados que devemos ter ao conhecer 

uma pessoa no mundo virtual. 

 Proporcionar discussão, análise e sobre os riscos dos relacionamentos 

nas redes sociais. 

 

METODOLOGIA: 

 Trabalhar de forma dialógica o uso de uma fábula. 

 Trabalho com charges aplicadas à temática. 

 Organizar um concurso de desenho sobre o uso responsável da internet. 

 

 



 ATIVIDADE – 1   

 

 Este encontro acontecerá no Laboratório de Informática, iniciando-se 

com a leitura compartilhada da fábula O galo e a raposa: 

Fábula: O galo e a raposa 

 

Fonte: http://www.mensagenscomamor.com/livros/fabulas.htm 

     No meio dos galhos de uma árvore bem alta, um galo, estava empoleirado 

e cantava a todo o volume. Sua voz esganiçada ecoava na floresta. Ouvindo 

aquele som tão conhecido, uma raposa que estava caçando se aproximou da 

árvore. Ao ver o galo lá no alto, a raposa começou a imaginar algum jeito de 

fazer o outro descer. Com a voz mais boazinha do mundo, cumprimentou o 

galo dizendo: 

     - Oh meu querido primo, por acaso você ficou sabendo da proclamação de 

paz e harmonia universal entre todos os tipos de bichos da terra, da água e do 

ar? Acabou essa história de ficar tentando agarrar os outros para comê-los. 

Agora vai ser tudo na base do amor e da amizade. Desça para a gente 

conversar com calma sobre as grandes novidades! 

     O galo, que sabia que não dava para acreditar em nada que a raposa dizia, 

fingiu que estava vendo uma coisa lá de longe. Curiosa, a raposa quis saber o 

que ele estava olhando com ar tão preocupado. 

     - Bem, disse o galo, acho que estou vendo uma matilha de cães ali adiante. 

     - Nesse caso é melhor eu ir embora, disse a raposa. 

     - O que é isso prima? disse o galo. - Por favor, não vá ainda ! Já estou 

descendo! Não vá me dizer que está com medo dos cachorros nesses tempos 

de paz?! 

     - Não, não é medo, disse a raposa, mas .............. e se eles ainda não 



estiverem sabendo da proclamação? 

 Moral da história: Cuidado com as amizades repentinas. 

 

 

 ATIVIDADE – 2  

 

 Nessa atividade será realizada uma discussão sobre as situações de 

relacionamento virtual entre os jovens e alertá-los para os perigos 

existentes quando não se sabe quem se está conversando. Será 

apresentada a imagem abaixo aos alunos, e solicitado aos alunos que 

apresentem suas considerações sobre a situação e questioná-los se 

conseguem identificar se uma pessoa é que diz ser e quais artifícios são 

utilizados por criminosos. 

 

 

Fonte: Disponível em: http://new.netica.org.br/educadores/recursos-educacionais/kit-safernet/ficha-08-
relacionamento.pdf 

 

 ATIVIDADE – 3   

 

Vídeo Você sabe com quem está falando. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=ESxcGbzfmG0. 

 



 ATIVIDADE – 4   

 

Finalizando este encontro será realizado um concurso de desenho 

entre os participantes do Projeto de Intervenção Pedagógica. O tema 

deste concurso será O uso seguro da internet, os desenhos 

deverão feitos em folha de sulfite A4, podendo ser utilizado lápis de cor, giz de 

cera para sua produção o nome do aluno deverá ser colocado no verso da 

folha. Após a produção de todos os desenhos os mesmos serão expostos no 

saguão da escola contendo um número de votação. Os três desenhos mais 

votados receberam uma premiação simbólica. 

 

8º encontro 

 

TEMA: 

 Conclusão dos trabalhos, resultado do concurso de desenho internet 

segura, distribuição da cartilha: Internet mais segura, da Safernet Brasil; 

 

OBJETIVOS: 

 Apresentar a comunidade escolar os conhecimentos adquiridos no que 

se refere ao uso responsável da internet; 

 

METODOLOGIA: 

 Utilização de material confeccionado pela Safernet Brasil, que trata dos 

perigos veiculados ao uso da internet. 

 Trabalhar com os desenhos produzidos pelos alunos. 

 

ATIVIDADE – DE CONCLUSÃO DE TRABALHOS 

 

 Neste último encontro os alunos participantes, irão conhecer o resultado 

do concurso de desenhos sobre Internet mais segura, além, disso será 

distribuída Cartilhas orientando sobre o uso seguro da internet. 
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