Concurso InternÉtica 2011
O Concurso InternÉtica 2011 tem como proposito estimular a participação dos
educadores e estudantes na Promoção do uso Ético e Seguro da Internet no Brasil. O
Concurso pretende atingir os diferentes públicos de internautas, uma vez que a Internet
está ocupando um lugar cada vez mais privilegiado na vida dos brasileiros.
Além de ligar redes de computadores, a Internet conecta milhões de pessoas que
formam suas redes de relacionamento e navegam pelas informações disponíveis no
Ciberespaço. Para que a Internet continue favorecendo a liberdade, a educação, a
democracia, a cultura, o lazer e a comunicação livre é preciso que seu uso seja ético e
consciente.
O Concurso InternÉtica 2011 é uma realização da SaferNet Brasil e Instituto
Childhood Brasil.

1  OBJETIVOS
O concurso tem por objetivo premiar iniciativas que estimulem o debate brasileiro
em torno dos temas: Ética, Cidadania, Sexualidade e Segurança na Internet e demais
Tecnologias de Comunicação e Informação – TIC. Para efeito deste edital, as Tecnologias
de Comunicação e Informação serão representadas por “TIC”.
a)
concurso prevê a realização de sugestões de aulas, dinâmicas, animações e
mensagens de dicas para promover um uso cada vez mais consciente e seguro das TIC
no Brasil. O concurso está organizado em 02 (duas) categorias diferentes:
•
•

Educadores
Estudantes

2  INSCRIÇÕES
Para participar o internauta deve se inscrever em uma das duas categorias do
Concurso: Educadores ou Estudantes, seguindo os critérios abaixo:

3  Categoria Educadores
a)
Para participar do concurso na categoria Educadores, os(as) educadores(as)
devem residir no Brasil, ter vínculo como educador(a) em uma unidade de ensino
reconhecida pelo MEC, atuando em qualquer disciplina, área ou projeto pedagógico que
contenha atividades pedagógicas realizadas diretamente com os alunos, com ou sem a
mediação de Tecnologias de Comunicação e Informação;
b)
Serão aceitas inscrições de educadores sociais que tenham vínculo
comprovado com alguma organização da sociedade civil que desenvolva atividades
de atendimento e/ou orientação direto à crianças e adolescentes no Brasil, podendo ser
Associação, OSCIP, OS, Instituto ou Fundação;
c)
Todos(as) educadores deverão preencher corretamente o formulário da ficha de
inscrição disponível em www.safernet.org.br/concurso, com dados completos e verídicos,
no caso de inscrições em grupo deverá ser indicado no nome de um representante para o
grupo;
d)
As inscrições devem ser efetuadas por meio do site da SaferNet Brasil
www.safernet.org.br/concurso, até às 23h59 minutos do dia 11 de Abril de 2011. Não serão
considerados os formulários enviados por outros meios ou enviados em data posterior.

3.1  REGULAMENTO PARA A CATEGORIA EDUCADORES
a)
Os(As) educadores(as) poderão concorrer individualmente ou em grupos de até 03
(três) educadores(as), sendo uma inscrição por grupo;
b)
Após feita a inscrição no site da SaferNet Brasil, os(as) educadores(as) deverão
criar um plano de aula com projeto/proposta/metodologias de ensino que estimulem o
debate com os alunos e promova orientações sobre um ou mais temas do concurso: Ética
no uso das TIC, Cidadania no ciberespaço, Sexualidade online e Segurança na
Internet;
c)
Poderão participar educadores(as) de todas as disciplinas lecionadas na escola,
bem como projetos interdisciplinares, desde que haja um plano de ensino coerente com
um ou todos os temas transversais: Ética no uso das TIC, Cidadania no ciberespaço,
Sexualidade online e Segurança na Internet.
d)
Os planos devem contemplar ao menos um destes tópicos diretamente
relacionados às TIC. Os(As) educadores(as) podem partir dos temas e recursos
disponíveis na cartilha SaferDic@s em www.safernet.org.br/cartilha e na rede de materiais
educativos: www.netica.org.br ;

e)
Os(As) educadores(as) poderão usar livremente a criatividade e a originalidade
para criar o plano/aula com diversas técnicas como: animação, ilustrações, fotos, vídeos,
dramatização, documentários, entrevistas, debates e outras técnicas que estimulem os
alunos a debaterem os temas do concurso;
f)
As atividades realizadas devem ser documentadas através de fotos, vídeos, relatos,
depoimentos, páginas na internet, produções coletivas e individuais dos alunos, dentre
outras. Notase que no caso de participação de estudantes, os envolvidos devem ser
informados previamente de que os materiais serão compartilhados no concurso.
g)
Após concluído, o plano de aula e os registros das atividades realizadas
deverão ser digitalizados para envio através do formulário online disponível em:
www.safernet.org.br/concurso
h)
Caso não seja possível enviar o material através do formulário online, também
poderá ser enviado por correspondência registrada para o seguinte endereço:
CONCURSO INTERNÉTICA 2011  Safernet Brasil
R. Agnelo Brito, 110 Sala 402 Ed.20
Garibaldi  Salvador/BA
CEP: 40210245
i)
Também serão aceitas as inscrições de atividades que já tenham sido realizadas
antes da abertura deste concurso, desde que sejam contemplados os temas e as formas
de registro previstas neste regulamento;
j)
Os(As) educadores(as) poderão criar e nos enviar quantos planos de aula
quiserem, sendo que apenas um plano será premiado;
l)
Todos os planos de aula, projetos e atividades enviados para o concurso devem ser
previamente licenciados de maneira a contemplar a cooperação, inovação e
compartilhamento de recursos educacionais abertos com interesse público da educação.
Para isso, será necessário registrar a licença do Plano de Aula ou Projeto de acordo com
estes princípios através do: www.creativecommons.org.br, e deve contemplar
preferencialmente: citação da fonte (BY), não comercial (NC) e partilha nos mesmos
termos (SA).
m)
Nos casos em que o material seja enviado sem a licença, a equipe organizadora do
concurso irá contactar o participante para solicitar o registro e o material somente será
classificado após confirmação do registro da licença no endereço acima indicado.
n)
A data final para o envio dos materiais é até às 23:59 do dia 11 de Abril de 2011.
Não serão consideradas as postagens do material depois do dia 11 de Abril de 2011.

4  Categoria Estudantes
a)
Para participar do concurso na categoria Estudantes, os(as) estudantes devem
residir no Brasil, ter entre 12 e 17 anos de idade e estarem matriculados em uma
unidade de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura, ou participar de
atividades em alguma organização da sociedade civil que ofereça atendimento direto
no Brasil, podendo ser Associação, OSCIP, OS, Instituto ou Fundação;
b)
Todos(as) estudantes deverão preencher corretamente o formulário da ficha de
inscrição disponível em www.safernet.org.br/concurso, com dados completos e verídicos,
no caso de inscrições em grupo deverá ser indicado no nome de um representante para o
grupo;
c)
As inscrições devem ser efetuadas por meio do site da SaferNet Brasil
www.safernet.org.br/concurso, até às 23h59 minutos do dia 11 de Abril de 2011. Não serão
considerados os formulários enviados por outros meios ou enviados em data posterior.

4.1  REGULAMENTO PARA A CATEGORIA ESTUDANTES
Para os(as) estudantes há duas subcategorias:

4.1.1  AULA QUE GOSTARIA DE TER …!
Após feita a inscrição no site da SaferNet Brasil www.safernet.org.br/concurso,
individual ou em grupo de até 03 (três), os(as) estudantes deverão criar sugestões de
aulas que gostariam de ter, pensando na melhor aula que poderia existir sobre Internet,
com base em um ou mais dos seguintes temas:
• O que todos devem saber para aproveitar da Internet com segurança?
• CiberCidadania, o que é isso?
• Internet: será que vivo sem ela?
• Será que navego com segurança?
• Sexualid@des, o que muda com a web?
• Ciberbullying e preconceito na rede
• É possível navegar em família?
• As dez dicas básica para um novo internauta!
• e
demais
temas
disponíveis
na
cartilha
SaferDic@s
em
www.safernet.org.br/cartilha.

a)
Os(as) estudantes poderão enviar quantas sugestões de aula quanto quiserem,
sendo que apenas uma poderá ser premiada por participante/grupo, seguindo o ANEXO 1
 MODELO DE FICHA PARA A SUBCATEGORIA AULA QUE GOSTARIA DE TER …!
(vide).
b)
O formulário que será utilizado para a realização desta atividade esta disponível no
ANEXO 2 – FICHA PARA A SUBCATEGORIA AULA QUE GOSTARIA DE TER …! (vide
).
c)
Os(As) estudantes poderão usar livremente a criatividade e a originalidade para
criar a proposta de aula com diversas técnicas como: animação, ilustrações, fotos, vídeos,
dramatização, documentários, entrevistas, debates e outras técnicas que estimulem os
alunos a debaterem os temas do concurso;
d)
As atividades realizadas devem ser documentadas através de fotos, vídeos, relatos,
depoimentos, páginas na internet, produções coletivas e individuais dos alunos, dentre
outras;
e)
Após a concluído a atividade realizada e os registros (devidamente
digitalizados) deveram ser envidados através do formulário online disponível em:
www.safernet.org.br/concurso
f)
Caso não seja possível enviar o material através do formulário online, também
poderá ser enviado por correspondência registrada para o seguinte endereço:
CONCURSO INTERNÉTICA 2011  Safernet Brasil
R. Agnelo Brito, 110 Sala 402 Ed.20
Garibaldi  Salvador/BA
CEP: 40210245
h)
Todos os planos de aula, projetos e atividades enviados para o concurso devem ser
previamente licenciados de maneira a contemplar a cooperação, inovação e
compartilhamento de recursos educacionais abertos com no interesse público da
educação. Para isso, será necessário registrar a licença do Plano de Aula ou Projeto de
acordo com estes princípios através do: www.creativecommons.org.br, sendo que a
licença deve contemplar preferencialmente: citação da fonte (BY), não comercial (NC) e
partilha nos mesmos termos (SA);
i)
Nos casos em que o material seja enviado sem a licença, a equipe organizadora do
concurso irá contactar o(s) participante(s) para solicitar o registro e o material somente
será classificado após confirmação do registro da licença no endereço acima indicado.
j)

A data final para o envio dos materiais é até às 23:59 do dia 11 de Abril de 2011.

Não serão consideradas as postagens do material depois do dia 11 de Abril de 2011.

4.1.2  MiniDicas (SafeTweets)
Na subcategoria
individuais.

MiniDicas

(SafeTweets)

só

serão

aceitas

inscrições

a)
Após feita a inscrição no site da SaferNet Brasil www.safernet.org.br/concurso, o(a)
estudante deverá criar um grupo de 05 dicas (frases) para promover uma navegação mais
segura na Internet com base nos temas:
•
•
•
•
•
•
•

b)

Cibercidadania, cuidado com dados pessoais na Internet;
Vício em Internet e Jogos;
Cuidados com sexualidade na Web;
Combate ao ciberbullying e preconceito na rede;
Vantagens da navegação em família;
Cuidados para iniciantes;
e
demais
temas
disponíveis
na
cartilha
www.safernet.org.br/cartilha

SaferDic@s

em

Todas as frases devem conter (dentre os 140 caracteres) a Hashtag #internÉtica;

c)
O(a) estudante poderá enviar quantas frases quiserem, desde que as frases
estejam agrupadas de 05 (cinco) em 05 (cinco), com um máximo de 140 caracteres cada.
Além das 05 (cinco) frases, os alunos deverão enviar um texto de 01 (uma) a 03 (três)
páginas justificando a escolha e comentando sobre a elaboração das frases.
d)
Em caso de inscrição de mais de um grupo de frases o(a) estudante devem
escrever um único texto que contemple todas as frases enviadas;
e)
Todas as frases devem ser publicadas no Twitter com a Hashtag #internÉtica e os
links registrados no formulário de inscrição do concurso para serem avaliados. Uma vez
publicas no Twitter ou Identi.ca, o endereço (link) das MiniDicas (Tweets) deve ser
também
enviado
pelo
formulário
online
do
concurso
disponível
em:
www.safernet.org.br/concurso;
f)
A data final para o envio dos tweets é 11 de Abril de 2011. Não serão consideradas
as postagens do material depois desta data.

5  CRITÉRIOS
O juri elegerá os ganhadores de todas as categorias com base nos critérios:
a)

Objetividade;

b)

Replicabilidade;

c)

Abordagem do tema;

d)

Efeito multiplicador;

e)

Interatividade;

f)

Repercussão da atividade.

6  PREMIAÇÃO
Serão premiados o primeiro, segundo e terceiro lugar da categoria educador e estudante
eleitos por um júri Nacional.

6.1  Categoria educador:
a)
Prêmio do primeiro lugar: Um Netbook 10' para cada educador envolvido na
atividade, respeitando disposto no item 3.1 deste edital | Filmadora Digital para escola
do educador.
Obs.: caso os educadores do contemplados na premiação sejam de escolas diferentes, os
mesmo, deverão decidir entre si onde a em qual escola a filmadora irá ficar.
b)
Prêmio do segundo lugar: Um Pen Drive 8GB, Máquina Fotográfica 12MPX para
cada educador envolvido na atividade, respeitando disposto no item 3.1 deste edital.
c)
Prêmio do terceiro lugar: Um Pen Drive 8GB e um MP4 2GB para cada educador
envolvido na atividade, respeitando disposto no item 3.1 deste edital.
d)
Camiseta, menção honrosa e Kit da SaferNet para todos os ganhadores até o
décimo colocado.

6.2  Categoria estudante:
6.2.1  Subcategoria AULA QUE GOSTARIA DE TER …!
a)
Prêmio do primeiro lugar: Um Netbook 10' para cada para o(a) estudante envolvido
na atividade, respeitando disposto no item 4.1 deste edital.
b)
Prêmio do segundo lugar: Um Pen Drive 8GB, Máquina Fotográfica 12MPX para
cada estudante envolvido na atividade, respeitando disposto no item 4.1 deste edital.
c)
Prêmio do terceiro lugar: Um Pen Drive 8GB e um MP4 2GB para cada estudante
envolvido na atividade, respeitando disposto no item 4.1 deste edital.
d)
Camiseta, menção honrosa e Kit da SaferNet para todos ganhadores até o décimo
colocado.

6.2.2  Subcategoria MiniDicas (SafeTweets)
a)
Prêmio do primeiro lugar: Um Netbook 10' para o(a) estudante envolvido na
atividade.
b)
Prêmio do segundo lugar: Um Pen Drive 8GB, Máquina Fotográfica 12MPX para
o(a) estudante envolvido na atividade.
c)
Prêmio do terceiro lugar: Um Pen Drive 8GB e um MP4 2GB para o(a) estudante
envolvido na atividade.
d)
Camiseta, menção honrosa e Kit da SaferNet para todos ganhadores até o décimo
colocado.

7  DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1  Sugestão de temas
7.1.1  Alguns pontos importantes tais quais:
• Quais são os principais perigos na Internet?
• Como podemos manter nossa própria segurança na Internet e no celular?
• E na Internet, será que todos nos comportamos como na rua, na escola? O que é
diferente?
• O que é ser cidadão na Internet?
• Se nossos pais não sabem usar a Internet, como eles poderiam ensinar as
crianças a usarem com segurança?

•
•
•

Qual seria o papel das empresas de serviços na Internet e das Lan houses para
garantir mais segurança na Internet?
O que a escola poderia fazer para ensinar segurança na Internet de uma forma
legal?
Mais referências em: www.safernet.org.br/cartilha , www.childhood.org.br,
www.netica.org.br

7.2  A organização do concurso admite que, uma vez inscritos, os participantes
conhecem e aceitam integralmente as regras deste edital. Qualquer dúvida ou
esclarecimento pode ser encaminhado através do email: concursos@safernet.org.br
7.3  O evento de premiação do Concurso será no dia 18 de Maio de 2011, por conta
do Dia Nacional de Combate a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes uma
iniciativa que mobiliza o país para promover os direitos das Crianças e
Adolescentes. A organização do concurso irá definir se a participação dos
ganhadores no evento de premiação será presencial ou à distância, de acordo com
a viabilidade logística para reunir os ganhadores.

ANEXO 1  MODELO DE FICHA PARA A SUBCATEGORIA AULA
QUE GOSTARIA DE TER …!
PARTICIPANTE(S)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

ATIVIDADE (exemplo)
➢ Trabalhar na elaboração de casos sobre perigos online

TEMA (exemplo)
➢ Cuidados ao postar informações pessoais na Internet

PÚBLICO ALVO (exemplo)
➢ A partir do 1º ano (Fundamental I e II)

RECURSOS (exemplo)
➢ Cópias da história em quadrinhos sem as falas em pdf.
➢ Dados da pesquisa da SaferNet sobre vulnerabilidades de crianças e

adolescentes
na
Internet
disponível
http://www.safernet.org.br/site/prevencao/pesquisas/jovens
➢

Cartilha SaferDic@s

TEMPO (exemplo)
➢ 1 aula

LICENÇA (exemplo)
➢ Esta obra é licenciada pela Creative Commons ByNCSA.
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

em:

ANEXO 2 – FICHA PARA A SUBCATEGORIA AULA QUE
GOSTARIA DE TER …!
PARTICIPANTE(S)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

ATIVIDADE (defina o objetivo da atividade)
➢

TEMA (escolha um ou mais temas do concurso, veja o item 4.1.1 do edital)
➢

PÚBLICO ALVO

(defina o público alvo da proposta: idade e/ou grupos
específicos do seu interesse se for caso)

➢

RECURSOS

(defina os materiais que serão utilizados para a realização da

proposta)

➢
➢

TEMPO (defina a duração)
➢

LICENÇA

