
Olá, 

você esta acessando um dos materiais vencedores no concurso 
InternÉtica 2011, realizado pela SaferNet Brasil e o Instituto 
Childhood Brasil.  

Facilitando a criação e distribuição de conteúdos, a SaferNet Brasil 
licencia seus materiais de forma aberta através do Creative 
Commons. 

Por tanto, obedecendo as regras do edital do concurso, o presente 
material foi licenciado em Creative Commons nas atribuições de 
citação da fonte (BY), não comercial (NC) e partilha nos mesmos 
termos (SA).



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

Larissa Vasconcellos da Silva
Jéssica dos Santos Queiroz

Jéssica Mariano Luzia

ATIVIDADE 

    ➢ Utilizar a internet com segurança, fazendo dela uma aliada na aquisição de conhecimentos, no 
lazer, enfim, no dia a dia de cada um de nós.

TEMA 

    “➢ Internet – Modernidade, facilidade, responsabilidade”

PÚBLICO   ALVO  

    ➢ Alunos do Ensino Médio
 
RECURSOS

    ➢ Bate papo no salão do Colégio utilizando os vídeos oferecidos na página SAFERNET, 
alertando sobre como a internet pode ser prejudicial se não for utilizada com responsabilidade.

    ➢ Na sala de aula, apresentar o vídeo criado no projeto “Internet Segura” e propor um concurso 
de vídeos com base no tema “Internet – Modernidade, facilidade, responsabilidade”.

Dica: A orientadora tecnológica do colégio poderá auxiliar na construção dos vídeos e na utilização 
dos programas necessários.

    ➢ No laboratório de informática do Colégio, montar os vídeos, utilizando o programa MUAN ou 
Movie Maker. Sugestão: As melhores criações, poderão valer prêmios para  incentivar os alunos 
(1º, 2º e 3º lugar).

    ➢ Apresentação dos vídeos dos grupos no salão de eventos.

   ➢ Divulgação dos vencedores dos vídeos e postagem no BLOG do Colégio (vídeo com os nomes 
dos vencedores).

 TEMPO
    ➢ 10 aulas

LICENÇA
    ➢ Esta obra é licenciada pela Creative Commons By-NC-A. 
             http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/  

A obra Sugestão de Plano de Aula com vídeo de Alunos do terceiro ano do Colégio Estadual Barão 



do Rio Bonito e Professora Orientadora Tecnológica foi licenciada com uma Licença Creative 
Commons     -     Atribuição     3.0     Brasil  .

OBSERVAÇÃO: Não entendemos como utilizar a licença sugerida no edital. Não sabemos se está 
correto. 

Tentamos, por diversas formas, enviar o vídeo de motivação desta aula criado por nossa equipe no 
projeto maior do Colégio, desenvolvido pela Orientadora Tecnológica. Porém, não conseguimos 
completar o envio devido ao tamanho do arquivo. Enviaremos pelo correio.


