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PLANO DE AULA DO CURSO DE SEGURANÇA NA INTERNET  

PARA OS ALUNOS DE 12 A 18 ANOS 

 

Conteúdos: 

 Apresentar conceitos sobre a internet; 

 Abordar conceitos sobre segurança na internet; 

 Relatar a forma correta de uso de: 

- Pesquisas e downloads de materiais na internet. 

- Vírus e programas antivírus; 

- Emails e senhas; 

- Chats e redes sociais; 

 

Objetivos Gerais: 

 Abordar conceitos sobre segurança na internet e o uso correto da mesma. 

 

Objetivos Específicos: 

 Familiarizar os alunos com conceitos da internet; 

 Explicar tópicos sobre segurança na internet; 

 Exemplificar maneiras corretas de utilização do computador para pesquisas na internet; 

 Demonstrar como se deve fazer uso dos recursos da internet para pesquisas escolares e 

lazer. 
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MÓDULOS PARA A 1ª AULA  

 

Início da Aula: Com o inicio da 1ª aula, pergunte aos alunos o que e a internet para eles e 

como eles fazem uso da rede mundial de computadores. 

 

Módulo 1 

Objetivo: Apresentar conceitos sobre a internet. 

Duração: 20 minutos. 

Conteúdo:  

Atividade  Feedback do aluno 

Histórico sobre a internet: Como 

surgiu?Quem criou a internet? 

Aprender conceitos teóricos sobre o histórico 

da internet 

O que e a internet? Identificar o que contempla a internet 

 

Recursos Utilizados: Projetor multimídia para apresentação de slides. 

 

Módulo 2 

Objetivo: Abordar conceitos sobre segurança na internet; 

Duração: 30 minutos. 

Conteúdo:  

Atividade  Feedback do aluno 

Por que devemos nos preocupar com a 

segurança do computador? 

Aprender conceitos teóricos sobre segurança 

na internet 

Por que alguém invade um computador e 

rouba os dados contidos nele? 

Identificar os possíveis riscos do roubo de 

dados de um computador  

 

Recursos Utilizados: Projetor multimídia para apresentação de slides. 
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MÓDULOS PARA A 2ª AULA  

 

Início da Aula: Com o inicio da 2ª aula, pergunte aos alunos como eles realizam pesquisas e 

downloads de materiais na internet. 

 

Módulo 1 

Objetivo: Pesquisas na internet. 

Duração: 20 minutos. 

Conteúdo:  

Atividade  Feedback do aluno 

Como pesquisar na internet?  Aprender como realizar uma pesquisa escolar 

da internet 

Copiar dados e idéias de autoria de outras 

pessoas e não referencia-las e crime? 

Aprender o uso ético de dados contidos na 

internet 

 

Recursos Utilizados: Projetor multimídia para apresentação de slides. 

 

Módulo 2 

Objetivo: Downloads de materiais na internet; 

Duração: 20 minutos. 

Conteúdo:  

Atividade  Feedback do aluno 

Por que devemos nos preocupar com os 

programas, imagens, textos, vídeos e musicas 

que baixamos na internet? 

Aprender o uso correto de downloads de 

materiais na internet 

 

Recursos Utilizados: Projetor multimídia para apresentação de slides. 
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MÓDULOS PARA A 3ª AULA  

 

Início da Aula: Com o inicio da 3ª aula, questione aos alunos o que eles sabem sobre vírus e 

programas antivírus. 

 

Módulo 1 

Objetivo: Vírus. 

Duração: 20 minutos. 

Conteúdo:  

Atividade  Feedback do aluno 

O que e um vírus de computador? Como 

saber se meu computador esta com vírus? 

Aprender sobre vírus de computador 

Que danos um vírus pode trazer a um 

computador? O que fazer se o computador 

estiver com vírus? 

Entender os riscos e danos causados por um 

vírus no computador  

 

Recursos Utilizados: Projetor multimídia para apresentação de slides. 

 

Módulo 2 

Objetivo: Programa Antivírus; 

Duração: 20 minutos. 

Conteúdo:  

Atividade  Feedback do aluno 

O que e um programa antivírus e que 

funcionalidades um bom antivírus deve 

contemplar? 

Aprender o que e um antivírus e seus 

atributos 

Como fazer uso de um bom antivírus? Como utilizar um programa antivírus 

O que um antivírus não pode fazer por um 

computador? 

Funcionalidades de um antivírus no 

computador 

 

Recursos Utilizados: Projetor multimídia para apresentação de slides. 
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MÓDULOS PARA A 4ª AULA  

 

Início da Aula: Com o inicio da 4ª aula, questione aos alunos como os mesmos fazem uso de  

emails e  senhas. 

 

Módulo 1 

Objetivo: Email. 

Duração: 20 minutos. 

Conteúdo:  

Atividade  Feedback do aluno 

Conceitos sobre email. Como usar um email? Aprender informações sobre email e uso 

correto do mesmo 

Conceitos sobre spam? O que fazer quando 

receber no email um spam? 

Aprender o que e spam e como proceder 

quando se recebe um spam no seu email  

 

Recursos Utilizados: Projetor multimídia para apresentação de slides. 

 

Módulo 2 

Objetivo: Senhas. 

Duração: 20 minutos. 

Conteúdo:  

Atividade  Feedback do aluno 

O que não usar na criação de uma senha? 

 

Compreender os procedimentos de criação de 

uma senha 

Como elaborar uma boa senha? 

 

Como realizar a elaboração de senhas  

Com que freqüência se deve mudar as 

senhas?  

 

Entender a segurança dos dados ao mudar de 

senha 

Quais os cuidados que se deve ter com as 

senhas? 

 

Cuidados preventivos com senhas 

 

Recursos Utilizados: Projetor multimídia para apresentação de slides. 
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MÓDULOS PARA A 5ª AULA  

 

Início da Aula: Com o inicio da 5ª aula, questione aos alunos como eles utilizam chats e redes 

sociais. 

 

Módulo 1 

Objetivo: Chat. 

Duração: 20 minutos. 

Conteúdo:  

Atividade  Feedback do aluno 

O que e um chat? Como utilizar corretamente 

um chat? 

Entender como são os programas de chat  e 

como utiliza-los adequadamente 

Possíveis riscos ao utilizar um chat Compreender os riscos ao utilizar programas 

de chat 

 

Recursos Utilizados: Projetor multimídia para apresentação de slides. 

 

Módulo 2 

Objetivo: Redes Sociais. 

Duração: 20 minutos. 

Conteúdo:  

Atividade  Feedback do aluno 

O que são redes sociais? 

 

Compreender o que são redes sociais 

Como utilizar adequadamente uma rede 

social? 

Como realizar a elaboração de senhas  

Quais os cuidados preventivos que deve-se ter 

com o uso de imagens e dados pessoais em 

redes sociais? 

 

Cuidados com redes sociais 

 

Recursos Utilizados: Projetor multimídia para apresentação de slides. 
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AVALIAÇÃO DO CURSO DE SEGURANÇA NA INTERNET 

 

Caro (a) participante e de suma importância que você preencha esta avaliação em relação ao 

curso ministrado. 

 

1 – Quais foram suas dificuldades durante a realização do curso? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

2 –  Quanto a dinâmica das aulas pelo professor ministrante, como você avalia? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

3 – Quais são duvidas e sugestões? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 


