
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).



SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA REGIONAL DA REGIÃO CENTRO-SUL 

ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA ODETTE TERRA PASSOS
RUA MARIA PEREZ, 341 - GONZALEZ.

MENDES / RJ – CEP 26700-000
                                      Tel: (24) 24655844 Fax (24) 24651051
                                             E-mail da Escola: eodette@ig.com.br

PROJETO:UTILIZANDO AS TICs COM SEGURANÇA

PARTICIPANTES:Maria Regina Soares Alonso
                                   Karina Mansur
                                   Gustavo Lopes Leitão

PÚBLICO ALVO:Alunos do 6º Ano do Ensino Fundamental II

TEMPO:2 aulas de 50 minutos –Abril/2011

TEMA:Segurança na Internet

OBJETIVOS:
Conscientizar sobre os direitos e deveres dos alunos como “cidadãos cibernéticos”.
Estimular o debate e reflexão sobre o uso da Internet.
Desenvolver ferramentas de educação que desenvolva o uso seguro da internet e os cuidados relativos diante 
das facilidades de comunicação permitida pela Web2.0.

CONTEÚDO:
USO SEGURO DA INTERNET

ATIVIDADES:

Iniciar a atividade promovendo uma troca de idéias com a turma para conhecer o perfil virtual dos alunos.

Proponha a discussão dos seguintes pontos: 
Todos têm acesso a internet? 
Onde – em casa, em cybercafés? 
Em que sites e programas eles gostam de navegar? 
Costumam utilizar salas de bate-papo ou o MSN?
 Participam de comunidades no Orkut?
Quem já entrou numa sala de bate-papo sem se identificar?
Se entraram numa sala sem se identificar, as pessoas com quem conversaram acreditaram neles?



Explicar para eles o que são os principais crimes na internet (ameaça, falsa identidade, calúnia, injúria e 
difamação ).

 Dividir a sala em  grupos.

Cada grupo receberá 3 histórias em quadrinhos contendo informações sobre os riscos do uso indevido da 
Internet.

O grupo deverá refletir e debater sobre o que pode e o que não pode na grande rede de relações virtuais.

Logo em seguida cada grupo deverá montar a sua própria história em quadrinho onde descreveram os 
problemas de uma ação perigosa com o uso indevido da Internet e a solução para os tais problemas.

Cada grupo deverá apresentar para os demais sua criação.

RECURSOS
Cartilha da SaferNet com histórias em quadrinho
Papel Sulfite
Lápis de cor

AVALIAÇÃO:
A avaliação será feita durante todo o processo de ensino-aprendizagem, de forma qualitativa no que se refere 
a participações nas aulas expositivas e práticas, cumprimentos dos trabalhos em grupos propostos.

REFERÊNCIAS:

www.safernet.org.br



ANEXOS

TRABALHOS REALIZADOS PELOS 
ALUNOS
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