
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).



Participantes: Regina Carniel Sonego, Jakeliny Serafini Terra, Patricia Aparecida 
Rosseti.

Atividade:  Ao iniciar  a  aula  o  professor  distribuirá  aos  alunos  um questionário 
colocando coisas que o aluno pode ou não acessar quando está na internet e o aluno 
assinalará as alternativas que ele julga ou não corretas. Depois que todos terminam de 
respondê-lo, o professor irá dividi-los em grupos de quatro pessoas, onde irão discutir 
sobre as alternativas que julgaram corretas e incorretas, e apresentarão para a turma as 
conclusões tiradas sobre o trabalho. Quando todos concluírem essa atividade o professor 
reunirá a turma novamente em grupos, porém agora, em grupos de oito a dez pessoas, 
para que elaborem um teatro abordando os seguintes temas: Bullying na escola e Como 
aproveitar  a  internet  com  segurança.  Enquanto  os  alunos  apresentam  o  teatro,  o 
professor  avalia-os  para  depois  assistirem ao  filme:  Cuidado  com o  meu Guarda 
Costas, onde os alunos irão fazer a relação entre pais e filhos, colegas e escola, e do 
respeito que devem ter quando estão convivendo com a sociedade. Após assistirem o 
filme o professor deixará de tarefa para os alunos, entrevistarem uma pessoa que já 
sofreu Bullying na escola e na internet, onde irão criar um texto, onde expressem o que 
essa pessoa passou.

Tema:

  Ciberbullying e preconceito na rede

 O que todos devem saber para aproveitar da internet com segurança.

Público alvo: Indicado para turmas de 5ª série, onde os alunos terão de 11 á 12 anos.

Recursos:

 Folhas brancas.

 Cenário e roupas adequadas para a apresentação do teatro.

 Uma televisão para ser assistido ao filme.

Tempo: Essa atividade será realizada em 04h00min(quatro horas).
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