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introducao
Mas essa mesma Internet, muitas vezes, 

funciona como instrumento para o preconceito, 

a intolerância, as mais diversas formas 

de aliciamento, de vazamento de imagens íntimas, 

entre outros crimes. E assim como na vida, 

na Internet, as possibilidades boas e ruins, 

estão sempre presentes, cabendo a cada um fazer 

suas escolhas. Por isso, é muito importante 

sensibilizar e educar para boas escolhas online. 

Com esta motivação, há mais de 10 anos, 

a Safernet trabalha com seus parceiros para 

estimular o uso responsável, livre e seguro, 

defendendo e promovendo os princípios da 

liberdade e os direitos humanos.

A Internet faz parte do mundo, criando uma 
imensa rede de conexões. Vivemos conectados 

boa parte do tempo, com pessoas, marcas, 
instituições, todos cada vez mais digitais e 

presentes em nosso cotidiano. A Internet é fruto 
do que fazemos com ela, por isso cada um 

de nós pode contribuir fazendo um uso cidadão 
e responsável. Pessoas, grupos, empresas e 

instituições públicas, todos participam.



Por esta razão, todos os anos, 

organizações do mundo inteiro ligadas a 

Internet, direitos humanos, educação, apoio 

e proteção se reúnem para comemorar o 

Dia Mundial da Internet Segura. No Brasil, 

a Safernet, com a parceria da Inhope / 

Insafe, é a instituição que organiza este dia 

com o objetivo de celebrar um trabalho de 

conscientização que nunca pára.

Cada nova pessoa impactada, 
envolvida é um potencial multiplicador 
de uma internet mais positiva. 
E é por isso que para o Dia Mundial 
da Internet Segura 2017 vamos mobilizar 
cada vez mais gente!

Você é nosso convidado para fazer esta 
corrente crescer cada vez mais.

Veja como participar
SEJA  A  MUDANCA  PARA  UMA INTERNET  MA IS  POS IT IVA

03



03
PENS ANDO SOBRE  UMA INTERNET  MA IS  POS IT IVA



01
Coloque o assunto em pauta.

02
Convide um grupo de pessoas 

(alunos, colegas, com maior 

diversidade possível)

03
De�na o tipo de atividade a ser 

desenvolvida e apresente materiais 

de estímulo adequados sobre o tema.

NA ESCOLA / ORGANIZACOES / GRUPOS

PENS ANDO SOBRE  UMA INTERNET  MA IS  POS IT IVA
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De�na o tipo de atividade a ser desenvolvida e apresente materiais de estímulo adequados sobre o tema03
Vídeos de Campanhas

Apresente os videos da campanha 
Internet Sem Vacilo (Indicação: 
a partir do 8º ano Fund. II.) 
e promova um debate com o grupo 
de alunos.Veja mais vídeos no 
nosso canal do Youtube.

A Web que queremos

Atividades sobre cidadania, segurança 
e o futuro da Internet na Internet. 
Escolha uma das atividades do guia 
A Web que queremos e desenvolva 
com os alunos. As atividades são 
independentes e os educadores podem 
eleger por onde começar. 

Planos de aula 

Planos de aula para educadores 
e para os alunos.

Guia de atividades 

Guia com orientações para educadores 
utilizarem as atividades do livro 
paradidático A Web que queremos. 

Seja a mudança: unidos para uma Internet mais positiva. Não esqueça de cadastrar suas atividades no nosso site.

PENS ANDO SOBRE  UMA INTERNET  MA IS  POS IT IVA

Acões presenciais (1h)

https://www.youtube.com/playlist?list=PLmDjg5k2MLMGH-udAtN7vntW9n_FhttSK
http://new.netica.org.br/adolescentes/arquivos-cartilhas/Handbook_WWW_PT_Web_2015.pdf
http://www.webwewant.eu/pt/web/guest/lessons-plans
http://new.netica.org.br/files/Handbook_WWW_PT_Web_2015.pdf
http://www.safernet.org.br/site/sid2017/cadastrosid2017geral


Seja a mudança: unidos para uma Internet mais positiva. Não esqueça de cadastrar suas atividades no nosso site.

Atividade para mobilização de jovens

Plano de ação com roteiro de atividades e estímulos 
para possibilitar uma discussão mais aprofundada 
sobre como contribuir para uma internet mais positiva.

Produção de audiovisual 

Crie com os alunos e os incentive a desenvolver vídeos, 
animações, fanzines ou cartazes para mobilização sobre 
um os temas relacionados à segurança na Internet, com 
foco em construir um ambiente mais positivo para 
enfrentar a intolerância e o discurso de ódio na rede.

Campanha interna 

Elaboração de campanha interna na instituição com 
pequenas assembleias entre alunos para montarem 
uma estratégia de enfrentamento ao bullying na Internet 
com base na Lei 11.835. A proposta é que os alunos 
indiquem alternativas que acreditem funcionar entre 
pares. As propostas podem ser apresentadas à direção 
da escola e debatida também com os pais.

Sua idéia

De�na o tipo de atividade a ser desenvolvida e apresente materiais de estímulo adequados sobre o tema

PENS ANDO SOBRE  UMA INTERNET  MA IS  POS IT IVA 03Acões projetos presenciais (2h ou +)

05

http://www.safernet.org.br/site/sites/default/files/plano-acao-sid-2017.pdf
http://www.safernet.org.br/site/sid2017/cadastrosid2017geral


PENS ANDO SOBRE  UMA INTERNET  MA IS  POS IT IVA

Seja a mudança: unidos para uma Internet mais positiva. Não esqueça de cadastrar suas atividades no nosso site.

De�na o tipo de atividade a ser desenvolvida e apresente materiais de estímulo adequados sobre o tema

PENS ANDO SOBRE  UMA INTERNET  MA IS  POS IT IVA

#porumainternetmaispositiva

Campanha

Use o seu per�l no Facebook ou Instagram para 
engajar seus amigos, todo mundo fazer a sua
parte e aí, conquistarmos uma internet mais positiva.
Poste um vídeo, um depoimento, faça uma 
transmissão ao vivo. Saiba mais.
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Materiais impressos

A Safernet apoiará os interessados em ações 
presenciais, enviando materiais impressos, orientando 
a elaboração das atividades e divulgando as iniciativas 
no mapa o�cial da campanha. Basta cadastrar sua 
atividade em SID 2017. Caso ainda não tenha a data 
con�rmada, agende 7/2/2017.

Helpline

Você pode receber ajuda com dicas e sugestões para 
elaborar sua atividade, acesse o canal de orientação 
por email ou chat.

Materiais impressos e apoio online

http://www.safernet.org.br/site/sid2017/cadastrosid2017geral
http://helpline.org.br/
http://www.safernet.org.br/site/sites/default/files/Campanha_SID_2017.pdf
http://www.safernet.org.br/site/sid2017/cadastrosid2017geral


Seja a mudança: unidos para uma Internet mais positiva. Não esqueça de cadastrar suas atividades no nosso site.

De�na o tipo de atividade a ser desenvolvida e apresente materiais de estímulo adequados sobre o tema

PENS ANDO SOBRE  UMA INTERNET  MA IS  POS IT IVA 03Materiais impressos e apoio online

Proteja Brasil

O Proteja Brasil é um aplicativo gratuito que permite 
a toda pessoa se engajar na proteção de crianças 
e adolescentes. É possível fazer denúncias direto 
pelo aplicativo, localizar os órgãos de proteção nas 
principais capitais e ainda se informar sobre as 
diferentes violações. Iniciativa do Unicef Brasil com 
apoio We Protect Global Alliance e Disque 100.

U-Report

Uma plataforma de consulta a adolescentes e jovens 
sobre temas ligados a seus direitos. Há três maneiras 
de participar: Facebook, mande uma mensagem 
"inbox" e clique em "get started"; SMS, envie uma 
msg para 28428 com a palavra "Entrei" e Twitter, siga 
a conta @UreportBrasil. Os resultados são utilizados 
para in�uenciar políticas públicas para adolescentes 
e jovens e �cam disponíveis aqui.

http://www.protejabrasil.com.br/br/
http://brasil.ureport.in/poll/112/
http://www.safernet.org.br/site/sid2017/cadastrosid2017geral


NA ESCOLA / ORGANIZACOES / GRUPOS

PENS ANDO SOBRE  UMA INTERNET  MA IS  POS IT IVA
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Organize um debate sobre as questões que surgiram 

nas atividades - permita que os alunos debatam 

os prós e contras envolvidos. É uma etapa fundamental 

para a re�exão e conscientização.

05
Sem tempo para encaixar ações presenciais?

Participe online, seja a mudança para uma 

Internet mais positiva. 
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Seja a mudança: unidos para uma Internet mais positiva. Não esqueça de cadastrar suas atividades no nosso site.

PENS ANDO SOBRE  UMA INTERNET  MA IS  POS IT IVA

Formas de participar online
Sem tempo para encaixar ações presenciais?05

Compartilhe

Ajude a disseminar esse assunto 
nas suas redes sociais com as 
hashtags  #sid2017, #sejaamudança, 
#porumainternetmaispositiva.

Doe posts

Agende doação de posts para 
o Dia da Internet Segura, 7/2/2017, 
através do Thunderclap.

Hashtag

Use #sid2017, #sejaamudança e 
#porumainternetmaispositiva 
em suas publicações positivas.

Enquete

As pessoas são mais violentas na 
Internet? Vc se sente seguro online? 
Participe desta enquete da Safernet e 
ajude a pensar a educação digital. É bem 
rápido, e anônimo, claro!

AGENDE-SE

http://www.safernet.org.br/site/sid2017/cadastrosid2017geral
www.diadainternetsegura.org.br
https://www.thunderclap.it/projects/52202
https://www.facebook.com/SafernetBR
https://twitter.com/safernet
https://www.instagram.com/safernetbr/
https://www.youtube.com/user/Safernet
http://goo.gl/1Q6eYz


As atividades cadastradas serão compartilhadas no Mapa Brasil 
e também no Mapa Global com os demais parceiros.

www.safernet.org.br/site/sid2017/eventos
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