Guia do Educador
Professores on-line
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fazendo para orientar crianças e jovens a se tornarem usuários responsáveis
das tecnologias on-line;
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conhecimento e conteúdo de ambas as redes;
• Google e Liberty Global por seu apoio para tornar este guia possível;
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• A SaferNet Brasil por fazer a tradução do material para o português brasileiro e  
trabalha para compartilhar o guia no Brasil.

Prefácio
Para muitos jovens no início do século 21, sua personalidade on-line, suas interações sociais e atividades no mundo digital são tão importantes quanto as suas vidas no mundo físico. Com isso, os
professores precisam reconhecer esta realidade e ajudar os jovens a aproveitar ao máximo as oportunidades que as tecnologias online e a oferta das mídias sociais podem proporcionar para o desenvolvimento de competências-chave - e talvez o mais importante - os professores precisam ajudar os
jovens a se tornarem cidadãos refexivos e responsáveis.
A Web que queremos: um guia para os adolescentes, lançado no Dia Da Internet Segura em fevereiro
de 2013 pela rede Insafe* e em 2014 pela SaferNet Brasil**, tinha como objetivo fazer exatamente
isso. Criado pelos jovens, para os jovens, o livro tem como objetivo explorar os seus direitos e responsabilidades e incentivar a refexão sobre o seu comportamento e o de seus pares.
Assim como a Web We Want foi desenvolvido pelos jovens, para os jovens, as lições no guia “A Web
Queremos” para Educadores foram concebidas por professores e para professores da Europa e de
outros países. Os planos de aula buscam propor ideias e atividades para incentivar os jovens a desenvolver habilidades de criatividade e pensamento crítico essenciais para uma vida plena no mundo
de hoje e de amanhã.
Este guia busca ajudar os professores a integrar as questões relacionadas a vida online dos jovens ao
currículo acadêmico, através de planos de aulas interativas e atividades em sintonia com os quadros
de competências. Os tópicos e objetivos de cada atividade são apresentados em um índice geral de
fácil utilização.
Ao utilizar os materiais, os alunos podem:
• Desenvolver uma compreensão acerca dos desafos e oportunidades apresentados pela Internet, e;
• Adquirir competências e habilidades necessárias para as suas carreiras e vidas futuras.
Todos os planos de aula estão alinhados com o e-Competence Framework europeu***, um guia que
ajuda a identifcar e descrever as competências relacionadas com as TICs de acordo com a abordagem apresentada pelo Quadro Europeu de Qualifcações e as escolhas metodológicas por trás dele.
Por favor entre em contato Contacte-nos com suas próprias sugestões de planos de aula e recursos
através deste endereço eletrônico: infowww@eun.org

* Sobre o Insafe:
O Insafe é uma rede de sensibilização da Internet Segura co-fnanciada pela Comissão Europeia. A rede é composta de centros nacionais de sensibilização, linhas de apoio e de painéis de juventude em toda a União Europeia e além, e é coordenada
pela European Schoolnet. O Insafe visa capacitar os usuários a se benefciar dos aspectos positivos da internet evitando
potenciais riscos. Mais informações estão disponíveis no www.betterinternetforkids.eu ou no contato bik-info@eun.org .
** Sobre a SaferNet Brasil: ONG Brasileira que oferece treinamentos e recursos educativos para a promoção do uso seguro e responsável da Internet, além de ser responsável pelo canal de ajuda online e pela Central Nacional de Denúncias de crimes contra
os Direitos Humanos na Internet. A SaferNet Brasil tem cooperação com a rede Insafe, mas não é um membro ofcial, sendo apenas membro associado da rede Inhope. A equipe da SaferNet realizou a tradução e adaptação das atividades para que possam
fazer mais sentido na cultura brasileira e aproximar-se dos Parâmetros Curriculares Nacionais.
Mais informações sobre a SaferNet Brasil em em: www.safernet.org.br
***

http://www.ecompetences.eu/site/objects/download/4062_EUeCompFWexpertGuidelines.pdf

Prefácio dos autores
“Como um professor de história, eu estou muito contente de utilizar as TICs com
os meus alunos: eles podem ter acesso a tanta informação e a tantas ferramentas. Me ajuda a trabalhar de forma diferente e profunda, e ao mesmo tempo de
uma forma mais divertida. Este guia vai nos ajudar a fazer isso. Por que como
qualquer ferramenta, as TICs exigem maestria.”
Maxime Drouet, França

“As habilidades de matemática do século 21 não envolvem apenas o domínio do
currículo, a capacidade computacional e raciocínio matemático, mas também a
capacidade de utilizar diversas ferramentas digitais e colaborativas na web para a
resolução de problemas e para encontrar e compartilhar informações com segurança. E qual melhor maneira de aprender um instrumento se não utilizando-o?”
Irina Vasilescu, Romênia

“A Internet é como o oceano, praticamente infinito, bonito, interessante, selvagem e perigoso. Você pode encontrar muitas coisas ou também perder-se.”
Martina Kupilíková, República Checa

“Os jovens não conseguem imaginar suas vidas sem Internet, que oferece
todos os tipos de oportunidades incríveis para eles. Ao mesmo tempo, eles
querem sentir-se seguros. Um dos aspectos da segurança é a privacidade.
Todos na Internet deveriam saber como publicar, compartilhar e agir com
responsabilidade.”

“O guia ‘A Web que queremos’ desempenha um papel importante, preenchendo
uma lacuna para os professores que precisam ajudar os jovens a aprenderem a
usar a Internet de forma adequada, e que estão em busca de ferramentas úteis
para fazer isso.”
Drew Buddie, Reino Unido

“Este livro pode ajudar os professores a introduzir novas abordagens em sala de
aula, não apenas sobre segurança na Internet, mas também sobre outros assuntos. Pode ajudá-los a serem inovadores através da participação na comunidade
de professores, batalhando para assegurar que os alunos sejam mais felizes e
engajados.”

“Seja criativo! Olhe para o artista em você!”
Frans Nieuwenhuyzen, Holanda

“A segurança dos estudantes online deve ser uma prioridade para todas as
partes envolvidas no processo de criação e educação. Apenas através de
esforços conjuntos teremos sucesso.”
Adam Stępiński, Polônia

“Conheça os seus direitos e os dos outros para agir de forma responsável na
Web.
Carsten Groene, Alemanha

“É emocionante ser o impulso por trás da formação de mentes jovens no sentido de uma utilização e compartilhamento de recursos mais seguros e éticos
na Internet ... mas é também uma grande responsabilidade!”
Angela Lucia Capezzuto, Itália

“Podemos e devemos utilizar as TICs para minimizar os riscos e aproveitar os
aspectos positivos da Internet, contribuindo para o desenvolvimento das competências dos estudantes em suas futuras atividades profissionais que ainda são
desconhecidas.”
Fernando Rui Campos, Portugal

“Imagine que você tem o mundo em suas mãos. Agora você só precisa saber o
que fazer com isso. Isso é exatamente o que é a Internet, particularmente em seu
smartphone. Assim, o grande desafio dos professores deve ser não ficar para trás,
mas sim aprender sobre ela, a fim de ajudar seus alunos a obter o máximo de
proveito através dela”
Jesús Melgar Tito, Espanha

“O guia ‘A Web Queremos’ é uma ferramenta imprescindível para adolescentes, professores e pais, fornecendo uma fonte diária de informações e
conselhos para uma utilização segura e responsável da Internet, tanto dentro
como fora da sala de aula. O conteúdo atualizado e bem estruturado se
destaca como uma luz no oceano que é a  Internet.”
Aris Louvris,Grécia

Índice
Nível de dificuldade é indicado como  

Fácil

Intermediário

Difícil

NB: Todos os planos de aula incorporam competências-chave do quadro Europeu de competências 1, a comunicação em língua materna, e 4, a competência digital. Por isso, só competências adicionais estão indicadas
na tabela abaixo. * Para uso no Brasil, os professores poderão relacionar os conteúdos com os Parâmetros
Curriculares Nacionais e demais diretrizes como as do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos,
com destaque para o eixo mídia e Educação em Direitos Humanos.
O tempo das atividades é estimado em sessões de 45 minutos cada.
Considerando que muitos planos de aula sugerem recursos de outras fontes, por favor note que não é
necessário cadastro, salvo se especificado de outra forma. Com relação aos recursos que estão disponíveis
no Youtube e outras fotnes externas, por favor confira cuidadosamente se estão de acordo com as políticas de
uso e restrições etárias definidas nas regras de sua instituição.
Planos de aula 'A
web que queremos'
Fase de
aquecimento

Competência
Como mencionado nos
planos de aula

Duração

Atividades

5 minutos no
máximo

Autor
Aris Louvris,
Grécia

Meus direitos e deveres on-line
Direitos básicos
WWW  **

Aprendendo a aprender Aula única
/ Competência social
e cívica / pensamento
crítico

1.1 Se eu pudesse fazer
qualquer coisa que eu
quisesse

Carsten Groene,
Alemanha

Direitos x Deveres

Aprendendo a aprender Aula única
/ Competência social
e cívica / pensamento
crítico

Dois lados da
mesma moeda I **

Aprendendo a aprender Aula única
/ Competência social
e cívica / pensamento
crítico

1.2 Dois lados da mesma Carsten Groene,
moeda I
Alemanha

Dois lados da
mesma moeda II **

Aprendendo a aprender Aula única
/ A competência social
e cívica / pensamento
crítico

1.3 Dois lados da mesma Carsten Groene,
moeda II
Alemanha

Drew Buddie,
Reino Unido

“Informação não é conhecimento”, Albert Einstein
Acessar, criar e
compartilhar ***

Comunicação em línguas estrangeiras

Analisando imagens Comunicação em lín*-*
guas estrangeiras

Série de 3-4
aulas
Série de 3
aulas
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2.1 Ferramentas e tecno- Fernando Camlogia para educadores
pos, Portugal
Maxime Drouet,
França

Participando na Web
Vamos fazer com- Competências  
pras! * - **
matemáticas e competências básicas em
ciência e tecnologia

Série de 2 aulas

Aprendendo
Matemática 2.0
* - **

Série de 2
aulas

Competências  
matemáticas e competências básicas em
ciência e tecnologia

Jesús
Melgar
Tito, Espanha

3.1 Ferramentas da
Web em atividades de
Matemática
3.2 Construindo uma
senha forte
3.3 Blogs / wikis em
Matemática
3.4 Facebook e as atividades de Matemática

Se comportando de Aprendendo a aprender Aula única
forma  adequada *** / Competência social
e cívica / pensamento
crítico

Irina Vasilescu,
Romênia

Drew Buddie,
Reino Unido

Construa a sua identidade
Minha (real) identi- Espírito de iniciativa e Série de 3 au- 4.1. Onde é que a ver- Martina Kupilíkdade **
empreendedorismo
las
dade mente?
ová,
República
Checa
Será que temos
uma identidade
múltipla? **

Espírito de iniciativa e
empreendedorismo

Série de 2
aulas

Adam Stępiński,
Polônia

Privacidade, meu bem mais precioso
“Você não pode
dizer tudo a todo
mundo”* - **

Competências sociais
e cívicas

Série de 2-3
lições

Evangelia Kontopidi, Grécia

PrivaSee * - **

Competências sociais
e cívicas

Aula única

Miguela Fernandes, Portugal

Estou de olho em
você! *-**

Competências sociais e Aula única
cívicas / comunicação
em língua estrangeira

5.1 Michael Jackson
“Privacidade”

Miguela Fernandes, Portugal

O/A artista em você
Protegendo o que é
nosso **

Aprendendo a aprender Aula única
/ Competência social
e cívica / pensamento
crítico

Imagem e nação**

Consciência e expressão cultural

Série de 2
aulas

6.1 Imagem e nação

Angela Capezzuto, Itália

O artista que existe
em você! **

Consciência e expressão cultural

Série de 2
aulas

6.2 Todos os artistas são
você

Frans Nieuwenhuizen, Holanda
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Drew Buddie,
Reino Unido

Plano geral

Fase de aquecimento

Plano geral

Fase de aquecimento

Autor

Aris Louvris, Grécia

Tópico

Todos

Competência

Como mencionado em cada plano de atividades

Nível

Fácil         

Intermediário         

Faixa Etária

Conforme apropriado

Duração

5 minutos no máximo

Objetivo desta aula

Difícil

• Apresentar aos alunos o livro A Web Queremos.
• Proporcionar aos alunos uma ideia inicial dos planos de aula desenvolvidos
para o livro A Web Queremos de uma forma divertida.

Ferramentas

Fichas, Vídeos (de preferência off-line), infográficos, pesquisas, jogos rápidos (<5
min), perguntas e respostas com base nos conhecimentos anteriores, chuva de
ideias, etc

Processo
Passo 1 - (2 minutos)

Com base em cada plano de aula, tentar capturar a atenção dos alunos com uma
das ferramentas acima, como um vídeo para atrair o interesse dos estudantes,  por
exemplo.
Exemplo: Vídeos curtos <1 min disponível no Youtube
Campanha Internet Sem Vacilo - Unicef - SaferNet e Google (ver link abaixo).

Passo 2 - (2 minutos)

Perguntar aos alunos o que acharam das informações apresentadas (no exemplo
utilizado) e discutir o tema a fim de direcionar a atenção deles (as) para a temática
específica de cada aula.

Passo 3 - (1 minuto)

Informe aos alunos sobre o que eles vão aprender durante a atividade. Faça uma
breve apresentação sobre os objetivos de cada aula.

Sugestões

Os vídeos não devem ser superiores a três minutos. É preferível utilizar videos
off-line a fim de evitar problemas com a conexão à Internet, evitando frustrações
durante a visualização.
Pesquisas devem se concentrar em resultados, ou então realizar apenas enquetes
simples para ilustração estatística a respeito do tema  apresentada.
Os Infográficos devem ser adequados aos conhecimentos dos alunos (não devem
ser complicados e nem muito extensos).

Link(s)

Exemplo sobre privacidade
https://goo.gl/7NNm8A
(Confira a acessibilidade do YouTube no seu país antes de apresentar o vídeo)
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Plano de aula

Meus direitos e deveres on-line
1.1. Direitos WWW básicos

Título curto para Atividade

Direitos WWW básicos

Autor

Carsten Groene, Alemanha

Tópico

Meus direitos e deveres on-line

Competência

Aprendendo a aprender / Competência social e cívica / comunicação na língua
materna / Competência Digital / Pensamento crítico

Nível

Fácil         

Faixa Etária

14 – 15 anos

Duração

45 minutos

Objetivo dessa aula

Intermediário         

Difícil

• Fazer uma introdução ao livro A Web que queremos.
• Compreender os direitos básicos na Internet de acordo com o Marco Civil da
Internet e Carta dos Direitos Fundamentais na Europa

Introdução

Cartoon sobre pirataria (em inglês)
http://goo.gl/jRGTfI
(sem necessidade de registro)

Ferramentas

Atividade 1.1: “Se eu pudesse fazer qualquer coisa que eu quisesse”

Processo
Passo 1 – (7 minutos)

Contexto reduzido da atividade:
Usando a Atividade 1.1, incentive os alunos a imaginar o que poderiam fazer em
um mundo sem restrições e o que isso poderia significar para seus amigos e/ou
outras pessoas.
Solicite que eles comparem suas ideias em pequenos grupos.

Passo 2 – (15 minutos)

Usando Atividade 1.1, pedir aos alunos para trabalharem com o Capítulo I
(DISPOSIÇÕES PRELIMINARES) e II (DOS DIREITOS E GARANTIAS DOS
USUÁRIOS ) do Marco Civil da Internet no Brasil, para identificar os artigos particularmente relevantes para o uso da Web, por exemplo, o direito à proteção de
dados pessoais (ver Atividade 1.1)

Passo 3 – (7 minutos )

Faça com que os alunos se familiarizem ou com reveja com eles (as) as técnicas
de leitura dinâmica para identificar informações relevantes no documento.

Passo 4 – (15 minutos)

Como introdução à publicação, que será a base da unidade, pedir aos alunos
para acessarem o livro “A Web queremos para adolescentes” para visualizarem
os direitos individuais apresentados em capítulos específicos. Solicite que eles
(as) preencham a tabela e, em seguida, façam comparações em sala de aula.
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Opções de continuação e
acompanhamento

Lição de casa: Usando a Atividade 1.3 com a tabela, atribua aos alunos um dos
quatro direitos selecionados no Marco Civil da Internet no Brasil (ver também
Atividade 1.3).
Os alunos devem pesquisar na Internet parágrafos individuais das legislações nacionais relativas aos direitos individuais. Como esta parte é bastante desafiadora,
você pode oferecer aos alunos links relevantes disponíveis on-line e seções das
leis citadas na Atividade.
Estimule os alunos (as) a fazerem a comparação dos direitos e deveres presentes
no Marco Civil da Internet no Brasil com os direitos e deveres da Carta dos Direitos
Fundamentais da Europa. Caso possa desenvolver esta atividade em articulação
com disciplina ou curso de idioma estrangeiro, saiba que a Carta de Direitos da
Europa está disponível em 11 idiomas no link abaixo.  

Links

http://goo.gl/fj8a4q Marco Civil da Internet no Brasil (sem necessidade de registro)
http://goo.gl/XE9ht Estatuto da Criança e do Adolescente
http://www.europarl.europa.eu/charter/ Carta Europeia
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Plano de aula

Meus direitos e deveres on-line
1.2 Direitos x Deveres

Título curto para Atividade

Direitos x Deveres

Autor

Drew Buddie, Reino Unido

Tópico

Meus direitos e deveres on-line

Competência

Aprender a aprender / Competência social e cívica / comunicação na línguamaterna/ Competência Digital / Pensamento crítico

Nível

Fácil         

Intermediário         

Difícil

Faixa Etária

14-15 anos

Duração

Uma ou duas aulas de 45 minutos - 60 minutos cada

Objetivo dessa aula

• Investigar o que significa ter um direito em comparação com um dever / responsabilidade.
• Aprender a verificar os fatos, consultando documentos legais.
• Refletir sobre os conceitos de censura e auto-censura

Introdução

Apesar da World Wide Web ter oferecido oportunidades para as pessoas apresentarem publicamente os seus próprios pontos de vista para uma audiência
global, será que isso significa que “vale tudo”?
O que exatamente significa ter o DIREITO de fazer alguma coisa? E como isso
se compara a ter um DEVER?
Considerando que a Web (World Wide Web) não é propriedade de nenhum país
ou estado e se baseia na premissa de que a liberdade de expressão é permitida,
como um cidadão pode equilibrar esses dois elementos?

Ferramentas

Internet, Folha de Atividade, Estatuto da Criança e do Adolescente, Marco Civil
da Internet no Brasil, Bubbl.us ou Examtime, Tagxedo e Powtoon

Processo
Passo 1 – (20 minutos)

Discussão aberta com os alunos: Qual é a diferença entre um DIREITO e um
DEVER?
Assista aos vídeos e debata sobre as ideias apresentadas após assisti-lo.
https://www.youtube.com/watch?v=uXweIVha2HU
http://youtu.be/AUjyy4eh_LE
Faça a Atividade 1.1 na página 6 do Livro A web que queremos para adolescentes (Web We Want).

Passo 2 – (30 minutos)

Solicite aos alunos que façam o download e/ou acessem o Capítulo II do
Estatuto da Criança e do Adolescentes (Artigos 15 ao 18) e o Capítulo
II do Marco Civil da Internet no Brasil (Lei nº 12.965/2014). Através da
discussão realizada em classe, separe cada um dos artigos do Estatuto e
do Marco Civil para avaliarem quais DEVERES estão associadas a cada
DIREITO.
Como é que é possível obter de forma rápida os resultados com um
volume tão grande de texto? Organize os alunos em pequenos grupos e
solicite que cada um deles crie um mapa mental utilizando o bubbl.us ou
examtime para cada artigo, discriminando todos os DEVERES associadas a ele.
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Passo 3 – (15 minutos)

Olhando para o Estatuto da Criança e do Adolescentes e para o Capítulo II do
Marco Civil da Internet no Brasil, utilize o comando Localizar, <CTRL><F>, para
que os alunos possam procurar o número de ocorrências das palavras DIREITO(S)
e RESPONSABILIDADE(S) / DEVER(ES).
Use o texto dos capítulos das leis acima para fazer uma nuvem da palavras destacando o uso dos termos “direitos”, “responsabilidades”e “deveres”, e analisando as
palavras mais recorrentes.

Passo 4 – (20 minutos)

Usando www.powtoon.com, cada grupo agora vai criar um vídeo promocional que
explica cada ponto que foi detalhado no mapa mental da etapa anterior, a partir
dos elementos que consideram mais importantes para que todos os internautas
conheçam.

Passo 5 – (20 minutos)

Em grupos ou através de uma dicussão com toda a classe, reflita com os estudantes o que auto-censura realmente significa. Por que esta habilidade é crucial
quando publicamos algum conteúdo na Internet?

Opções de continuação e
acompanhamento

Defina a diferença entre censura e auto-censura.

Links

Site para brainstorming(Mapa mental) em português:
https://www.examtime.com/pt/mapas-mentais/
Site mapa mental em inglês:
http://bubbl.us
Site para nuvem de palavras, em inglês:
http://www.wordle.net/
http://tagxedo.com
Criação de vídeos e animações, em inglês:
http://www.powtoon.com
Convenção dos direitos da criança:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D99710.htm
Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/
HTML/?uri=CELEX:12010P&from=EN
Por favor, note que todos os aplicativos Web utilizados nesta atividade são aplicativos gratuitos e não exigem que o usuário se registre no site para utilizá-los,
com exceção do Powtoon e do Examtime, que possuem opção gratuita através de
cadastro. Caso esteja familiarizado com outros aplicativos previamente autorizados para uso em sua instituição, fique à vontade para utilizá-los de acordo com a
política de uso da Internet em sua instituição.
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Plano de aula

Meus direitos e deveres on-line
1.3 Dois lados da mesma moeda I

Título curto para Atividade

Direitos e deveres - dois lados da mesma moeda I

Autor

Carsten Groene, Alemanha

Tópico

Meus direitos e deveres on-line

Competência

Aprendendo a aprender / Competência social e cívica / comunicação na língua
materna / Competência Digital / Pensamento crítico

Nível

Fácil         

Faixa Etária

14 – 15 anos

Duração

45 minutos

Objetivo dessa aula

Intermediário         

Difícil

• Tornar-se consciente da interdependência dos direitos e responsabilidades.
• Obter uma ideia de como os direitos na Internet são estabelecidos na legislação nacional

Introdução

Desenhos animados sobre a pirataria:
http://www.brucesallan.com/wp-content/uploads/2013/07/Internet-Piracy-cartoon.
gif  (sem necessidade de registro)

Ferramentas

Atividades 1.2: “Dois lados, uma moeda I”;
Navegar na Web.

Processo
Passo 1 – (15 minutos)

Pesquisa de contexto ampliado: Os alunos irão identificar os diferentes conflitos e
direitos básicos no Marco Civil da Internet no Brasil (ver Atividade 1.2).

Passo 2 – (5 minutos)

Os alunos serão novamente lembrados que todos os Direitos Humanos válidos na
Internet estão relacionados com os direitos e deveres das diferentes leis nacionais.

Passo 3 – (20 minutos)

Usando a lição de casa, os alunos irão trabalhar em grupos para preencher uma
versão final da tabela da Atividade 1.2 sobre os seus direitos e responsabilidades
em conformidade com a legislação nacional.
Nota: Uma vez que a realização da lição individual em casa pelos estudantes
pode ser um pouco incerta, pode ser útil que o exercício em casa seja uma primeira atividade preparatória, deixando que elaborem a versão final em sala de aula.
Estimule os alunos (as) a fazerem a comparação dos direitos e deveres presentes
no Marco Civil da Internet no Brasil com os direitos e deveres da Carta dos Direitos Fundamentais da Europa. Caso possa desenvolver esta atividade em articulação com disciplina ou curso de idioma estrangeiro, saiba que a Carta de Direitos
da Europa está disponível em 11 idiomas no link abaixo.  

Links

http://goo.gl/fj8a4q Marco Civil da Internet no Brasil
http://goo.gl/XE9ht Estatuto da Criança e do Adolescente
http://www.europarl.europa.eu/charter/ Carta dos Direitos Fundamentais Europa

13

Plano de aula

Meus direitos e deveres on-line
1.4 Dois lados da mesma moeda II

Título curto para Atividade

Direitos e responsabilidades - dois lados da mesma moeda II

Autor

Carsten Groene, Alemanha

Tópico

Meus direitos e deveres on-line

Competência

Aprendendo a aprender / Competência social e cívica / comunicação na língua
materna / Competência Digital / Pensamento crítico

Nível

Fácil         

Faixa Etária

14 – 15 anos

Duração

45 minutos

Objetivo dessa aula

Intermediário         

Difícil

• Relacionar o trabalho teórico sobre direitos na Internet com a vida cotidiana
dos alunos.
• Encorajar os alunos a analisar os seus direitos cotidianos relacionados com a
Internet.

Introdução

Apresentar um caso de fraude na Internet a partir do cotidiano de um adolescente. Após análise do caso, pedir aos alunos para identificarem quais os direitos
tem sido violados na Internet.

Ferramentas

Atividades 1.3: “Dois lados, uma moeda II”;
Navegar na Web.

Processo
Passo 1 – (15 minutos)

Trabalho em equipe:
Os estudantes devem transmitir aos seus colegas resultados relativos aos direitos
do Marco Civil da Internet na demais legislações nacionais da lição anterior.

Passo 2 – (12 minutos)

Em grupos, os alunos irão criar os casos de eventual violação dos direitos fundamentais baseados nas leis nacionais (Constituição Federal; Estatuto da Criança e
do Adolescente; ).

Passo 3 – (12 minutos)

Cada grupo cria situações ou estudos de caso onde um dos direitos é possivelmente violado. Estes estudos de caso são atribuídos para um outro grupo que
está trabalhando com um direito diferente.
Em grupos parceiros, os alunos devem resolver os casos de acordo com a informação que receberam dos colegas na primeira etapa.

Passo 4 – (7 minutos)

Apresentação dos resultados em sala de aula;  um caso ou dois casos, se houver
tempo, para cada direito.

Opções de continuação e acompanhamento

Tendo em mente o subtópico ‘aprendendo a aprender’, é importante avaliar com
os estudantes o trabalho com textos jurídicos (dificuldade, motivação, relevância
etc.).
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PLANO De aula

Informação não é conhecimento

2.1 Acessar, Criar & Compartilhar com sabedoria

Título curto para Atividade

Acessar, Criar & Compartilhar com sabedoria

Autor

Fernando Rui Campos, Portugal

Tópico

Informação não é conhecimento

Competência

Comunicação em línguas estrangeiras / Comunicação na língua de materna / Competência Digital

Nível de dificuldade

Fácil          

Intermediário             

Difícil

Faixa Etária

13-15 anos

Duração

Três ou quatro aulas – aproximadamente 45 minutos cada

Objetivo desta aula

• Conscientizar os estudantes sobre questões relacionadas a publicação de informações em redes sociais.
• Descrever como encontrar recursos relevantes e de qualidade para as atividades escolares.
• Demonstrar como eles podem se proteger de eventuais tentativas de fraude
na Internet.
• Desenvolver competências digitais e outras habilidades para o séc. 21.

Introdução

Estes planos de aula incluem um conjunto de tarefas sequencialmente organizadas para utilizar ferramentas digitais apropriadas para o desenvolvimento potencial de habilidades da educação para o século 21.
O conteúdo e as atividades incluem desafiar os estudantes a utilizarem as Tecnologias da Informação e Comunicação para o aprendizado, comunicação, colaboração e construção de conhecimento.
Os planos serão organizados através de uma sequência de atividades de
aprendizagem: (Aula 1 - Sonhar e explorar; Aula 2 – Mapear, Indagar e Colaborar;
Aula 3: Faça; Aula 4 – Mostre).
Mais informações em http://fcl.eun.org/toolset4 (sem necessidade de registro,
recurso em inglês)
O design do plano de aula é inspirado no modelo pedagógico proposto pelo
Classroom Toolkit (FCT) (http://fcl.eun.org/toolkit) (sem necessidade de registro,
recurso em inglês). As lições podem ser adaptadas para uso em uma única escola, ou para a colaboração com as escolas do mesmo ou de diferentes países.
O produto final pode ser um conteúdo digital (website, áudio, blog, vídeo) em uma
língua estrangeira relacionada a um dos temas.
A avaliação é formativa, realizada por meio do feedback do professor sobre os
produtos criados e reflexões gravadas por estudantes.

Ferramentas

Team Up - http://teamup.aalto.fi/?lang=pt-PT
(necessidade de registro)
Audacity - http://audacity.sourceforge.net/  (programa livre para gravação e edição
de áudio, necessidade de instalação)
Google Hangout - http://www.google.com/+/learnmore/hangouts/?hl=pt-BR (sem
necessidade de registro)
Mapa Mental - Examtime: https://www.examtime.com/pt/mapas-mentais (necessidade de registro)
Google Docs - https://docs.google.com ou TitanPad - https://titanpad.com (sem
necessidade de registro)
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Future Classroom Toolkit - http://fcl.eun.org/toolkit
(em inglês , sem necessidade de registro)  
Scenario Development Environment http://www.itec-sde.net/pt
Outras ferramentas úteis são indicados no anexo.
Processo

As lições irão investigar quatro temas diferentes:
Tema # 1 - Usando informações na web, o uso da Internet para trabalhos escolares;
Tema #2 – Sites falsos, Credibilidade e uso positivo da web;
Tema #3 – Phishing, Navegação Segura na web;
Tema #4 – Pense antes de publicar, Rede Social, Uso das Tags, Privacidade.
Organize os alunos em pequenos grupos (no máximo cinco estudantes). A cada
grupo será atribuído um dos quatro temas. A ferramenta teamup (http://teamup.
aalto.fi/?lang=pt-PT) ou similar, pode ser útil na criação dos grupos de acordo com
as suas habilidades, interesses, etc.
TeamUp e VoiceThread são ferramentas úteis para os estudantes gravarem suas
reflexões e compartilharem entre eles após cada aula. Um dos objetivos destas
lições é criar um produto (os estudantes irão criar o conteúdo). O produto final
pode ser um vídeo curto ou uma simulação de um dos grupos temáticos incluindo
comentários dos estudantes em sua língua nativa ou em uma língua estrangeira.
O professor poderá orientar os grupos com recursos do Cenário de Desenvolvimento Ambiental (Scenario Development Environment – SDE - http://www.itec-sde.
net/pt) ou sites temáticos, tais como museus nacionais virtuais, Portal do Professor
do MEC ou o Portal Europeana. Estes seriam um ponto de referência para a comparação com sites falsos ou sites com informações não confiáveis.
A atividade de reflexão é transversal a todo o processo e orienta os alunos em direção ao objetivo final. Alunos e professores podem gravar, publicar e compartilhar
seus pensamentos e comentários sobre o projeto, através do uso de ferramentas
digitais e feedback de áudio.
A colaboração é uma parte fundamental nas aulas, onde os alunos devem trabalhar em conjunto dentro de seu próprio país ou com colegas de outros países. Os
estudantes de um determinado país poderiam, por exemplo, serem treinados por
estudantes de um país diferente, usando sua língua materna durante as atividades
de aprendizagem relacionadas.

Passo 1 – (45 minutos)

Tarefas de preparação - O professor cria a sala de aula através do recurso
TeamUp ou similar e envia o link para os alunos, possivelmente, também usando o
registro fotográfico em TeamUp. Uma outra sugestão que pode ser utilizada, seria
o calendário online da agenda de grupos do Google. No início da primeira aula, é
acordado com os alunos sobre os critérios de avaliação.
Sonho - O professor apresenta uma visão geral da organização temática das
aulas, como elas se encaixam no currículo, e o que se espera dos alunos no que
diz respeito à melhoria da audição, fala, leitura e escrita na língua estrangeira. Os
alunos também devem estar cientes das expectativas relacionadas com a colaboração, bem como a autonomia e responsabilidade na sua própria aprendizagem e
do grupo.
Exemplos de projetos em grupo para cada tema:
Tema 1 - Criar de forma colaborativa um site ou blog com o que os estudantes consideram os “melhores” sites e repositórios para seus trabalhos escolares, incluindo
a aprendizagem de línguas, museus virtuais, simuladores de física, etc.
Tema 2 - Criar de forma colaborativa um site ou blog com uma descrição de indicadores para distinguir um site falso de um site verdadeiro
Tema 3 - Criar de forma colaborativa um site ou blog com uma descrição das medidas que os cidadãos devem tomar - e ferramentas externas que devem usar - para
evitar phishing e para navegar com segurança.
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Tema 4 -  Criar de forma colaborativa um site ou blog com um plano para a melhoria da reputação on-line, incluindo os critérios e /ou ações a serem tomadas
durante as “relações digitais” na web.
O professor pode motivar os alunos a darem o seu melhor e pode falar com eles
sobre a importância da colaboração, o uso de ferramentas de TIC, bem como os
critérios que devem ser respeitados ao postar opiniões em texto ou áudio no idioma estrangeiro.
Explore - Analisar dados de várias fontes e organizá-los usando ferramentas de
colaboração, como o Google Docs ou TitanPad. Dependendo do seu conhecimento
prévio, os alunos podem ter que fazer algum trabalho de investigação usando ferramentas de colaboração. Aqui estão as declarações que poderiam ser exploradas
para cada tema.
Tema 1 - Como usar a informação na web, o uso da Internet para trabalhos escolares. Sobre a Internet:
1.
Toda a informação que se encontra na web é confiável e verdadeira, independentemente do website.
2.
Não há recursos ou bens disponíveis especificamente para estudantes do
ensino fundamental.
3.
Eu não deveria fazer upload de vídeos para a Internet porque eu não
quero ser exposta(o).
Tema 2 - Sites falsos, credibilidade e uso positivo da web.
Eu não uso os livros do Projeto Gutenberg, porque:
1. Questões de direitos autorais me impedem de acessar os eBooks.
2. O site não é interessante.
3. Os livros que eu acesso são todos velhos.
Tema 3 - Phishing, Navegar com Segurança na web.
Os alunos devem fazer o teste:
https://www.phish-no-phish.com/staying-safe-online/quiz/
(sem necessidade de registro, recurso em inglês)
Tema 4 -Pense antes de publicar, Rede Social e uso de marcações (Tags), Privacidade.
Eu tirei uma foto em uma festa com alguns amigos e publiquei em uma rede social.
Não há problema algum em:
1. Publicar a foto em uma rede social.
2. Marcar todos os meus amigos na foto.
3. Incluir comentários sobre a foto.
4. Compartilhar o local onde a festa aconteceu.
Após as discussões iniciais
Pesquisas sobre cada tema estão disponíveis em várias línguas em http://
lreforschools.eun.org/web/guest/insafe (em inglês) ou em http://new.netica.org.br/
adolescentes  (sem necessidade de registro, em português)
Algumas pesquisas inspiradoras de acordo com o tema:
Tema 1 – Como utilizar informação na web; Internet utilizada para o dever de casa.
http://goo.gl/ZT9qc9 (sem necessidade de registro)
Tema 2 – Sites falsos, credibilidade e uso positivo da web.
http://cartilha.cert.br/golpes/ (sem necessidade de registro)
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Tema 3 - Phishing, Navegação Segura na web.
Tema 4 -  Pense antes de publicar, Rede Social, Marcações (Tags), Privacidade.
https://www.youtube.com/watch?v=v4IIH3sJIMc&list=PL9CC8479B8B9CAFCE&ind
ex=28  (sem necessidade de registro).
Incentive os alunos a pensarem sobre o tema fora da escola (em casa, via comunicação à distância, no uso do dia a dia).
Os alunos irão registrar suas reflexões após cada fase de desenvolvimento do trabalho utilizando o Examtime, TeamUp, Audacity ou similar (com postagem posterior
no Blogger ou site). Os alunos também podem publicar e compartilhar reflexões
audiovisuais e comentários sobre o seu progresso no projeto, os desafios com que
se deparam e os próximos passos. Os professores que trabalham em conjunto no
projeto poderiam divulgar através das redes sociais, já que estas são úteis para o
trabalho colaborativo e o compartilhamento, o que pode ajudar a desenvolver as  
competências digitais e utilização das ferramentas 2.0, bem como as habilidades
de comunicação e resolução de problemas. Lembre apenas de certificar qual a
política de compartilhamento dos trabalhos e informações dos alunos definida pela
escola em acordo com os pais.
Reflexão
Cada grupo deve responder a cada uma das seguintes perguntas na língua estrangeira (usando TeamUp ou similar):
Qual o trabalho que eles fizeram até agora?
O que eles pensam sobre o que fazer e o que não fazer?
Alguma coisa está dando errado?
O que ocorreu bem?
O que eles pretendem fazer na próxima aula?
O professor vai anotar o feedback de cada grupo em cada aula.

Passo 2 – (45 minutos)

Mapa - - Cada grupo irá criar um mapa mental relacionado ao seu tema. Acompanhados pelo professor, os grupos irão analisar e organizar suas ideias e as
informações obtidas por meio de ferramentas  de mapa mental como Popplet,
FreeMind, Cmap ou Mind42 ou Examtime. Eles devem identificar as relações,
semelhanças e diferenças entre os exemplos e/ou arquivos multimídia recolhidos
durante a fase de exploração.
Colaboração - os alunos irão contribuir para promover a colaboração através de
ferramentas como o Google Docs, TitanPad para texto e Google Hangout para áudio, compartilhando as informações permanentes. As ferramentas da Web para o
trabalho colaborativo incluem wikis, blogs e muito mais, e a colaboração é promovida através de atividades de aprendizagem, tais como mapeamento e atividades de
exposição da produção.
Indagar - estudantes em contato com parceiros fora da escola (pode ser feito com
outros professores para testar a relevância da abordagem), especialmente os especialistas que podem encontrar utilizando ferramentas como o Cenário de Desenvolvimento Ambiental (Scenario Development Environment - SDE). Especialistas
em segurança digital poderão ser chamados para ajudar a analisar e comentar os
pontos fortes e fracos do produto criado pelos alunos.
Reflexão
Através do feedback sobre as atividades de mapeamento, se possível, inserir
comentários de especialistas e/ou professores externos.
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Passo 3 – (30 minutos)

Fazer - como criadores do conteúdo, os alunos devem estar cientes dos termos de
direitos autorais, sendo incentivados a procurar por licenças livres como a Creative
Commons e outros recursos não protegidos por direitos autorais. Com base nos
resultados das pesquisas, ideias e reflexões que eles organizaram em mapas conceituais, os alunos irão começar a construir uma primeira versão de seu produto
final. Eles devem começar criando um esboço para discussão dentro do seu grupo
e, se possível, com alunos de outras escolas ou países, com especial atenção para
a superação dos desafios e dos problemas encontrados. É importante guiar cuidadosamente os alunos através das atividades de aprendizagem e design, de modo
a não perder de vista o conteúdo curricular.
Reflexão
O professor irá fornecer feedback para todos os grupos sobre os seus produtos
(websites, áudio, etc.).

Passo 4 – (30 minutos)

Show – os alunos irão apresentar seus trabalhos, escolhendo o local, as ferramentas e recursos apropriados (por exemplo, a partir do site da escola, biblioteca ou
locais fora da escola). Devem apresentar a viabilidade de seus projetos, produtos,
processos de design e fornecer informações sobre o aprendizado adquirido.
Reflexão
O professor irá fornecer um feedback para todos os grupos sobre os seus produtos
(websites, áudio, etc.).

Opções de continuação e
acompanhamento

Como posso encontrar materiais para a minha lição de casa de forma que eu
possa compartilhar na web?
Um número significativo de recursos compartilháveis podem ser encontrados em
museus de ciência virtuais ou através da organização Creative Commons: http://
www.creativecommons.org.br/ ou do Portal do Professor http://portaldoprofessor.
mec.gov.br/index.html
(sem necessidade de registro)
Onde posso encontrar critérios para entender melhor o que é o conteúdo positivo
on-line na web?
Os “critérios de conteúdo positivos” são aspectos importantes a serem considerados quando existe uma produção ou fornecimento de conteúdo e serviços on-line
para crianças: grupo alvo e idade/adequação, atratividade, usabilidade, confiabilidade, segurança e questões de privacidade. O documento de critérios europeus
para conteúdos positivos está disponível em 13 idiomas, inclusive em Português
(Portugal):
http://www.positivecontent.eu/checklist-pt/ (sem necessidade de registro)
Quais são as regras básicas que devo seguir quando me comunico através da
Internet?
A maneira como nos comunicamos on-line causa impactos sobre a nossa vida
digital. O site a seguir é uma boa fonte de regras úteis para manter em mente.

http://new.netica.org.br/educadores/recursos-educacionais/kit-safernet/netiqueta (em Português, sem necessidade de registro)
http://dictionary.reference.com/browse/netiquette  
(em inglês, sem necessidade de registro)
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Links

Recursos adicionais
Privacidade
http://new.netica.org.br/educadores/orientacoes/orientacoes#topo-privacidade (em
Português, sem necessidade de registro)
http://www.dubestemmer.no/en/13-17-ar/privacy (em inglês, sem necessidade de
registro)
Busca por Creative Commons recursos
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/ (sem necessidade de registro)
http://search.creativecommons.org/ (sem necessidade de registro)
Episódio sobre postar on-line
http://www.youtube.com/watch?v=FnG4MFYvUmA
http://goo.gl/6R4Dy (em inglês, sem necessidade de registro)
http://new.netica.org.br/educadores/cartilhas (sem necessidade de registro)
Vídeo Tagged – Pense antes de publicar
http://www.cybersmart.gov.au/tagged/ (em inglês, sem necessidade de registro)
Encontrar pessoas e recursos no Brasil: Portal do Professor
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/index.html
(sem necessidade de registro)
na Europa: (http://www.itec-sde.net/pt/home)
(sem necessidade de registro)
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PLANO De aula

Informação não é conhecimento
2.2 Analysing pictures

Título curto para Atividade

Analisando imagens

Autor

Maxime Drouet, França

Tópico

Informação não é conhecimento

Competência

Comunicação em línguas estrangeiras / Comunicação na língua materna / Competência Digital

Nível de dificuldade

Fácil          

Intermediário             

Difícil

Faixa Etária

13-15 anos

Duração

Uma série de duas aulas, cada uma com aproximadamente 50 minutos

Objetivo desta aula

• Entender que as imagens não representam a realidade.
• Ser capaz de reconhecer quando uma imagem é falsa.
• Aumentar as suas competências em TICs.
• Melhorar as suas competências em línguas estrangeiras.

Introdução

Nossos estudantes vêem e utilizam imagens em sua vida diária: na televisão, em
revistas, em anúncios e na Internet. Eles (as) muitas vezes acreditam que essas
imagens retratam a realidade.
O objetivo desta atividade é elevar o pensamento crítico dos alunos a respeito
destas fotos. Esta Aula pode ser facilmente utilizada para um projeto eTwinning:
as atividades, podem ser realizadas em colaboração com equipes europeias, e
não somente por grupos em sala de aula.

Ferramentas

Você estará usando estas ferramentas:
Para criar questionários em PT: Ferramenta de formulários do Google ou https://
www.onlinepesquisa.com/(registro obrigatório)
Para criar um quadro branco e adicionar documentos nele: http://padlet.com (registro obrigatório)
Para criar slideshows dinâmicos:http://www.prezi.com(sem necessidade de registro)
Para encontrar imagens semelhantes: http://www.tineye.com ou https://www.
google.com/imghp
(sem necessidade de registro)
JPEGsnoop: Para localizar fotos editadas (freeware)
Para gravar a sua voz e criar um mp3: http://vocaroo.com(sem necessidade de
registro)
Para escrever de forma colaborativa: https://titanpad.com(sem necessidade de
registro)

Processo

Antes de começar - Para verificar os conhecimentos e habilidades dos alunos sobre
imagens, crie um questionário em uma das ferramentas acima.
Veja Atividade 2.2 para o exercício adicional. Mantenha todas as respostas para a
lição final.
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Aula 1
Passo 1 – (50 minutos)

Transformar uma foto? Tão fácil! (2 aulas x 50 minutos)
• Usando http://padlet.com/(sem necessidade de registro) ou uma ferramenta
semelhante, insira em uma parede on-line alguns documentos, tais como fotos de notícias, papel, anúncios on-line, ou uma página de boas-vindas de um
site. Estes documentos irão ajudá-lo (a) a mostrar como as imagens podem
ser manipuladas, transformadas e/ou distorcidas.
Exemplo de documentos:
• “Jornal egípcio defende manipulação de foto que põe Mubarak à frente de
Obama”, na BBC, no dia 17 de setembro de 2010: http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2010/09/100917_egito_foto_cc.shtml(BBC, sem necessidade
de registro)
• “Agência iraniana edita foto para tapar decote de Michelle Obama no Oscar”, no G1, no dia 26 de fevereiro de 2013: http://g1.globo.com/pop-arte/
oscar/2013/noticia/2013/02/agencia-iraniana-edita-foto-para-tapar-decote-demichelle-obama-no-oscar.html(G1, sem necessidade de registro)
• “Top 10: Os piores desastres em Photoshop com celebridades”, no Techtudo, no dia 04 de dezembro de 2011: http://www.techtudo.com.br/noticias/
noticia/2011/12/top-10-os-piores-desastres-em-photoshop-com-celebridades.
html(Techtudo, sem necessidade de registro)
• “Anúncio de anti-rugas com foto retocada é proibido na Grã-Bretanha”, na
BBC, no dia 16 de dezembro de 2009: http://www.bbc.co.uk/portuguese/
noticias/2009/12/091216_anunciotwiggyml.shtml(BBC, sem necessidade de
registro)
• Propaganda da Dove em 2006, Youtube: https://www.youtube.com/
watch?v=iYhCn0jf46U(Verifique a acessibilidade do YouTube em seu país
antes de apresentar o vídeo).
Outras ideias podem ser encontradas aqui:
• http://veja.abril.com.br/blog/ricardo-setti/tema-livre/fotos-historicas/(Veja, sem
necessidade de registro)
Atividade prática: os alunos são convidados a preparar uma apresentação simples
de slides para orientar uma classe imaginária de crianças do ensino primário para
demonstrar por que eles não devem considerar todas as imagens que vêem como
sendo ‘verdadeiras’ou ‘reais’. Eles podem usar BR Office ou www.prezi.com(sem
necessidade de registro) ou qualquer software ou linha local que desejarem, mas
a apresentação deve incluir:
• Dois exemplos de imagens que tenham sido retocados no padlet.
• Uma explicação sobre o que foi adulterado.
• Uma lista de razões que explicam por que eles acham que a imagem foi
alterada, bem como os objetivos por trás das mudanças.
• Uma lista dos problemas ou perigos que podem surgir com a  alteração de
imagens.

22

Passo 2 – (50 minutos)

Apresentando os resultados
Cada grupo realiza a sua apresentação de slides para o resto da classe para
discussão e comentários. Os estudantes podem fazer isso em português ou outra
língua que eles são aprendendo.
Os alunos podem gravar a sua própria apresentação usando http: //vocaroo.com/
(sem necessidade de registro). O que eles aprenderam? O que fazem eles pensarem sobre alteração das imagens agora? Será que eles têm mais perguntas?
Manipulação de fotos históricas:
https://oomundoreal.wordpress.com/2014/09/01/manipulacao-de-fotos-historicas/
(O mundo real, sem necessidade de registro)
O professor dá algumas dicas sobre como saber se uma imagem foi alterada:
• Olhe para todos os detalhes com cuidado, zoom na imagem!
• Use um site como o http://www.tineye.com/(sem registo necessário para
descobrir onde sua imagem é usada na Internet, de onde vem a partir de, ou
que data que, os personagens da mesma, etc.
• JPEGsnoop é outro freeware que informa sobre fotos editadas: http: // www.
impulseadventure.com/photo/jpeg-snoop-identify-edited-photos.html (sem
necessidade de registro)
• Utilize o botão direito do mouse sobre a imagem, vá para Propriedades e
clique na guia Detalhes. Você recebe um monte de informações sobre sua
foto. Se você visualizar o termo ‘Photoshop’há uma grande chance de que a
imagem tenha sido alterad
Lição de casa: É verdadeiro ou falso?
Apresente uma imagem para cada aluno: eles têm que tentar descobrir se a
imagem é real utilizando as dicas anteriores. Eles devem enviar sua resposta para
o professor por e-mail explicando como encontraram a resposta, bem como todas
as informações que podem ter encontrado sobre a imagem.
Exemplo de uma imagem que eles possam trabalhar:
Fonte: flickr  https://www.flickr.com/photos/statephotos/14950820747/
Eles devem descobrir se esta foto foi adulterada, a imagem foi registrada no Departamento de Estado dos EUA e foi publicada com este título: Secretário de Estado dos EUA John Kerry juntamente com o presidente Obama se reúne aos líderes
europeus para uma discussão com o presidente ucraniano Petro Poroshenko .

Aula 2

Uma pequena mudança ... um significado totalmente diferente! (50 minutos)

Passo 1 – (5 minutos)

Antes de começar, resumir todas as gravações que foram feitas durante a aula
anterior e responder quaisquer perguntas restantes.

Passo 2 – (20 minutos)

A mesma ... mas diferente!
Escolha com antecedência uma imagem para trabalhar. Para metade da classe, é
dada esta foto com uma legenda criada pelo (a) professor (a). A outra metade vai
receber exatamente a mesma imagem, mas com uma legenda diferente.
Os alunos têm que descrever a sua imagem (sem falar sobre a legenda), dizendo
o que pensam da mesma, como eles se sentem sobre isso. Em seguida, eles
registram suas percepções no http://vocaroo.com/(sem necessidade de registro)
em português ou em outra linguagem que estejam aprendendo. Então, cada parte
da classe escuta as gravações da outra metade da turma e vice-versa.
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Passo 3 – (25 minutos)

Avaliação
Conduza uma discussão sobre o seguinte tópico: como é que é possível ter uma
opinião diferente sobre a mesma imagem?
Explique que a legenda pode levar a diferentes interpretações. Esta é uma outra
maneira que uma imagem pode ser reformulada, a fim de alterar o seu sentido.
Exemplo:
Peça aos alunos para adivinhar o que está acontecendo aqui:
Fonte: flickr http://www.flickr.com/photos/43423301@N07/4046706609
E, em seguida, mostre a imagem completa!
Fonte: flickr http://www.flickr.com/photos/43423301@N07/4046706609
Para concluir, explique que, para escolher melhor a imagem que se precisa, e
para ter certeza do que vemos, é necessário encontrar a fonte, a data sobre uma
imagem, e assim por diante.
Lição de casa: Nós podemos fazer um retrato dizer nada
Apresente a classe uma imagem. Em grupos, os alunos criam uma legenda que
poderia ser verdadeira/confiável. Eles podem reformular a imagem, imaginar uma
data, um local, etc. Os alunos podem completar a tarefa em português ou outro
idioma e fazer upload de seu trabalho no espaço das avaliações escolares. Em
seguida, utilizando o https: //titanpad.com/ (sem necessidade de registro) a classe
trabalha em conjunto para explicar como foi possível ter uma interpretação tão
diferente da mesma imagem e quais os problemas que isso poderia levar.

Opções de continuação e acompanhamento

Os alunos mais uma vez devem responder ao questionário utilizado na introdução
-  http://www.socrative.com (registro obrigatório) ou Google Forms.
EM PT: https://www.onlinepesquisa.com/(registro obrigatório)
Eles podem usar as ferramentas aprendidas em sala de aula nesta e em outras
lições, comparando os seus resultados e discutindo como eles evoluíram. Que
parte da aula eles precisam trabalhar mais/se esforçar mais?
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LESSON PLAN

Participando na Web
3.1 Vamos fazer compras!

Título curto para Atividade

Vamos fazer compras!

Autor

Jesús Melgar Tito, Spain

Tópico

Participando na Web

Competência

Competência matemática e competências básicas em ciência e tecnologia / Comunicação na língua materna / Competência digital

Nível

Fácil          

Intermediário             

Faixa etária

13-15 anos

Duração

Série de duas aulas

Objetivo desta aula

Difícil

• Proporcionar aos alunos conhecimento em e-commerce.
• Encorajar os alunos a pensar sobre as vantagens e desvantagens das compras online.
• Comparar as compras online com o comércio tradicional.

Introdução

Quem você acha que foi o primeiro comprador on-line? Alguém com muitas
habilidades técnicas? Alguém com conhecimento em ciência da computação?
Você ficaria surpreso: Deixe-me apresentar a Jane Snowball, que em maio de
1984 usou a sua televisão para comprar on-line pela primeira vez na história. Ela
apenas comprou algumas manteigas, cereais e ovos de um supermercado das
proximidades.

Ferramentas

Computadores com acesso à Internet, projetor, quadro.

Processo
Aula 1

O personagem

Passo 1 – (5 minutos)

Procure informações sobre o perfil de compradores on-line hoje (como idade,
sexo, etc). Será que a senhora Snowball corresponde a este perfil?
E-commerce em números no Brasil
Fonte: IBOPE
http://www.ibope.com.br/pt-br/relacionamento/imprensa/releases/Paginas/IBOPEe-commerce-apresenta-o-perfil-e-o-comportamento-do-comprador-online.aspx
Artigo sobre comprador on-line no Facebook, gasto médio: https://pt-br.facebook.
com/managementmarketing/posts/745032485613373
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Passo 2 – (20 minutos)

(Trabalhos em grupos) Analisar a informação dada nas notícias acima.
Olhe para o número de e-consumidores brasileiros. Qual é a porcentagem de
habitantes que compram on-line? É semelhante ao que acontece entre os seus
parentes ou amigos?
Peça aos alunos para coletar informações sobre seus colegas e responder a as
seguintes questões:
• Calcule a porcentagem de e-compradores em sua sala de aula.
• Dê uma olhada nos dados sobre o gasto médio de cada cliente. Você acha que
há uma média semelhante em sua sala de aula?

Passo 3 – (20 minutos)

Não foi sempre assim. Procure informações e crie um gráfico com o número de
habitantes, o número de pessoas usando a Internet e a porcentagem de e-compradores nos últimos cinco anos. Houve um aumento proporcional no número de
compradores a cada ano? Faça uma previsão do que irá acontecer nos próximos
cinco anos.
Na notícia há alguns números sobre a quantidade de empregados relacionados ao
e-commerce? Pesquise sobre isso. Qual é a sua opinião? O aumento no uso do
e-commerce teve um impacto nas lojas tradicionais?

Aula 2

Tradicional x Compras pela Internet

Passo 1 – (10 minutos)

Compare comprar on-line com lojas tradicionais. Alguma vez você já comprou
alguma coisa online? Por que você fez uma compra on-line em vez de ir a uma
loja tradicional em sua cidade? Quanto aos nossos direitos, nós temos os mesmos direitos quando compramos on-line como quando compramos em uma loja
tradicional? Pense em uma loja que fica perto de sua casa. Como eles poderiam
vender seus produtos on-line?

Passo 2 – (10 minutos)

Complete o seguinte quadro com os prós e contras de fazer compras online.

Prós

Contras

1. Comprar algo típico de outro
lugar.

1. Não saber se a roupa vai vestir
bem.

O que é que vamos comprar?
Entre as coisas mais estranhas vendidas e compradas on-line, podemos descobrir
que alguém pagou U$ 28 mil dólares por um sanduíche com o rosto da Virgem
Maria sobre ele e U$ 14.000 dólares por uma goma de mascar usada pela cantora
Britney Spears. Uma certa vez, o Golden Palace (goldenpalace.com) pagou uma
quantia de U$37.375 doláres para ter a sua logomarca tatuada na testa de Kari
Smith
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Passo 3 – (10 minutos)

Alguma vez você já tentou vender um de seus jogos e vídeo antigos que você não
usa mais? Todo mundo pode vender on-line ou você acha que você deve abrir
uma empresa para isso? O que você acha que é o melhor produto para se vender
on-line?
Discuta com seus colegas se tudo pode ser vendido on-line ou se há limites. Neste
caso, quais são as limitações e quem deve decidi-las?

Passo 4 – (10 minutos)

Existem diferentes métodos de pagamento quando fazemos compras online,
através do cartão de crédito ou transferência bancária. Os alunos devem obter
informações sobre pagamento (Paypal, PagSeguro, Google Wallet, etc.) Quais são
eles e quais são as vantagens de sua utilização?
Além desses métodos, existem também vários aplicativos para tablets e smartphones que permitem fazer compras on-line de forma segura. Pesquisar alguns
destes aplicativos. Um mundo sem dinheiro seria possível?

Passo 5 – (5 minutos)

Imagine que um de seus amigos está comprando on-line e adquirindo qualquer
coisa, incluindo aplicativos, downloads de música e programas de software.
Com base nas lições anteriores, o que você pode compartilhar com seu amigo sobre compras online? Por que você deve dizer ao seu amigo para pensar antes de
comprar? Ou melhor ainda, por que você  não diz ao seu amigo para ele conversar
com os pais dele antes de comprar qualquer coisa?
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plano de aula

Participando na web

3.2 Matemática 2.0 - Colaboração e participação em matemática
utilizando a Internet

Título curto para Atividade

Matemática 2.0 - Colaboração e participação em matemática
utilizando a Internet

Autor

Irina Vasilescu, Romênia

Tópico

Participando na Web

Competência

Competência matemática e competências básicas em ciência e tecnologia / Comunicação na língua materna / Competência digital

Nível

Fácil          

Faixa etária

13-14 anos

Duração

40 minutos

Objetivo desta aula

Intermediário             

Difícil

• Demonstrar as várias formas que a matemática pode ser útil na Internet.
• Encorajar os alunos a trabalhar de forma colaborativa.
• Permitir que os alunos descubram as vantagens e desvantagens do uso da
Internet para atividades matemáticas.
• Demonstrar como criar senhas fortes usando matemática.

Introdução

Para professores: A aula vai se concentrar em maneiras de como utilizar a web  
de forma responsável em aulas de matemática, projetos e lições de casa.
• Discutir várias ferramentas que podem ser usadas em matemática:
»» Como construir uma senha forte, o uso de jogos e blogs / wikis para aprendizagem em matemática.
»» O uso de grupos no Facebook para colaboração - também sublinhando as
vantagens e riscos
• Os alunos serão convidados a interpretar os dados e criar um gráfico, comparando ferramentas, resolvendo algumas probabilidades simples e/ou gráfico
de função, criação de uma enquete e as interpretações estatisticas a fim de
construir habilidades de matemática, lógica, raciocínio, ao mesmo tempo em
que aprendem a usar a Web com segurança
• Para alunos: Atividades de matemática podem ser muito mais divertidas se
feitas de maneira colaborativa, e a Internet oferece diversas ferramentas. Mas
para ser um trabalho colaborativo, precisamos encontrar formas de colaborar e
nos comunicar com segurança e eficiência. Nesta aula, nós tentaremos discutir
algumas formas de fazer isso.

Ferramentas

Computadores com acesso à Internet, projetor, flipchart

Processo
Aqueça a atividade com os alunos - (2 minutos)

Olhe para o gráfico na http://stats.areppim.com/tech.htm (sem necessidade de
registro). Estimar quantas pessoas utilizam a Internet hoje.
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Passo 1 – (5 minutos)

Ferramentas da Internet para atividades de matemática
Perguntas para alunos:
1. Na sua opinião, qual das seguintes ferramentas poderia ser útil para atividades  
de matemática (sim / não)?
• Blogs
• Wikis
• Jogos
• Twitter
• E-mail
• Facebook
• Chat ou aplicativos similares
• Os buscadores
• Google Drive
2. Você pode pensar nas vantagens de utilizar estas ferramentas para atividades
de matemática em comparação com a interação face a face? Por exemplo, um
aluno tímido poderia encontrar uma forma mais fácil de expressar suas opiniões
na Web do que em sala de aula?
3. Qual dos seguintes recursos podem ser vantajosos/ desvantajosos (V)/(D)de
usar na Internet para aulas e atividades de matemática?
• Acesso instantâneo à informação
• Comunicação a longa distância
• Obter vírus / spam
• Perfis falsos de usuários (fakes)
• Grande quantidade de recursos educacionais
• Comunicação mais fácil com o professor
• Publicidade
• Ferramentas de tradução online
• Passar muito tempo em ambientes fechados
• Gerenciamento do próprio tempo
• Mais visibilidade
• Entendimento da mensagem / conteúdo
4. Conte cada categoria e calcule a proporção de V/D. Ela é maior ou menor de
1? Como você interpreta isso?

Passo 2 – (5 minutos)

Construir uma senha forte
Muitas das ferramentas on-line exigem registro. Criar uma senha é algo que fazemos muitas vezes, mas nós damos a devida importância a ela?
Uma senha forte deve:
• Ter pelo menos oito caracteres.
• Não deve incluir o seu nome real.
• Não deve conter uma palavra inteira.
• Deve ser extremamente diferente de suas outras senhas.
• Deve-se incluir pelo menos uma letra maiúscula, uma letra minúscula, um
número e um símbolo do teclado.
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Exemplo: Pegue uma palavra e substituia algumas das letras com dígitos ou
sinais, “Ex: Abac@X!”(abacaxi).
Verifique emhttp://www.safernet.org.br/site/sid2015/jogo-senha(sem necessidade
de registro) quão forte são as senhas que você criou.
Perguntas:
1. Quantas senhas diferentes você pode criar com os mesmos oito caracteres?
2. Se dois estudantes usam os mesmos oito caracteres, qual é a probabilidade
que eles têm de utilizar a mesma palavra-chave?

Passo 3 - (8 minutos)

Jogando com a matemática
Discutir os principais benefícios que os jogos (especialmente de lógica e estratégia como o Minecraft) podem trazer para os alunos em matemática.
Sugestões:
• Os usuários devem desenvolver uma resolução de problemas através de habilidades de raciocínio, estratégia e reações;
• Ilustrar com clareza o progresso;
• Aprender a assumir riscos, aprender a tornar-se mais engajado, etc.
Além disso, discutir os riscos ligados aos jogos: uso excessivo, agressividade,
falsa identidade, palavrões, publicidade, cyberbullying, uso do tempo, viver uma
realidade diferente, problemas de visão, postura, etc.
Perguntas para alunos:
1.

Crie um gráfico de barras a partir destes dados: “Os alunos recordam de
apenas 10 por cento do que lêem e 20 por cento do que ouvem. Se existem
recursos visuais que acompanham uma apresentação oral, o número sobe
para 30 por cento, e se alguém observar a realização de uma ação sendo
explicada, sobe para 50 por cento. Mas, os alunos lembram de 90 por cento
“se eles fazem o trabalho por si só, mesmo que seja apenas como uma
simulação”.

2.

Você considera que os jogos de multiplayer online (MMO ou jogadores MO)
também têm riscos? Se sim, escreva alguns exemplos.

3.

Qual foi a pior experiência ou comportamento de risco que vivenciou em um
jogo on-line? O que você poderia ter feito para evitar isso?

4.

Se um amigo que conheceu em um jogo on-line lhe pedir para te conhecer na
vida real ou solicitar suas informações pessoais, o que você faria?
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Passo 4 - (10 minutos)

Blogs / wikis em matemática

Peça aos alunos para classificar as seguintes utilizações de um blog em
atividades de matemática, a partir de 1 (não útil) a 10 (mais útil):
• Conceito e explicação / glossário
• Notas das aulas
• Incorporação de PowerPoints e outros recursos de classe
• Avisos
• Exercícios práticos
• Trabalho colaborativo/projeto com colegas ou mais escolas
• Estudos de caso
• Matemática do mundo real
• “Problema da semana”
• Revisão
Algumas regras para o uso de blogs:
1.

Evite postar detalhes e imagens pessoais em seu blog, nem mesmo em seu
perfil.

2.

Nunca se esqueça das regras de direitos autorais.

3.

Lembre-se que o seu post é público, visível para os professores e pais, e que
ele pode ser compartilhado.

4.

Escolha definições de comentários que exigem a sua moderação antes de
serem publicados.

5.

Pense antes de postar, mesmo que seja no seu próprio blog ou apenas como
um comentário!

6.

Saiba como denunciar e bloquear usuários indesejáveis.

7.

Nunca compartilhe suas credenciais.

8.

Se você convidar mais colaboradores para o seu blog, ofereça os direitos e
informações adequadas para suas funções.

9.

Seja educado quando der um feedback, como você seria em sala de aula.
Faça um feedback útil e justo.

10. Se você visualizar qualquer coisa que não deveria estar em sua tela, informe
o seu (sua) professor (a) ou pais imediatamente.
Atividades: Peça aos alunos que trabalhem em pares para conceber mais regras
e escreverem no quadro. Em seguida, escolha as 10 regras mais úteis e crie o
“Decálogo do Blog”.
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Passo 5 – (10 minutos)

O Facebook e as atividades matemáticas
Atividades: Vamos supor que de acordo com as estatísticas, a distribuição etária
dos usuários do Facebook é como se encontra na tabela seguinte. Crie um gráfico de pizza para ilustrá-la.

Faixa Etária

Porcentagem

13-17

14.8%

18-24

32.3%

25-34

26.6%

35-44

13.2%

44-54

7.2%

55-64

3.5%

64+

2.4%

Perguntas para alunos:
1.

Quantas vezes você verifica o seu feed de notícias no Facebook?

2.

Você usa o Facebook para quê? Sugestões: bate papo, postar fotos, ficar em
contato com amigos, postar sobre eventos importantes da sua vida, ver fotos,
jogos etc.

3.

Nomeie cinco informações sobre você mesmo(a) que não deveriam estar
postadas em seu perfil.

4.

Alguma vez você já usou o Facebook para atividades escolares?

5.

Você acha que ele poderia ser usado para isso? Como?

6.

Escolha as três melhores maneiras que você poderia usar o Facebook em
atividades de matemática na lista abaixo:
• Um grupo da classe pode compartilhar informações e entregar as tarefas
• Calendário de eventos
• Trabalho em grupos
• Publicar anotações para os alunos que perderam a aula
• Compartilhar recursos multimídias
• Envolver os alunos tímidos
• Lembretes, anúncios, prazos programados
• Usar aplicativos educacionais
• Ajudar o aluno a conectar-se melhor
• Colaborar com outras escolas
• Executar pesquisas

Você conhece alguma página relacionada a matemática no Facebook?
Peça aos alunos para trabalharem em grupos de quatro pessoas para criar cinco
regras de netiqueta e segurança para um grupo de matemática no Facebook.
Eles podem encontrar exemplos em http://new.netica.org.br/adolescentes(sem
necessidade de registro) e oriente que evitem copiar e colar. Eles também podem
fazer uma pesquisa rápida no site da escola para verificar se a escola tem redes
sociais e políticas de uso.
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Opções de continuação e
acompanhamento

Seguimento 1: Criar um formulário no Google com os colegas sobre uma
das ferramentas da Web mencionadas nesta aula, seus melhores usos
em matemática, os seus benefícios e riscos, e etc. Envie o formulário
Google para seus colegas e solicite que eles respondam.
Em seguida, compartilhe os dados recolhidos e crie uma interpretação
estatística.

Links

http://new.netica.org.br/adolescentes
(sem necessidade de registro)
http://new.netica.org.br/educadores
(sem necessidade de registro)
http://www.safernet.org.br/site/sid2015/jogo-senha
(sem necessidade de registro)
http://stats.areppim.com/stats/stats_internetxfcstx2010.htm
http://bit.ly/1CtKGQW
http://bit.ly/1xaFlg0
http://www.wolframalpha.com/
http://bit.ly/1wBuxFO
http://elearninginfographics.com/gamification-in-elearning-infographic/
http://www.edudemic.com/school-social-media-policy/
(sem necessidade de registro para acessar links acima)
http://vsav.webducation.info/BigBrain.php?lang=en
(possível necessidade de registro)
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Plano de aula

Participar na Internet

3.3 Se comportando de forma apropriada

Título curto para Atividade

Se comportando de forma apropriada

Autor

Drew Buddie, Reino Unido

Tópico

Os meus direitos/deveres e Participar na Internet

Competência

Aprender a aprender / Competência social e cívica / comunicação na língua materna /Competência Digital / Pensamento crítico

Nível

Fácil          

Intermediário             

Difícil

Faixa etária

14-15 anos

Duração

45 – 60 minutos

Objetivo desta aula

• Analisar os conceitos sobre Direitos Humanos, liberdade de expressão, censura
e autocensura.
• Levar os estudantes a refletir sobre sua própria atividade online.
• Praticar técnicas de entrevista.
• Marco Civil da Internet no Brasil, publicação A Web que queremos (Web We
Want - WWW)

Introdução

À medida que a World Wide Web nos proporcionou a oportunidade de publicar
conteúdos para o mundo todo, tivemos que aprender a importância da autocensura e compará-la à censura mais generalizada.

Ferramentas

Internet, dispositivo de gravação de áudio e software de edição

Processo
Passo 1 – (10 minutos)

Discussão em Classe: O que significa o termo CENSURA - você pode pensar em
qualquer tipo de coisa que é censurada para você no seu dia a dia?
Juntamente com os alunos, escreva uma lista sobre: Por que estas coisas são
censuradas? Será que as coisas são censuradas de forma diferente dependedo
do país no qual vivemos?
Peça aos alunos que procurem o Estatuto da Criança e do Adolescente (Capítulos I e II) - ou a Convenção dos direitos das Crianças -  e o Marco Civil da Internet
no Brasil, e identifiquem alguns artigos que são relacionados a censura. Discuta
as respostas em classe ou entre os grupos.

Passo 2 – (10 minutos)

Iniciar uma discussão entre os estudantes da seguinte forma:
Depois de ter pensado sobre a  CENSURA em uma escala mais ampla, vamos
agora observar a autocensura. Como esses dois termos se diferem?
Por que você praticaria autocensura?
Que tipo de coisas são apropriadas para você autocensurar?
Faz alguma diferença quem é a sua audiência?
Se você está escrevendo um conteúdo que será publicado na Web, importa se o
seu público alvo serão os seus amigos? E quando seu público são pessoas que
você não conhece?
Utilize o ponto 1.3 do livro A Web que queremos (Web We Want). Peça aos alunos para concluírem as atividades nesta seção em caneta vermelha.
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Passo 3 – (10 minutos)

Peça aos alunos para discutir os resultados das respostas que eles deram com um
colega. Os resultados são diferentes? Se sim, eles devem registrar os comentários
na folha em caneta AZUL.

Passo 4 – (15 minutos)

Em pares, usando um aparelho de gravação (você pode utilizar um gravador ou
avaliar se os alunos podem usar a função de gravação de áudio de seus celulares), convide os alunos a gravar uma curta entrevista. Eles devem escolher
um colega para contar UMA história que eles conhecem sobre o uso indevido do  
Snapchat ou Twitter (ou outra tipo de recurso utilizado pelos alunos).

Passo 5 – (15 minutos)

Estudantes apresentam as entrevistas entre eles.

Opções de continuação e
acompanhamento

Procure os Termos e Condições de um site que você utiliza, de rede social, vídeo
ou jogos.
Qual é o propósito dos TERMOS E CONDIÇÕES?
O que se entende pelo termo PROPRIEDADE INTELECTUAL?

Links

Por favor, note que todos os Aplicativos utilizados nesta atividade são aplicativos
gratuitos e não exigem que o usuário precise se registrar no site a fim de utilizá-los.
Estatuto da Criança e do Adolescente
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm
Marco Civil da Internet no Brasil
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm
Convenção sobre os Direitos da Criança
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D99710.htm
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Plano de aula

Construa a sua identidade
4.1 Minha (real) identidade

Título curto para Atividade

Minha (real) identidade

Autor

Martina Kupilíková, República Tcheca

Tópico

Construa a sua identidade

Competência

Senso de iniciativa e empreendedorismo / Comunicação na língua materna /
Competência digital

Nível de dificuldade

Easy         

Intermediate         

Difficult

Faixa Etária

12 – 14 anos

Duração

Três aulas, cada uma em torno de 40 minutos.

Objetivo desta aula

• Ensinar aos alunos a pensar sobre a sua identidade.
• Lembrar aos alunos sobre a criação de identidades verdadeiras.
• Comparar as identidades online e as identidades reais.

Introdução

Comece colocando as seguintes questões-chave:
• Identidade ... O que é isso? É importante para nós?
• Identidade real contra a identidade online. É a mesma coisa?
• Você mente quando você está online?
• Você mente sobre o que?
• As minhas características e meu perfil.
• Quem sou eu (online)?
• Quem sou eu (offline)?
• E quem é que eu quero ser?
• Características – verdadeiro ou falso.

Ferramentas

Um computador do laboratório ou computadores em sala de aula.

Aula 1

Identidade - O que é? É importante para nós?

Passo 1 – (15 minutos)

Os alunos irão trabalhar em pequenos grupos, cada grupo criando a sua própria
nuvem de palavras no www.wordle.net, http://www.tagcrowd.com, http://www.
worditout.com/, http://www.wordfoto.com/ (sem necessidade de registro).
Comece a discussão perguntando aos alunos a seguinte questão: Que palavras
vêm à sua mente quando você ouve o termo identidade?
Os grupos irão preparar uma pequena apresentação oral para mostrar como eles
escolheram resolver a tarefa. Essas apresentações são destinadas a iniciar uma
conversa entre os alunos sobre as diferentes possibilidades encontradas. É importante que os alunos possam reproduzir suas nuvens na frente da classe e que
eles possam discutir suas soluções. Os alunos falam sobre as palavras em suas
nuvens. Em seguida discutem quais outras palavras deveriam estar na nuvem.
Que palavras faltaram e poderiam estar lá?
A nossa própria identidade é importante para nós? Por quê? Por que não?
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Passo 2 – (15 minutos)

Os alunos são divididos em dois grupos. Ambos os grupos têm uma tarefa similar.
O primeiro grupo irá preparar as suas ideias sobre por que a nossa identidade é
importante para nós e por que ela deve ser estável. O segundo grupo vai se opor a
este ponto de vista. Eles irão trabalhar com o termo identidade também, mas suas
perguntas chave serão: Por que é bom mudar a nossa identidade? Quando é que
pode ser bom mudar a nossa identidade? Devemos sempre dizer a nossa verdadeira identidade? E porque? E quando? Em seguida, ambos os grupos discutem
suas ideias.

Passo 3 – (10 minutos)

Os alunos irão realizar uma tarefa relacionada com a sua própria identidade. A
identidade é determinada por uma longa lista de características. Os alunos são
convidados a nomear algumas dos aspectos que configuram sua identidade na
vida real. Eles têm que pensar sobre as suas características distintivas, seus interesses, as suas aspirações, etc.

Aula 2

Identidade real contra a identidade online. É a mesma coisa?

Passo 1 – (20 minutos)

Os alunos desenvolvem a sua identidade on-line quando eles estão ativos na rede.
Suas identidades são construídas por diferentes aspectos. Solicite aos alunos que
sugiram alguns desses aspectos (como por exemplo, as fotos, apelido, status,
etc). No entanto, as pessoas podem encontrar informações na Web que podem
representá-los de forma errada. Isto pode acontecer devido a foto de perfil, status,
opinião, etc. Será que isso realmente pode acontecer? Não são as primeiras impressões que contam? Por quê? Por que não?

Passo 2 – (20 minutos)

Os alunos são divididos em pequenos grupos e cada grupo recebe uma imagem
mostrando uma pessoa diferente:
1. Um homem em um terno;
2. Uma mulher de vestido, com uma mochila, e com livros em suas mãos;
3. Um menino com óculos e boné;
4. Um homem com dreadlocks;
Os alunos são convidados a coincidir a imagem da pessoa com o perfil (s) que elas
correspondem (ou seja, atribuir características para a pessoa) e, em seguida, os
alunos devem escrever uma breve descrição sobre a pessoa representada pelo
seu grupo e apresentar oralmente.
a. responsável
b. inteligente
c. livre
d. decente
e. amigável
f. modesto
g. consciente
h. confiante
i. trabalhador
j. sério
Discussão: São as primeiras impressões correto? Qual impressão essas imagens
transmitem? Os detalhes são importantes?
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Aula 3

Quando o verdadeiro e o falso se encontram

Passo 1 – (15 minutos)
Os alunos podem trabalhar individualmente ou em grupos para criar. O que é
“falsa identidade”? Onde está a linha entre
a formação consciente da minha identidade e falsa identidade?
Solicite que os alunos escrevam as suas
ideias em um documento do Google.
Questões-chave:  Você mente quando
está online? Sobre o que as pessoas
mentem?
http://goo.gl/p9tBGV
Passo 2 – (15 minutos)

A Verdade ou a Não Verdade
Os alunos podem trabalhar individualmente para criar o seu próprio avatar em
http:/www.vok.com/create.php(sem necessidade de registro), uma ferramenta de
aprendizagem livre para criar e customizar personagens. Pode ser mais eficaz
incentivar os alunos com aulas mais interativas, introduzindo a tecnologia de uma
maneira divertida e melhorando as competências linguísticas dos alunos ao promover lições de casa mais interessantes.
O/A estudante deve criar um avatar de si próprio. Eles podem fazer avatares que
são mentirosos, dizer a verdade, ou fazer um pouco de ambos. Definir uma pergunta para os outros alunos descobrirem: Qual avatar é um mentiroso?

Passo 3 – (10 minutos)

Minhas características e meu perfil
Os alunos irão criar seu próprio perfil. Eles devem anotar as respostas para as
seguintes perguntas, destacando em cores diferentes as respostas que eles
podem dizer a todos, apenas aos amigos ou apenas aos pais (todos = cor verde,
amigos = cor amarela, pais = vermelho).
Qual é o seu nome?
Quantos anos você tem?
Onde você mora?
Onde você estuda?
Quem é seu melhor amigo?
Quais são seus hobbies?
Qual é o seu número de telefone?
Qual é o seu endereço de e-mail?
Qual é o seu sonho?
Pergunta-chave: Posso esconder algo importante sobre a minha identidade dos
meus pais ou amigos?

Opções de continuação
acompanhamento

e

Reflexão
Ir para a Atividade 4.1. “Onde está a verdade?”
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Plano de aula

Construa a sua identidade

4.2 Será que temos uma identidade múltipla?

Título curto para Atividade

Será que temos uma identidade múltipla?

Autor

Adam Stępiński, Polônia

Tópico

Construa a sua identidade

Competência

Senso de iniciativa e empreendedorismo / comunicação na língua materna  /
Competência Digital

Nível de dificuldade

Fácil          

Intermediário             

Faixa Etária

13-15 anos

Duração

2 aulas de 45-60 minutos

Objetivo desta aula

Difícil

• Ajudar os alunos a perceber que as questões de identidade e a identidade
online são complexas e que têm diversas implicações na vida profissional e
pessoal.
• Desenvolver uma perspectiva global, compreensão das interações entre os
indivíduos e as comunidades maiores, incluindo o mundo digital.
• Desenvolver habilidades de liderança  (capacidade de estimular e dirigir ações
colaborativas)
• Cultivar os valores de comportamento ético, de responsabilidade, empatia e
respeito pelos outros.
• Desenvolver habilidades cognitivas dos alunos como criatividade, pensamento
crítico, capacidade analítica, pensamento e aprendizagem independente.

Introdução

Os professores precisarão se familiarizar com as duas ferramentas on-line
(abaixo) antes de realizar essas atividades.
Os professores também precisarão introduzir essas ferramentas para os alunos,
preparando duas questões para iniciar o debate, oferecendo aos alunos os links
para as tarefas, para então juntos, começarem a expor algumas ideias.
Para a tarefa com o Wordle (recurso em inglês) ou AnswerGarden  (recursos em
Inglês)  os professores podem começar com a pergunta “O que você associa com
...? Que palavras vêm à sua mente...?

Ferramentas

• AnswerGarden (Introdução e Tutorial, em inglês)
• Tricider (Introdução e Tutorial, em inglês)
Podem ser usadas ferramentas similares em Português, ou em outro idioma com
o qual os alunos tenham familiaridade.

Processo

39

Atividade 1

Identidade – o que é isso? É importante para nós?

Passo 1 – (5 minutos)

Esta tarefa é uma atividade de chuva de ideias realizada com ajuda do aplicativo
AnswerGarden ou similar. Nesta tarefa, os alunos respondem a seguinte pergunta:
Que palavras vêm à sua mente quando você ouve o termo “identidade”? Você
pode colocar esta questão como lição de casa ou ter uma sessão de reflexão de 2
a 3 minutos em computadores ou tablets. Quanto mais uma determinada palavra
aparecer nas respostas dos alunos, maior ela se torna na nuvem de palavras do
AnswerGarden / Wordle ou similar. Deixe os alunos comentarem sobre os resultados finais. Os professores podem adicionar (se não aparecer nas respostas dos
alunos), os seguintes tipos de identidade: étnica, religiosa, linguística, nacional,
regional, de gênero, de classe social, sexual, geração.

Passo 2 – (20 minutos)

Separe os alunos em quatro grupos e apresente uma imagem mostrando o
seu personagem (um agricultor Romano; um filósofo medieval; um adolescente
contemporâneo de uma tribo africana; e um adolescente brasileiro contemporâneo com perfil semelhante ao dos alunos da sua escola) para cada equipe. Estas
imagens podem ser adaptadas para representar diferentes perfis de pessoas e de
diferentes épocas, desde que contemple a riqueza e o respeito da diversidade.

Fonte: Wikipedia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Agricultura_romana
http://en.wikipedia.org/wiki/Roman_agriculture#mediaviewer/File:Harvester.jpg

Fonte: Wikipedia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia_medieval
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1s_de_Aquino
http://en.wikipedia.org/wiki/Medieval_philosophy#mediaviewer/File:St-thomas-aquinas.jpg

Fonte: Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Fula_people
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Fonte: Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Adolescence

Os grupos precisam apresentar uma breve descrição da identidade de seus personagens. Informe aos alunos para pensarem nos fatores discutidos no mapa mental
na Tarefa 1. Peça aos alunos que imaginem que eles são a pessoa que aparece
na imagem. Em seguida, os líderes iniciam as apresentações do grupo (Peça para
começarem com:  “Meu nome é ...”).
Como um resumo desta tarefa, realize uma breve discussão sobre as semelhanças
/ diferenças dos personagens apresentados e qualquer outra observação que surja
em sala.
Passo 3 – (10 minutos)

Pergunte aos alunos se eles concordam com a definição de “identidade”, apresentada na primeira página do Capítulo 4 (pág. 29) do livro A Web que queremos (Web
We Want).
Esta definição é semelhante às ideias apresentadas nas tarefas 1 e 2?
Em seguida, pedir aos alunos para fazerem as tarefas desta página. Solicite que
prestem especial atenção à atividade dedicada ao desenvolvimento de sua identidade online. Faça uma rodada de apresentação com as respostas dos alunos e
abra espaço para que comentem e apresentem ideias adicionais.

Passo 4 – (5 minutos)

Apresente a lição de casa para os alunos através do: www.tricider.com (sem necessidade de registro) ou similar.  Solicite que eles respondam à seguinte pergunta: “Como podemos formar a nossa identidade online?”
Quais as medidas / ações que podem nos ajudar em nossa futura vida profissional
e pessoal? O que pode ser prejudicial?
Informe que eles terão uma semana para apresentar as ideias. Oriente para que
eles comentem as propostas entre si e votem nas que são, na opinião deles, as
melhores ideias. (Importante fazer o acordo prévio sobre as regras de respeito às
opiniões dos colegas neste tipo de publicação.  O/a educador(a) responsável pela
atividade deve acompanhar os comentários e orientar para que não sejam citados
os nomes de alunos, apenas opiniões gerais sobre as questões apresentadas)

Aula 2
Passo 1 – (5 minutos)

Discutir os resultados da lição de casa com os alunos. No início, tente comentar os
argumentos positivos. Em seguida, vá para os argumentos negativos.
Resuma a discussão dizendo que todos os argumentos influenciam a nossa reputação on-line e uma vez que fazemos algo na rede (por exemplo, postar uma foto,
comentário em um blog, participar de votações), isso vai permanecer lá por um
longo tempo e outros usuários da Internet irão construir as suas opiniões sobre nós
baseadas nestas publicações.
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Passo 2 – (7 minutos)

Pergunte aos seus alunos se eles concordam com a opinião de Daniel Solove, que
se encontra na parte superior da página 30 do livro A Web que queremos (Web We
Want).
Em seguida, com toda a classe, ler em voz alta o trecho do texto sobre  reputação
on-line e discutir qualquer comentário/pensamento adicional que tenha surgido.
Peça aos alunos para olharem as fotos dos três adolescentes e solicite que trabalhem em duplas, anotando as impressões que estas imagens transmitem.
Com toda a classe, compare as ideias apresentadas pelos alunos.

Passo 3 – (5 minutos)

Solicite aos seus alunos que leiam as duas opiniões apresentadas na parte inferior
da página 30 do livro A Web que queremos  (We We Want) e apresentem algumas
ideias para a pergunta final “Existem outras situações nas quais o seu perfil on-line
pode ser utilizado de forma positiva?”
Com certeza, algumas das respostas estarão associadas com o senso de iniciativa
e empreendedorismo, fatores estes que desempenham um papel importante no
desenvolvimento de nossa identidade on-line.

Passo 4 – (20 minutos)

Apresente esta tarefa esclarecendo que a identidade é um termo muito amplo. Ela
inclui não apenas as questões mais gerais (como a sua língua, sexo, nacionalidade, etc.), mas também as nossas opiniões e atitudes.
Divida os alunos em cinco grupos e dê a cada equipe uma folha de papel com uma
das seguintes perguntas:
1. É fácil transformar ideias em ação? Por quê? Por que não?
2. Você acha que os adolescentes contemporâneos são criativos e inovadores?
Por quê? Por que não?
3. Você acha que os adolescentes estão prontos para assumir riscos durante a
execução de seus próprios projetos / iniciativas? Por quê? Por que não?
4. Você acha que seria difícil para os jovens planejar e gerir o seu próprio projeto /
iniciativa? Por quê? Por que não?
5. Você acha que durante a realização de nosso próprio projeto / iniciativa devemos prestar atenção aos valores éticos? Por quê? Por que não?
Peça aos alunos que dividam o papel em duas colunas e coloquem os títulos: SIM
e NÃO. Agora, peça aos alunos para escreverem suas ideias justificando suas
escolhas na coluna da direita. Peça aos alunos para contarem quantos votaram em
SIM e quantos em NÃO.
Em seguida cada grupo deve apresentar as suas opiniões. Ao terminarem, pergunte aos outros alunos se eles gostariam de adicionar novos argumentos /opções
e votarem SIM / NÃO. Desta forma, você vai recolher todas as opiniões e obter
uma visão global de toda a classe.
Como observação final, informe a seus alunos que isso pode ser chamado de uma
“identidade de grupo”.
Se você tiver tempo, explique o que é a “identidade mista”. Este termo refere-se
a uma situação em que as pessoas que se conheciam apenas online e depois se
conhecem presencialmente em um espaço off-line.

Passo 5 - (3 minutos)

Solicite aos estudantes para responderem à pergunta do tópico das duas lições “Nós temos uma identidade  múltipla?” Provocar algumas respostas.

Links

http://answergarden.ch/  (em inglês, sem necessidade de registro)
http://www.tricider.com/ (em inglês, sem necessidade de registro)
https://www.examtime.com/pt/mapas-mentais/ (necessidade de registro)
http://www.wordle.net/ (em inglês, sem necessidade de registro)
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plano de aula

Privacidade: meu bem mais precioso
5.1 Você não pode dizer tudo a todo mundo

Título curto para Atividade

Você não pode dizer tudo a todo mundo

Autor

Evangelia Kontopidi, Grécia

Tópico

Privacidade: meu bem mais precioso

Competência

Competências sociais e cívicas / comunicação na língua materna / Competência
Digital

Nível

Fácil          

Intermediário             

Difícil

Faixa Etária

13 a 16 anos

Duração

2-3 aulas de 45 min cada (dependendo de como os alunos irão apresentar os
resultados)

Objetivo desta aula

• Desenvolver a consciência dos alunos à respeito da privacidade e proteção de
dados.
• Ajudar os alunos a descobrirem maneiras de proteger seus dados pessoais e
gerarem pegadas digitais de forma positiva.
• Incentivar os alunos a trabalharem em conjunto através de uma tarefa colaborativa.
• Incentivar os alunos a pesquisar recursos, analisar materiais e apresentar suas
conclusões de forma criativa

Introdução

Nesta aula, os alunos irão explorar o significado dos termos:  privacidade, dados
pessoais e dados pessoais sensíveis. Assistir um vídeo para estimular que
pensem sobre as possíveis implicações e impactos do que eles postam on-line;
Os alunos irão estudar e analisar materiais relacionados à privacidade e pegadas
digitais nos sites indicados e criar dicas para proteger sua privacidade e reputação online.

Ferramentas

a) Dispositivos digitais conectados à Internet, tais como computadores, laptops,
tablets, celulares etc.
(b) Navegador de Internet
(c) Sites de busca
(d) Opcional: aplicações web 2.0 (Wordle, Scratch, Tricider, Voki, Formulários do
Google ou SurveyMonkey), software de apresentação (Open Office, Prezi,  Google
Slides, Microsoft PowerPoint ou similar disponível na instituição)
(Necessidade de registro para Google Forms, Google Slides & Prezi)

Processo

Passo 1 - (10 minutos)

Investigar - discutir
Considere as palavras-chave: privacidade, dados pessoais e dados pessoais
sensíveis. Escreva estas palavras no quadro.
Solicite aos alunos que reflitam sobre as definições / exemplos para estas palavras. O professor deve investigar com antecedência se as informações sobre
essas palavras-chave existem nas autoridades do país. No caso do Brasil, ainda
está em votação o projeto de Lei sobre proteção de dados pessoais (http://participacao.mj.gov.br/dadospessoais/).
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Para esta atividade pode ser consultado o que diz o Marco Civil da Internet, especialmente no Capítulo III, seção II (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20112014/2014/lei/l12965.htm)
Realizar um mapa mental com uma lista de palavras relacionadas aos principais
termos citados acima. Exemplo: Dados pessoais -  informações que permitam a
identificação dos indivíduos: nome, endereço residencial ou endereço de email,
número de telefone (celular ou fixo), número de cartão de crédito, data de nascimento, imagem ou voz, etc .; dados pessoais sensíveis: opiniões políticas, crenças religiosas, condições de saúde física ou mental, etc .; privacidade: direito de
alguém em manter suas questões e relações pessoais em sigilo..
Passo 2 - (10 minutos)

Assista - Ouça - Discuta
Desafie os alunos a pensar o que aconteceria se alguém compartilhasse os dados
pessoais deles com o resto do mundo. Você pode utilizar um vídeo para estimular
o interesse e incentivá-los a pensar sobre o tema, como: https://www.youtube.
com/watch?v=uhQJ9PtMcIs  ou http://goo.gl/o9Dys0  ou http://goo.gl/eSQDcP ou
https://www.youtube.com/watch?v=v4IIH3sJIMc
Além disso, você pode apresentar aos estudantes dois fatos:
(a) As pegadas digitais das pessoas (fotos, conteúdo on-line publicado, etc.) desempenham um papel importante nos processos de recrutamento das empresas;
(b) O Ciberbullying ocorre com mais frequência em sites visitados por um grande
número de adolescentes. A proteção de seus dados pessoais previne que esta
violação aconteça. Mais informações em http://new.netica.org.br/adolescentes/
orientacoes#ciberbullying (sem necessidade de registro).
Estabelecer uma lista de razões pelas quais os alunos deveriam cuidar do controle
de acesso aos seus dados pessoais.

Passo 3 - (25 minutos)

Colabore - Investigue
Neste ponto, os alunos devem ter percebido que a privacidade é muito importante
e, portanto, a aula é pessoalmente significativa para eles, ou seja:
(a) Devem fazer uso responsável das mídias sociais;
(b) Devem proteger a sua reputação on-line.
Agora é o momento que os alunos devem se concentrar na investigação dos meios
específicos para alcançar estes dois objetivos.
O projeto EU NET ADB (sem necessidade de registro) relata que 92% dos adolescentes com idade entre 14-17 anos (pesquisa em 7 países europeus), são membros de pelo menos um site de rede social. No Brasil, a pesquisa TIC Kids Online
2015 do CETIC.br indica que 96% dos adolescentes entre 15-17 anos e 93% dos
que tem entre 13-14 anos usam sites de redes sociais. (http://www.cetic.br/tics/kidsonline/2015/criancas/C1/).
Solicite aos alunos que trabalhem em pequenos grupos de dois ou três e utilizem a
Internet para investigar as políticas e configurações de privacidade dos sites de redes sociais como o Facebook, Google+, YouTube ou Instagram. Os alunos devem
procurar respostas para perguntas como:
• Que características / dicas esse serviço oferece para ajudar as pessoas a protegerem a sua privacidade?
• Como faço para atualizar minhas configurações de privacidade?
• Como faço para remover o conteúdo publicado sem o meu consentimento?
• Como faço para escolher quem pode ver fotos e outras coisas que eu postar?
• Como faço para excluir algo que eu postei?
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Eleja um grupo para estudar cada um dos seguintes pares de materiais. Como alternativa, os grupos fazem a sua própria escolha, a que melhor se adapte aos seus
interesses e atividades nos sites de redes sociais:
• Facebook Privacidade Básica - https://www.facebook.com/about/basics/
• Facebook Central de Ajuda - https://www.facebook.com/help/#
• Adolescente Google+ Manual de Segurança - Dicas gerais - https://support.
google.com/plus/topic/2404767
• Google+ Safety Center - recursos de privacidade - http://goo.gl/k5Sa3S
• YouTube Policy Center - Proteja sua privacidade - http://goo.gl/6ajG4U
• YouTube Central de Segurança - adolescente - http://goo.gl/TzmpBQ
• Instagram Central de Ajuda - https://help.instagram.com/
• Checklist Reputação Online - http://goo.gl/hvnfZM
Depois de estudar o conteúdo nos sites sugeridos, cada equipe deve formular um
relatório com 5 dicas para proteger a privacidade ou gerir a sua reputação online..
Passo 4 - (45 minutos)

Praticar - Produzir - Presente
Cada grupo lê seu relatório em voz alta. A classe pode concordar com as cinco
coisas que eles mudariam para melhor proteger sua privacidade na rede e podem
expor no mural as melhores dicas / ou publicar no Jornal / site / blog da escola.
Além disso, se houver mais tempo para a atividade, avalie formas alternativas para
os grupos apresentarem seus resultados e conclusões. Estas opções alternativas
permitem capacitar os alunos a usar sua criatividade e praticar suas habilidades
digitais.
(a) Você pode fazer uso da ferramenta de votação online como o  Google Forms
ou SurveyMonkey e criar um tópico sobre o tema: “A proteção dos dados, privacidade e reputação online: compartilhe seus pensamentos e ideias”. Prepare com
antecedência o tópico no aplicativo de votação (a sua criação, leva apenas alguns
minutos), informe aos alunos o link e solicite que escrevam sua própria mensagem
sobre o tema. Em seguida, os alunos votam para as duas ideias que mais gostam (evitar a opção de votar na própria ideia). O estudante cuja ideia obtiver mais
votos será o vencedor! (Exemplo de tópicos no Tricider: http://www.tricider.com/
brainstorming/3G8BWhgotnx) – recurso em inglês.
(b) Os grupos podem criar Vokis  - avatares que falam e registrar suas dicas. Os
vokis podem ser apresentados na classe e também podem ser incorporados no
site da escola para uma referência futura. (Recurso em inglês)
(c) Os grupos podem criar cartazes utilizando um software de sua preferência.
(d) Os grupos devem gerar “nuvens de palavras” do texto que está relacionado
com os seus resultados e conclusões utilizando um aplicativo como Wordle ou
Tagxedo.
(e) Os grupos devem formular perguntas com base em suas descobertas e criar
seu “Quiz sobre privacidade”. As perguntas não devem ser óbvias ou muito difíceis.
Os grupos devem trocar as folhas de testes e fazer a atividade. Como alternativa,
os grupos podem utilizar um gerador de questionário on-line, tais como formulários
do Google ou SurveyMonkey. Mesmo o Scratch  fornece recursos para a criação
de um sistema de perguntas e respostas. O modelo de quiz no scratch pode ser
encontrado em:  (https://scratch.mit.edu/). Esta última atividade permite que os alunos melhorem a sua compreensão sobre o tema privacidade brincando através dos
testes. No entanto, isso pode levar mais tempo para ser implementado e esta atividade deve ser direcionada a estudantes com alguma experiência em programação
com o Scratch. Um Quiz sobre privacidade e fotos íntimas já está disponível em
português em: http://new.netica.org.br/adolescentes/quiz-sexting/
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(Sem necessidade de registro para acessar os recursos mencionados).
NOTA: No site Voki (http://www.voki.com/), clique na imagem do tronco em “Customize your
character” (Personalizar seu personagem) para definir os perfis básicos do personagem como
forma, cor, etc. Clique nas guias “Clothing” (Vestuário) e “Bling” (Acessórios) para adicionar
mais recursos ao seu personagem. Clique em “Done” (Concluído). Ao terminar, escolha o método de gravação de som. Você pode fazê-lo por telefone, através de um programa de fala/
texto, com o microfone do computador ou com um arquivo no computador. Clique em “Done”
ao terminar, adicione o fundo e escolha “Publish” (Publicar) para completar o avatar.

Opções de continuação e
acompanhamento

Pop up - Ferramentas - Dicas
Discuta com a classe as propostas do projeto de Lei sobre dados pessoais
e o Marco Civil da Internet para saber quais leis regulam a privacidade na
Internet no Brasil.

Links

Anteprojeto de Lei de Proteção de dados pessoais:  http://goo.gl/BeO6Qq
Marco Civil da Internet no Brasil: http://goo.gl/fj8a4q
Quiz: http://goo.gl/PCLRM3
Dicas sobre privacidade: http://goo.gl/sW2Fpy
Recursos extras em inglês: http://goo.gl/QkBR4j
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plano de aula

Privacidade: meu bem mais precioso
5.2. Privacidade, meu bem mais precioso

Título curto para Atividade

Privacidade, meu bem mais precioso

Autor

Miguela Fernandes, Portugal

Tópico

Privacidade, meu bem mais precioso

Competência

Competências sociais e cívicas / Comunicação na língua materna / Competência
digital

Nível

Fácil          

Faixa Etária

13 – 15 anos

Duração

40 minutos

Objetivo desta aula

Intermediário             

Difícil

• Discutir o conceito de privacidade.
• Conscientizar os alunos sobre os cuidados ao postar informações pessoais
sobre si mesmo ou sobre seus colegas on-line.
• Identificar informações que podem ajudar a minimizar os riscos on-line

Introdução

Nesta atividade, os alunos irão assistir a um vídeo para ajudá-los a compreender
melhor o conceito de vida privada e da importância de proteger informações sensíveis sobre si mesmos e dos outros.
Verifique se os alunos entenderam o vídeo e realize perguntas e e promova discussões para alertar os alunos sobre fatos importantes.
Nesta atividade, os alunos irão trabalhar em equipes de três ou quatro alunos,
para criar uma apresentação relacionada aos tópicos de privacidade.

Ferramentas

(A) Vídeos no YouTube.
(B)  Apresentação no Google Drive.
(C) Tutorial para compartilhar apresentação.

Processo
Passo 1 – (3 minutos)

Assistir  ao vídeo http://youtu.be/7_VsxBLce8g (sem necessidade de registro,
em inglês). Verificar a acessibilidade do YouTube no país antes de apresentar o
vídeo). Vídeo alternativo: https://www.youtube.com/watch?v=IOMNocbEXIs

Passo 2 – (5 minutos)

Certifique-se que os alunos compreendem o vídeo e, se não, encorajá-los a
expressar dúvidas e explicitá-las.
Para iniciar a discussão, fazer algumas perguntas abertas, como:
• Você entendeu o vídeo?
• Você já pensou sobre a privacidade? Sobre seus rastros digitais?
• Em quantos sites ou redes sociais vocêm têm contas criadas?
• Você já leu sobre a privacidade das informações quando você se cadastra
em um site /rede social?
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Passo 3 – (5 minutos)

Apresentar os temas que os alunos irão trabalhar em (B), que inclui as seguintes
questões:
• O que privacidade significa para você?
• O que é informação privada?
• Onde estou on-line?
Faça grupos de três ou quatro alunos

Passo 4 – (5 minutos)

As equipes irão debater os temas por cinco minutos, anotando ideias para a
apresentação. Um aluno será responsável por registrar a apresentação (B) e
compartilhá-la com o professor e seus pares em um processo colaborativo. Se os
alunos tiverem dúvidas sobre como fazer cópias ou compartilhar a apresentação,
eles podem usar tutorial C..

Passo 5 – (22 minutos)

Apresentação Trabalho de Equipe (5 minutos por equipe)
Cada equipe irá apresentar o seu trabalho para a classe.
Incentive a discussão sobre como o “privado” pode ou não ser, pois isso permite
fazer com que os alunos se tornem conscientes de que eles estão criando sua
reputação online,  e que sempre que estão na Internet devem ter cuidado com o
tipo de informação que eles compartilham (contatos, fotos, vídeos, entre outros).
Devem respeitar a privacidade dos outros e não publicar informações ou fotos sem
permissão, e geralmente devem agir on-line como eles agem na vida real. Eles
também devem ser alertados para questões de direitos autorais. Eles precisam
cuidar de seus rastros digitais, e estar ciente de que muitas empresas buscam
ifnormações sobre seus potenciais empregados on-line antes de oferecer um
emprego.
Eles devem estar preparados para não compartilhar tudo quando estão online, e
manter certas informações sobre si mesmos completamente privadas no mundo
online digital.

Opções de continuação e
acompanhamento

Descubra quantos sites ou redes sociais os alunos estão vinculados (um número
em média). Fazer uma reflexão sobre que tipo de informação eles podem compartilhar com segurança. Simular a criação de uma conta dno Google / Facebook e
pedir aos alunos que leiam o os Termos de uso e a Política de Privacidade. Converse com os alunos sobre cookies (significado).
É importante alertá-los a serem conscientes das armadilhas do mundo on-line para
ajudá-los a criar um perfil “correto”; e fazê-los realmente pensar antes de postar.

Links

Vídeo do YouTube http://youtu.be/7_VsxBLce8g (sem necessidade de registro.
Verifique acessibilidade YouTube no seu país antes de  apresentar  o vídeo).
Apresentação do Google Drive - http://goo.gl/dI4juf (sem necessidade de registro).
Tutorial: cópia da apresentação e participação no  Google Drive
http://goo.gl/KGa8Th (sem registo necessário)
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plano de aula

Privacidade: meu bem mais precioso
5.3. Estou de olho em você...

Título curto para Atividade

Estou de olho em você...

Autor

Miguela Fernandes, Portugal

Tópico

Privacidade: meu bem mais precioso

Competência

Competência social e cívica / comunicação na língua materna / Competência
digital

Nível

Fácil          

Intermediário             

Difícil

Faixa Etária

13 – 15 anos

Duração

40 minutos ou mais (dependendo da quantidade de tempo em que o professor
quer passar analisando a música)

Objetivo desta aula

• Discutir o conceito de privacidade.
• Explorar algumas políticas de privacidade em sites.
• Saber alguns conceitos relacionados à privacidade online.
• Aplicar novas configurações de privacidade

Introdução

Nesta atividade, os alunos irão começar a ouvir uma música enquanto lêem a letra.
Eles vão refletir sobre o significado das letras e compartilhar alguns exemplos que
podem ser semelhantes aos da canção.
Em pares, os alunos irão preencher a Atividade e descobrir como esta canção
pode ser transferida/comparada com o comportamento das pessoas online. Em
seguida, solicitar a alguns estudantes que leiam suas respostas para a classe e
verificar se eles entenderam a mensagem.
Com o objetivo de apresentar novos conceitos relacionados à privacidade, os
alunos irão responder um questionário que irá alertá-los para situações problemáticas, evitando alguns dos erros cometidos on-line, bem como apresentando novos
conceitos relacionados ao uso da Internet.
Esses conceitos são importantes como um meio de entender como a Internet funciona, como as pessoas devem agir para estarem mais seguras, como ajudar os
outros e como aprender algumas definições relacionadas ao navegador.

Ferramentas

Música  de Michael Jackson: Privacidade
Imprimir letra da canção.
Atividade 5.1 - Michael Jackson “Privacidade”.
Quiz - pode ser encontrado em http://webwewant.eu/

Processo
Passo 1 – (5 minutos)

Ouça a canção com a classe (A), enquanto os estudantes leem a letra entregue
pela professora (B).

Passo 2 – (5 minutos)

Depois de ouvir a canção, pedir dois ou três alunos para ler as letras em voz alta
de modo que toda a classe pode ouvi-la novamente.
Estimular um breve debate com a classe sobre do que se trata a música apresentada. Será que eles (as) lembram de alguns exemplos reais em relação a esta
situação?
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Passo 3 – (10 minutos)

Conduzir o debate para fazer os alunos refletirem sobre esta situação online.
Existe alguma possibilidade de isso acontecer online? Em pares, os alunos irão
preencher a Atividade 5.1 para pensar de forma mais aprofundada sobre esta
questão.

Passo 4 – (10 minutos)

Solicite a alguns alunos que leiam e comparem as suas respostas para ver se eles
(as) realmente entenderam a mensagem e se a classe concorda com a opinião dos
colegas.
Chame a atenção dos alunos para possíveis formas de prevenir problemas on-line,
aumentando a sensibilização para as questões relacionadas as configurações de
privacidade. Reforçar com os (as) estudantes que o que é postado, compartilhado
ou exibido na Internet, permanece na Internet.

Passo 5 – (5 minutos)

O passo final será pedir aos alunos para preencherem um questionário (que se
encontra disponível no webwewant.eu) e simultaneamente ensinar aos alunos
novos conceitos, alertá-los para questões de política de privacidade e ajudá-los a
se comportar de forma mais segura on-line.

Opções de continuação e
acompanhamento

Peça aos alunos para analisar a política de privacidade de um site que
eles usam regularmente.
Mostre aos alunos onde existem opções para alterar as permissões
de cookie.
Explicar alguns conceitos como HTTP / HTTPS, endereço de IP, tag
Pixel, e informações sensíveis

Links

• Procurar a canção de Michael Jackson: “Privacidade” (verificar a acessibilidade
YouTube no seu país antes de iniciar o vídeo).
• Folha com a letra impressa http://goo.gl/YJJM2S (sem necessidade de registro).
• Atividade 5.1 Michael Jackson “Privacidade” (no fim deste livro)
• Quiz em webwewant.eu
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plano de aula

O/A artista em você

6.1 Protegendo o que é seu

Título curto da atividade

Protegendo o que é seu

Autor

Drew Buddie, Reino Unido

Tópico

Meus direitos e deveres e O/A artista dentro de você

Competência

Aprendendo a aprender / Competência social e cívica / comunicação na língua
materna/ Competência Digital / Pensamento crítico

Nível

Fácil          

Intermediário             

Faixa Etária

14-15 anos

Duração

2 aulas de 45 mins – 60 mins cada

Objetivo desta aula

Difícil

• Investigar questões relacionadas à propriedade intelectual
• Examinar e discutir questões atuais e emergentes em relação a propriedade
intelectual e direitos autorais a partir de diferentes perspectivas.
• Explorar as diferentes versões / aplicações de Creative Commons.

Introdução

Quando criamos um conteúdo, devemos entender que possuímos a propriedade
intelectual do mesmo. O que isso realmente significa? Como é que lidamos com o
fato de ter que abrir mão disso ao usar sites de terceiros?

Ferramentas

Internet, livro A web que queremos (Web We Want), canetas azul e vermelha e atividades do A web que queremos (Web We Want).

Processo
Passo 1 - (10 minutos)

O que se entende pelo termo Propriedade Intelectual?
Forme pequenos grupos de alunos (2-4 por grupo) e solicite que eles observem a
seção 1.2 do livro A web que queremos (Web We Want.), página 8.
Em seguida, peça que eles acessem um dos sites mais utilizados por eles e discutam as respostas para as seguintes perguntas:
Onde você encontra os Termos & Condições de uso? Por que você acha que é
assim? Existe uma razão para esta localização dos Termos e Condições? Quais os
motivos para que as pessoas muitas vezes concordem em fornecer sua Propriedade Intelectual de forma tão fácil quando usam um site ou aplicativo?

Passo 2 - (20 minutos)

Agora, solicite que os alunos leiam este artigo de forma individual:
http://goo.gl/5MA7c (Portal G1, sem necessidade de registro).
Discuta com a classe ou com pequenos grupos: pedir aos alunos para descrever
com suas próprias palavras do que se trata esta história e observar a razão para
as mudanças que foram feitas nos Termos e Condições de uso. Por que este resultado foi importante?
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Passo 3 - (10 minutos)

Discuta com a classe ou com pequenos grupos: O que são direitos autorais? E
como eles se relacionam com a propriedade intelectual?
Solicitar que os alunos abram o Capítulo 6, “O/A artista dentro de você” do livro A
web que queremos (Web we Want) para conferir as informações sobre Creative
Commons (página 43 a 46).
As licenças Creative Commons ajudam o lançamento de conteúdos controlando
de forma mais flexível os direitos autorais. Por que as pessoas escolhem creative
commons? Quais são as vantagens e desvantagens? Quais são as implicações
práticas?

Passo 4 - (10 minutos)

Em grupos, fazer com que os alunos comparem o uso do seguinte método para
encontrar as imagens que desejam utilizar em seus próprios documentos:
Imagens do Google - https://images.google.com
Flickr.com - https://www.flickr.com/
Taggalaxy.com - http://www.taggalaxy.com/
Compfight.com - http://compfight.com/
Explique qual é melhor para encontrar imagens licenciadas em Creative Commons.
Discuta as implicações para o uso de imagens em Creative Commons.

Passo 5 - (10 minutos)

Peça a cada grupo para decidir qual das seis licenças creative commons eles
iriam aplicar para o conteúdo que criaram. Por quê? Encontrar um grupo com uma
resposta diferente e, por meio da discussão aberta, documentar as razões para as
diferentes escolhas.   

Opções de continuação e
acompanhamento

Leia sobre a famosa imagem de Che Guevara feita por Alberto Korda e descreva
os problemas de propriedade intelectual que surgiram a partir da maneira que a
imagem é utilizada ao redor do mundo.
http://goo.gl/lYKqui (Wikipedia, sem necessidade de registro).
Como é que a licença Creative Commons faz a diferença nesta situação?

Links

http://goo.gl/5MA7c
http://www.creativecommons.org.br/
www.flickr.com
www.taggalaxy.com
www.compfight.com
http://goo.gl/lYKqui
https://images.google.com
http://goo.gl/2XqhHA
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plano de aula

O/A artista em você

6.2. “Imagem e nação”

Título curto da atividade

“Imagem e nação”

Autor

Angela Lucia Capezzuto, Itália

Tópico

O/A artista em você

Competência

Consciência cultural e expressão / Comunicação na língua materna/ Competência
digital

Nível

Fácil          

Intermediário             

Difícil

Faixa Etária

13 – 15 anos

Duração

Dependendo do país, 3 aulas x 40 minutos ou 2 aulas x 1 hora.

Objetivo desta aula

• Incentivar a surgir o artista dentro de cada estudante.
• Aumentar a conscientização sobre diversidade de países europeus, juntamente
com informações sobre como evitar a violação de direitos autorais.

Introdução

Os alunos devem fazer uma breve propaganda para atrair turistas a um país europeu de
sua escolha. Parte do processo de produção irá envolver a escolha de um slogan e três
importantes características/tradições culturais do país, oferecendo aos alunos uma visão
cultural de algum país parceiro da Europa. Eles irão escolher uma licença de seu próprio
país no site CreativeCommons.  Nesta experiência, é esperado oferecer aos alunos
insights/reflexões sobre o quanto os artistas se esforçam e trabalham na fabricação de
um produto e como a violação de direitos autorais pode afetá-los pessoalmente. Este
procedimento será também para mostrar o que os vários tipos de siglas significam na
prática (CC), tornando-os conscientes de como evitar infrações, buscando assim orientálos sobre como realizar uma melhor utilização dos recursos da Internet.
Através da utilização de aplicações incluindo ferramentas de apresentação, vídeo, criação de contas em sites de upload, enviar vídeos e condução dos processos básicos de
informática, os alunos irão adquirir competências digitais.
Por último, através do processo comparativo de traduzir o slogan para sua língua
materna/de origem, os alunos devem pensar em um significado equivalente, se concentrando na comunicação em sua língua materna.

Ferramentas

1. Acesso à Internet: um smartphone, um laptop /notebook. As aulas também podem
ser conduzidas no laboratório de informática da escola.
2. Câmera de vídeo ou uma webcam sensível ou, como alternativa, um smartphone
com boa câmera.
3. Os pedidos de criação de vídeo: o iMovie no Mac OS X e o Video Editor no YouTube, bem como software de gravação de áudio livre como o Audacity ou um smartphone com um dispositivo de gravação de áudio.
Se for adicionar voz sobre vídeo
PowerPoint (Microsoft Office não é um freeware/livre) ou aplicativos de fonte aberta
equivalente como o Apresentação no Open Office 4 (que é um freeware/livre).
E
Um bom microfone para gravação da voz.

53

4. . Para ajudar os alunos a encontrarem palavras que rimem para sua
canção de rap com nomes de países, este site é realmente útil: http://www.
rhymezone.com
5. Para ajudar a personalizar a criação com nomes de país, app gratuito
denominado Textaizer Pro permite criar um texto mosaico que você pode
baixar no link: http://mosaizer.com/Textaizer/index.htm
Fácil de usar. Veja as imagens abaixo para o uso das palavras (em inglês):
“Awesome Unique Strange Terrific Rare Ancient Landscape Ideal Aborigine”
a. Deve-se utilizar um bom dicionário bilíngue para obter adjetivos ou
substantivos que descrevam o país de destino e são siglas para o nome,
ou o uso de dicionários on-line como www.wordreference.com

Textaizer Mosaic Text app

Textaizer Mosaic Text app
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Processo
Passo 1 – (15 minutos)

PREPARAÇÃO
Dependendo do tamanho da classe, os alunos devem ser divididos em grupos de no máximo
três alunos (razão: cada um deve ser um membro ativo no grupo).
Dicas sobre a gravação:
• A maneira mais fácil de fazer isso é com uma câmera digital ou telefone celular. Este deve
estar em uma superfície plana para que a cabeça e os ombros do locutor possam ser claramente vistos.
•

Não segurar a câmera na mão, pois a imagem provavelmente vai ficar comprometida.

•

Considere o fundo: por exemplo, uma parede lisa é melhor do que a que tem um aviso
confuso em uma placa

•

Desligue qualquer coisa no ambiente que esteja fazendo barulho: o ar condicionado, a iluminação, ventilador do computador, etc. Estes podem fazer um som de zumbido no fundo.

•

Se você estiver usando um microfone, certifique-se de que ele não está muito perto da boca,
pois isso pode causar um som horrível com um ‘estalo’especialmente em palavras que
começam com p ou b. De 20 a 30cm é provavelmente uma boa distância.  

•

Tente não gravar em uma sala que tem muito eco. Um espaço com tapetes e cortinas é
melhor.

•

Gravar ao ar livre é bom, mas os alunos precisam se certificar de que não há ruídos ao
fundo assim como tráfego ou pessoas conversando. O locutor provavelmente terá que falar
um pouco mais alto.

•

O locutor deve se expressar da forma mais natural e relaxada possível, praticando bastante
antes de começar. Falar fluentemente é mais importante do que se preocupar apenas em
decorar.

Upload de um vídeo
Abrir uma conta
• Uma vez que seus alunos criaram seus vídeos, eles precisam ser publicados para que
todos consigam visualizar. Para isso, você precisa de uma conta no YouTube (http://www.
youtube.com/). Siga as instruções no local para abrir uma conta e atente para faixa etária
nos termos.
Upload
Examplo: YouTube
• Na sua conta, há um botão no site denominado de ‘Upload’. Clique e siga as instruções

Nomei o vídeo
• No título, inicie com imagem-a-nação e, em seguida, o nome do vídeo, por exemplo: Imagem-e-nação Visite Austrália ou Imagem-e-nação Finlândia Ad. Isto tornará muito mais fácil
para encontrar outros vídeos feitos por estudantes para este projeto.
Outros exemplos de outras plataformas de hospedagem para marcar vídeos com licenças
Creative Commons incluem:
• Google: https://support.google.com/youtube/answer/2797468(em português)
•

Vimeo: http://vimeo.com/help/faq/legal-stuff/creative-commons(em inglês)
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Passo 2 – (40 minutos)

APROFUNDE OS TÓPICOS
a. Converse com os alunos sobre criatividade e direitos autorais (esta informação
pode ser preparada com antecedência, visitando o site A Web que queremos).
b. Peça aos alunos para responderem às perguntas sobre direitos autorais na Atividade 6.1 (Parte 1), e em seguida, solicite que eles verifiquem as suas respostas
no livro A Web que queremos para adolescentes (página 43).
c. Depois que os alunos entenderem as conseqüências de violar os direitos autorais, eles devem ser questionados sobre o tipo de material que publicam na
Internet.
d. Solicite que eles (as) escrevam sobre isso na Atividade 6.1. (Parte 2), indicando
como eles se sentem sobre os outros serem capazes de fazer o que quiserem
com um material criativo pessoal. Eles devem anotar esses sentimentos no
espaço fornecido na Atividade 6.1 para comparar com outros grupos.
e. Os alunos devem, em seguida, visitar o site de Creative Commons (CC)
em:http://www.creativecommons.org.br/(sem necessidade de registro), para
responder as perguntas (Parte 3) da Atividade (6.1) sobre os diferentes tipos
de licenças disponíveis. Informe que eles vão usar essa informação mais tarde
na escolha do tipo de licenciamento mais adequado para o seu trabalho. Eles
devem, então, acompanhar esta atividade visitando a página http://search.
creativecommons.org/?lang=pt(em inglês) (sem necessidade de registro) para
explorar as possibilidades oferecidas pelos inúmeros sites para download em
Creative Commons de materiais que vão desde músicas, imagens, vídeos, etc

Passo 3 – (40 minutos)+
(40 minutos de tempo
gravação)

A TAREFA (Part 4 Atividade 6.1)
Após a preparação e brainstorming (chuva de ideias), o professor deve
explicar aos estudantes a tarefa que eles tem que realizar. A situação é a
seguinte:
O prefeito da capital de seu país pede a sua agência de publicidade para
aumentar o fluxo turístico nacional através da produção de um vídeo promocional que será exibido na TV, no site do Conselho Nacional de Turismo
e no cinema.
Os alunos irão fingir ser de um país europeu e trabalharão em grupos para:
a. . Escolher o país adotivo, a partir da lista abaixo:
5 Letras

6 Letras

Italy

Chipre

Spain

França

Malta

Grécia
Latvia
Poland
Suécia
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b. Buscar nomes e adjetivos que possam descrever o país escolhido e que tenham
as letras que compõem o nome deste país. A proposta é formar uma canção em
rap com as letras e adjetivos para cada país.
c. Criar um poema sobre o país escolhido usando as palavras encontradas na etapa
(b) que serão posteriormente utilizadas para a produção de um anúncio em música rap (eles podem fazer isso através de pesquisa on-line). Eles devem preparar
um pequeno roteiro para ser narrado ou interpretado, usando também material
promocional em slides e posters (como imagens, mapas, bandeiras etc. a partir
de sites sugeridos em Creative Commons).
d. Os alunos, posteriormente, optam por:
• O estudante é filmado diretamente enquanto interpreta o roteiro e aponta para
os posters / mapas / material promocional produzido
          OU
• Apresentação Voice over(PowerPoint ou Open Office) com roteiro lido com voz
ao fundo explicando os slides. Nesse caso, os alunos devem preparar previamente a apresentação e gravação durante a aula. Para este tipo de vídeo, os
alunos deverão ser encorajados a usar música livre de royalties em Creative
Commons, recomendadas por sites como por exemplo o Jamendo (https://
www.jamendo.com/en/welcome).
Em ambos os casos, o vídeo não pode exceder o limite de 1 minuto (mas 30 segundos devem ser incentivados ... LEMBRAR que é um anúncio!).
e. E, finalmente, escolher um tipo de licença CC relevante no site através do link a
seguir: http://creativecommons.org/choose/ (sem necessidade de registro, escolher o idioma na parte inferior da página) e copiar o código fornecido para adicionar ao site para upload
Opções de continuação e
acompanhamento

Os vídeos enviados poderão ser visto por outros alunos na escola se a instituição
tiver um site onde eles possam fazer o upload, ou por outros estudantes ao redor do
mundo através do Youtube, se a URL do canal estiver conectada com o canal deles.
A atividade pode se tornar bastante competitiva e profissional se um prêmio final for
oferecido. Por exemplo, um estudante irá se tornar o juiz e assistir os painéis e, em
seguida, irá escolher o vencedor.

Links

Para refletir sobre violação de direitos autorais: Nominet (2012), Você é acidentalmente um fora da lei? (Teste online, em inglês)
http://accidentaloutlaw.knowthenet.org.uk/question1
Licenças creative commons: http://creativecommons.org.br
(Sem necessidade de registro para acessar recursos).
Busca de imagens www.flickr.com
Produção de imagens com mosaico de textos:
http://mosaizer.com/Textaizer/index.htm
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plano de aula

O/A artista em você
6.3. O/A artista em você!

Título curto da atividade

O/A artista em você!

Autor

Frans Nieuwenhuyzen, Holanda

Tópico

O/A artista dentro de você

Competência

Consciência cultural e expressão / Comunicação na língua materna
/ Competência digital

Nível

Fácil          

Intermediário             

Difícil

Faixa Etária

13 – 15 anos

Duração

Uma série de duas aulas, cada uma com cerca de 40 minutos.

Objetivo desta aula

• Demonstrar que cada aluno é um artista, uma pessoa criativa
• Explicar que há regras (leis) para proteger criações e artistas.

Introdução

Esta atividade é sobre a explorar o/a artista que existe em você. Primeiramente
os (as) professores devem começar a aula apresentando definições típicas de
artistas: alguém envolvido no campo das artes. Em seguida, assistir com os seus
alunos um filme/vídeo no YouTube sobre um artista. Um bom exemplo é o jovem
Jacob Collier; um artista musical que toca diferentes instrumentos, arranjos e compõe canções:
https://www.youtube.com/user/jacobcolliermusic
Jovems baterista:
https://www.youtube.com/watch?v=9uyDGEjv-vg
(Sem necessidade de registro, consulte a idade de uso do YouTube).
Buscar exemplos de artista brasileiros de sua região, de diferentes artes
Solicite aos estudantes que produzam uma pequena colagem sobre um artista que
eles gostam.
Depois de explorar os artistas que gostam e falar sobre eles, levá-los a pesquisar
uma definição mais ampla da palavra artista.
Um artista é alguém que cria coisas. Na Internet você pode encontrar um monte
de criações, incluindo música e filmes. Durante a aula, eles vão aprender sobre
direitos autorais e de propriedade.
Por fim, os alunos podem se apresentar como um artista através de uma fimagem
sobre si mesmo ou uma apresentação.

Ferramentas

Lápis / Papel
Acesso à Internet
Smartphones

Passo 1 – (20 minutos)

Leia a página de instrução do estudante sobre ser um artista.
Solicite aos alunos que escrevam que tipo de artista eles (as) gostariam de ser
(ou são) e que discutam a sua escolha com o seu colega ao lado. Procure outros
artistas com interesses semelhantes.
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Passo 2 – (20 minutos)

Trabalho em duplas: “Quem é seu artista favorito?”
Solicite aos alunos que busquem informações sobre o seu artista favorito na Internet, e em seguida realizem uma colagem sobre o  artista favorito com o  Aplicativo  
Pic Collage ou similar
• APP store http://goo.gl/YZHq10
• Google play http://goo.gl/pTWsrF .
As equipes apresentam a colagem para outro grupo e deixam claro por que eles
(as) escolheram essa pessoa.

Passo 3 – (20 minutos)

Pensando na palavra artista
Os alunos fazem declarações sobre ser um artista. Eles têm que apresentar as
declarações em pequenos grupos. Eles devem aprender o que você precisa para
se tornar um artista. Definitivamente, não é apenas talento.
Os alunos devem investigar os termos e conceitos ‘direitos autorais’e ‘propriedade’.
Eles usam o livro A web que queremos para adolescentes e respondem às perguntas da Atividade 6.2. Eles podem aprender que a criatividade também está realcionada às regras de propriedade artística.

Passo 4 – (20 minutos)

Eles fazem um filme ou uma apresentação sobre si mesmo como um artista.

Opções de continuação e
acompanhamento

Procure outros alunos de outras escolas que usaram o mesmo plano de aula!

Links

http://youtu.be/9uyDGEjv-vg
https://www.youtube.com/user/jacobcolliermusic
(Sem necessidade de registro, consulte a acessibilidade do YouTube em seu país
antes de reproduzir o vídeo).
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atividades
1.1 Se eu pudesse fazer tudo o que quisesse
1.2 Dois lados da mesma moeda I
1.3 Dois lados da mesma moeda II
2.1 Ferramentas e tecnologias para educadores
3.1 Ferramentas da web em atividades da
matemática
3.2 Criando senhas fortes
3.3 Blogs e wikis na matemática
3.4 Facebook e atividades de matemática
4.1. Quando a verdade mente?
5.1 “Privacidade”, de Michael Jackson
6.1 Imagem e nação
6.2 Todos os artistas são você

ATIVIDADE 1.1

Se eu pudesse fazer tudo o que eu quisesse

Capítulo 1: Os meus direitos e deveres on-line
Plano de Aula: Direitos WWW básicos **
Autor: Carsten Groene, Alemanha
Tarefa: Se não houvesse nenhuma das leis e restrições que existem e você pudesse  fazer o
que quisesse, o que seria? Anote pelo menos 4 coisas:

Tarefa: Agora pense sobre o que suas ações significariam para outras pessoas ou seus amigos; haveriam consequências negativas para eles?

Atividade 2: Uma pesquisa no Marco Civil da Internet no Brasil (http://goo.gl/fj8a4q). Confira os capítulos I e II e identifique os direitos que você considera que são mais importantes
quando está na usando a Internet. Em seguida confira a “Carta dos Direitos Fundamentais
da União Europeia” (http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf) e veja se encontra semelhanças nos direitos e deveres dos Europeus

Atividade 3: A primeira olhada no livro A web que queremos
Tarefa: Use a técnica de leitura dinâmica para olhar de forma rápida o livro “A Web que Queremos para adolescentes” e identificar os capítulos e páginas em que os direitos presentes
no Marco Civil da Internet são abordados. Um direito muitas vezes pode ser encontrado em
diversas páginas e em vários capítulos.
Direito					Capítulo				Página
Art. 7º “ao acesso à Internet”
Art. 4 - II “acesso à informação”
Art. 8º - privacidade e à liberdade de expressão”
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atividade 1.2

Dois lados da mesma moeda I

Capítulo 1: Os meus direitos e deveres on-line
Plano de Aula: Dois lados de uma moeda l **
Author: Carsten Groene, Alemanha
Atividade 1: Direitos e responsabilidades: dois lados da mesma moeda?
Tarefa: Muitas vezes, direitos diferentes coincidem com a responsabilidade legal ou até mesmo dois
direitos pode parecer conflitantes entre si. Olhando para o Marco Civil da Internet no Brasil (http://
goo.gl/fj8a4q), que importantes direitos na Web você acha que parecem se chocar? Será que eles
coincidem com uma responsabilidade específica? Um mesmo direito pode estar sujeito a vários casos.

Direito

colisão com a Art. /responsabilidade decorrente dele

Art. 7º “ao acesso à Internet”
Art. 4 - II “acesso à informação”
Art. 8º - privacidade e à liberdade de expressão”
Art. 4 III “promoção da inovação”
Atividade 2: Casos de eventuais violações dos direitos fundamentais
Tarefa: Com base nos resultados de sua pesquisa, crie três casos em que, de acordo com o  
Marco Civil, “o seu” direito pode, eventualmente, ter sido violado. Os casos devem conter pelo
menos um exemplo verdadeiro e um exemplo falso.
Caso 1

Caso 2

Caso 3
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atividade 1.3

Dois lados da mesma moeda II

Capítulo 1: Os meus direitos e deveres on-line
Plano de Aula: Dois lados, uma moeda II ***
Author: Carsten Groene, Alemanha
Atividade 1: Os meus direitos e responsabilidades na Internet em relação às outras leis
Direito no Marco Civil para examinar: direito à _________________________ (Art. nº__ )
Tarefa: Os direitos, princípios e garantias citados no Marco Civil da Internet estão relacionados às demais legislações. Pesquise partes/trechos da legislação Nacional:
• Constituição Federal do Brasil: Princípios e Cap.I (http://goo.gl/wUgZP);
• Estatuto da Criança e do Adolescente: Disposições Preliminares (http://goo.gl/XE9ht);
• Leis de direitos autorais (http://goo.gl/WNKvz);
Agora, encontre parágrafos que dizem respeito aos seus direitos no Marco Civil da Internet  
tanto no sentido positivo quanto restritivo.
Direitos
Eu tenho direito a

lei

Responsabilidades
parágrafo

1
2
3
4
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Eu tenho que /
Eu não devo

lei

parágrafo

atividade 2.1

Ferramentas e tecnologias para educadores

Capítulo 2: “Informação não é conhecimento”, Albert Einstein
Plano de aula: Acessar, Criar & Compartilhar ***
Autor: Fernando Campos, Portugal
Sem pretender ser exaustiva, a tabela a seguir oferece uma ampla gama de ferramentas
e tecnologias que podem ser usadas por alunos e professores para tornar o ensino e a
aprendizagem mais interativo/a.

Tarefa

Objetivo

Aberto (Open Source)
ou disponíveis sob
condições definidas

Apoio para
FCToolkit
dispositivos designations
móveis

1.Mapeamento da
mente

Construir o mapa
mental com ou sem o
compartilhamento e
colaboração.

1.Popplet
2. CMap Tools
3. Mindomo
4. FreeMind

1. Sim
2. Não
3. Sim
4. Não

Mapeii

2.Quiz

Criação de  múltiplo
tipos de quiz

1. Kahoot
2. HotPotatoes
3. Socrative
4. Quizwriter (comercial)
5. Edmodo

1. Sim
2. Não
3. Sim
4. Sim
5. Sim

Faça

3. Comunicação e
gravação de vídeo

Criar gravações de
vídeo conferência

Google Hangout

Sim

Comunique
Colabore

4. Armazenamento
de vídeo

Armazenamento e
compartilhamento de
vídeos

Youtube
Vimeo

Sim

Mostrar

5. Escrita colaborativa

Escrita de textos por
vários usuários de
forma  simultânea

TitanPad
Google docs

1. Sim
2. Sim

Colaborar

6. Gravação e
reflexão

A gravação de áudio
para uma reflexão
com os estudantes
que devem ser incluídos e  divididos em
grupos

1. Voice thread [comercial]
2. TeamUp

1. Sim
2. Não

Sonhe
Pergunte
Reflita
Explore
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Tarefa

Objetivo

7. Códigos QR

Aberto (Open Source)
ou disponíveis sob
condições definidas

Apoio para
dispositivos
móveis

FCToolkit
designations

Utilizar os códigos
http://qrcode.kaywa.com/
QR para fins educa- https://play.google.com/
cionais
store/apps/details?id=com.
google.zxing.client.android

Sim

Faça
Explore

8. Wiki

Discussão e
compartilhamento
colaborativo

1. Sim
2. Sim

Colabore

9. Websites

Criação de sites
1. Sites do Google
para uso pessoal ou 2. Weebly
público para grupos
de estudantes ou
classes

1. Não
2. Sim

Mostre

10. Blog

Criação de um blog

1. Blogger
2. WordPress

1. Sim
2. Sim

Colabore
Mostre

11.Ferramentas de
produtividade

Ferramentas:
edição de texto,
apresentação, Atividade

1. Libre Office
2. Polaris Office
3. Google Docs

1. Não
2. Sim
3. Não

Faça
Mostre

12. Áudio

Gravação e edição
de áudio

Audacity

Não

Faça
Mostre

13. Imagem

Edição de imagem

1. Gimp
2. Inscape
3. Photoscape

1. Não
2. Não
3. Sim

Faça
Mostre

14. Vídeo

Edição de vídeo
player

1. VSDC Free Video Editor
2. VLC

1. Não
2. Sim

Faça
Mostre

15. Realidade aumentada

Criação de informações   , objetos
ou lugares de códigos QR

1. Aurasma
2. Google Goggles

1. Sim
2. Sim

Faça
Mostre

1. Google docs
2. pbworks
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ATIvidade 3.1

Ferramentas da Web em atividades de
matemática

Capítulo 3: Participando na web
Plano de Aula: Aprendendo matemática 2.0 *-**
Autor: Irina Vasilescu, Romênia
Passo 1: Ferramentas da Web em atividades de matemática
1.Qual das seguintes ferramentas seria útil, na sua opinião, para atividades de matemática
(sim / não)?
Blogs  

  Wikis  

Email  

  Facebook  

Buscadores  

    Jogos  

    Twitter  

Chat ou aplicativo similar  

Google Drive  

2. Você pode pensar em quais benefícios podem ser realizados ao usar essas ferramentas
para atividades de matemática do que nas  interações face-a-face sozinho? Por exemplo, um
aluno tímido pode achar mais fácil expressar suas opiniões através da web do que em sala
de aula.

3. Qual das seguintes características oferecem Vantagens (V) / Desvantagens (D) na utilização da Internet para aulas e atividades de matemática?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

acesso instantâneo a informações ______
comunicação de longa distância ______
risco de vírus / spam ______
perfis de usuários falsos ______
enorme quantidade de recursos educacionais ______
comunicação mais fácil com o professor ______
publicidade ______
ferramentas de tradução on-line ______
gastar muito tempo dentro de casa ______
autogestão do tempo ______
maior visibilidade ______
compreensão da mensagem / conteúdo ______

4. Conte cada categoria e calcule a proporção V / D. Esta é maior ou menor do que 1? Como
você interpreta isso?
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Atividade 3.2

Construindo uma senha forte

Capítulo 3: Participando na web
Plano de Aula: Aprendendo matemática 2.0 *-**
Autor: Irina Vasilescu, Romênia
Uma senha forte deve:
• ter pelo menos 8 caracteres
• não incluir o seu nome verdadeiro
• não conter uma palavra inteira
• diferir significativamente de outras senhas
• incluir pelo menos uma letra maiúscula, uma letra minúscula, um número e um símbolo do
teclado.
Atividade: Utilize uma palavra e substitua algumas das letras com dígitos ou sinais, como em:
Ab@cax1 (“abacaxi”)
Perguntas:
Quantas senhas diferentes você pode criar com os mesmos 7 caracteres?
Passo 2: Jogando com a Matemática
Crie um gráfico de barras a partir deste parágrafo: “Os alunos recordam apenas 10% do que lêem
e 20% do que ouvem. Se houver recursos visuais que acompanham uma apresentação oral, o
número sobe para 30% e, se eles observam alguém realizar uma ação enquanto algo é explicado,
50%. Mas  os alunos lembram 90%  se “eles fazem o trabalho por eles próprios, mesmo que apenas como uma simulação”.
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Você considera que os jogos de multiplayer online (jogos de MMO ou MMO) também têm
riscos? Em caso afirmativo, dê exemplos.

Qual foi a sua pior experiência em decorrência de algum comportamento indevido em jogos
on-line? O que você poderia ter feito para evitar essa experiência?

Se um amigo de um jogo online perguntar como se encontrar com você na vida real (offline)
ou exigir alguma informação pessoal, o que você faria?
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Worksheet 3.3

Blogs e wikis em matemática

Capítulo 3: Participando na web
Plano de Aula: Aprendendo matemática 2.0 *-**
Autor: Irina Vasilescu, Romênia
1) Atividade: Classifique as seguintes utilizações de um blog em atividades de matemática, de 1 (não útil) a 10 (o mais útil):
  Explicação de conceitos / glossário
  Postagem de  notas das aulas
  Incorporação de apresentação de slides e outros recursos utilizados em classe
  Anúncios
  Exercícios práticos
  Trabalho colaborativo / projeto com colegas ou outras escolas
  Estudos de caso
  Matemática do mundo real
  “Problema da semana”
  Revisão
Algumas regras para o uso de blogs:
• Nunca postar dados pessoais e imagens no seu blog, nem mesmo no seu perfil.
• Nunca se esquecer das regras de direitos autorais.
• Lembrar que o seu post é público, visível para professores e pais, e que ele pode ser compartilhado em outros serviços.
• Escolher nas configurações a opção de moderar os comentários antes da publicação.
• Pensar antes de postar, quer no seu próprio blog ou como um comentário!
• Saber como denunciar e bloquear usuários indesejáveis.
• Nunca compartilhar suas credenciais.
• Se você convidar mais colaboradores para o seu blog, oferecer os direitos adequados
para o papel de cada um.
• Ser o mais educado possível quando dar feedback assim como você daria em sala de
aula. Faça um feedback útil e justo.
• Se você ver qualquer coisa que não deveria estar em sua tela, informe ao seu professor
ou seus pais/responsáveis imediatamente.
2) Atividade: Trabalhe em duplas para conceber mais regras e gravá-las no flipchart.
Em seguida, escolha as 10 regras mais úteis e crie um “Decálogo do Blogger”.
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atividade 3.4

Facebook e as atividades de matemática

Capítulo 3: Participando na web
Plano de Aula: Aprendendo matemática 2.0 *-**
Autor: Irina Vasilescu, Romênia
Atividade 1: Vamos supor que, segundo as estatísticas, a distribuição etária dos usuários do Facebook seja a apresentada abaixo. Crie um gráfico de “pizza” para ilustrá-la!
Faixa Etária
13-17
18-24
25-34
35-44
44-54
55-64
64+

Porcentagem
14.8%
32.3%
26.6%
13.2%
7.2%
3.5%
2.4%

Atividade 2: Responda as seguintes perguntas:
Quantas vezes você verifica o seu feed de notícias do Facebook?

Para que você usa Facebook? Sugestões: bate papo, postar fotos, manter contato com os
meus amigos, postar sobre acontecimentos importantes na minha vida, fazer upload de fotos,
jogos, etc.

Nomeie 5 informações sobre você que não devem ser postadas em seu perfil.
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Você já usou o Facebook para atividades escolares?

Você acha que ele poderia ser usado para isso? Como?

Escolha nesta lista as 3 melhores ideias para usar o Facebook em atividades de matemática:
• Um grupo de classe para compartilhar informações e distribuir tarefas;
• Agendar eventos;
• Trabalho em grupos;
• Postar informações para os alunos que perderam a aula;
• Recursos de ação multimídia;
• Envolver os alunos mais reservados e tímidos;
• Lembretes, anúncios e prazos programados para as atividades;
• Usar aplicativos educacionais;
• Ajudar os alunos a conectar-se melhor;
• Colaborar com outras escolas;
• Pesquisas executadas.

Você conhece alguma página no Facebook relacionada a matemática?

Trabalhando em grupos de quatro membros crie 5 regras de netiqueta e de segurança para
um grupo de matemática no Facebook.
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atividade 4.1

Quando é que a verdade mente?

Capítulo 4: Construa a sua identidade
Plano de Aula: A minha identidade (real) **
Autor: Martina Kupilíková, República Tcheca
Para compreender melhor a sua própria identidade, trabalhe individualmente para preencher
as tabelas abaixo.
Quem sou eu (offline)?

Quem sou eu (offline)?

Quem sou eu (offline)?

Amigável

Amigável

Amigável

Dócil

Dócil

Dócil

Decente

Decente

Decente

Corajoso

Corajoso

Corajoso

Mal

Mal

Mal

Rancoroso

Rancoroso

Rancoroso

Consciente

Consciente

Consciente

Na tabela ao lado, anote cinco características sobre si mesmo.
Quem sou eu (offline)?

Quem sou eu (offline)?

Quem sou eu (offline)?

Agora trabalhe com um ou mais dois alunos para discutir suas respostas. Vocês realmente
conhecem uns aos outros, assim como você pensou que conhecia? Você está mais próximo
da pessoa que você quer ser quando você está online ou offline?

72

ATIVIDADE 5.1

“Privacidade” de Michael Jackson

Capítulo 5: Privacidade: meu bem mais precioso
Plano de Aula: “Privacidade” de Michael Jackson
Autor: Miguela Fernandes, Portugal
Qual é a mensagem da música?

Explique como a mensagem da canção está relacionada com a Internet?

Dê alguns exemplos de situações da vida real, como as que são mencionadas na canção.
“Agora ela não tem segunda chance
Ela foi ridicularizada e assediada
Por favor, diga-me por que
Agora há uma lição para aprender
Pare de atacar malicosamente minha integridade
Eu preciso de minha privacidade”
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atividade 6.1

Imagem e nação

Capítulo 6: O artista em você
Plano de aula: Imagem e nação**
Autor: Angela Capezzuto, Itália
Nota: Os alunos deverão trabalhar em grupos, mas cada um deve concluir as tarefas nesta
atividade para ser avaliado positivamente pelo professor!
Parte 1:
Você é um pirata?

Nem sempre é fácil de compreender quando algo é protegido por copyright (direitos autorais) e como estes conteúdos podem ser usado de uma
forma legal.
Violação / violação Teste seus conhecimentos sobre as seguintes questões -  estas são viode direitos autorais lações de direitos autoriais?
Sim

Não

Serviços de streaming de músicas on-line que têm acordos com os proprietários
acerca dos direitos autorais (por exemplo Spotify ou Deezer)

Sim

Não

Publicar uma imagem icônica que possua direitos autorais (com ou sem creditar
o proprietário)

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Assistir a um vídeo que alguém gravou em um show onde foi especificado que a
gravação não era permitida.

Sim

Não

Publicar uma selfie que foi registrada em um show quando foi especificado no
bilhete que nenhuma gravação era permitida.

Sim

Não

Publicação de letras de músicas populares/arranjos de guitarra para um site pessoal ou para uma rede social.

Sim

Não

Publicação de fotos de celebridades que estavam em um lugar público e foram
registradas por você.

Sim

Não

Publicar novamente um artigo inteiro, creditando o autor e incluindo o link (sem
permissão).

Baixar (download) através do iTunes / Google Play
Publicar um vídeo gravado em um show quando foi especificado no bilhete que
não era permitido gravação de vídeo.
Publicar um trecho do post do blog de outra pessoa em seu próprio blog, incluindo um link para o blog desta pessoa, mas não pedindo a sua permissão
para publicá-lo.

Quando tiver terminado, verifique as suas respostas em www.webwewant.eu (ref. página 43). Discuta seus resultados com a classe. O que
este resultado significa para você?
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Parte 2:
Outros podem
fazer o que
quiserem com
as suas criações?
Publique seu material

Parte 3:
Como e quanto
você pode
proteger o seu
material?  

Que tipo de material você publica na Internet, e como você se sente sobre outros
serem capazes de fazer o que quiserem com o seu material criativo?
Material publicado:
O que incomoda você:

Visite o site da Creative Commons no https://br.creativecommons.org/ e
responda às perguntas sobre o que os logos abaixo dizem em relação ao que
você é autorizado a fazer com este material.
O que você está autorizado a fazer com o material publicado com os seguintes
logotipos (usar suas próprias palavras - não copiar e colar)?

O site Creative
Commons

Que materiais disponíveis nos sites livres de direitos autorais você poderia usar
quando estes são disponibilizados através da licença Creative Commons?
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Parte 4:
A Tarefa
(p.1)

Ouça o seu professor explicar o contexto da atividade e orientar sobre o material
que será necessário.
Com o (a) seu parceiro (a) decida:
a. O seu país adotivo (tem que ser europeu, da lista oferecida pelo(a) professor(a)).

b. Agora, comece pela primeira letra e, gradualmente, progrida até a última letra do nome do seu país adotivo, escreva abaixo os nomes e verbos que você
acredita que descrevem este país e que começa com a letras que você está
trabalhando:
1ª letra

2ª letra

3ª letra

4ª letra

5ª letra

6ª letra

c. Você prefere ter um estudante aparecendo como apresentador para seu anúncio ou uma apresentação apenas com uma narração? Faça a sua escolha:

d. Anote o roteiro que foi criado em conjunto com base em (b), bem como quem
apresentará e quem fará a gravação.
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OU
Escreva abaixo o poema que irá transformar em RAP sobre os slides, quem está
crindo e apresentando cada slide.

Identifique de onde vêm as suas imagens / música / outros recursos da
Internet:

Qual a licença (C.C.) que combina melhor com o seu anúncio promocional? Anote as suas razões para escolher esta licença.
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ATIVIDADE 6.2

Todos os artistas são você

Capítulo 6: O artista em você
Plano de aula: O artista em você**
Autor: Frans Nieuwenhuyzen, Holanda

Na semana passada eu estava assistindo alguns vídeos no Youtube, quando me deparei com um
grande jovem artista. Ele estava tocando bateria como profissional, realmente incrível. Você tem que
ver isso. Verifiquei seu nome: Avery Molek. Ele é definitivamente o melhor artista que eu já vi!

Esta é uma típica conversa você poderia ter tido na semana passada ou mesmo esta manhã.
Talvez você tenha apenas verificado em seu telefone ou computador para ver se era real
(faça!). Você costuma falar sobre artistas? Você conhece um artista? Anote os nomes de
vários artistas que você conhece ou sabe, e anote o tipo de artistas que eles (as) são.
Nome:

Tipo de artista:

Talvez os nomes dos artistas que anotou são conhecidos em todo o mundo. Há também artistas locais que você conhece? Anote seus nomes. Que tipo de artistas são eles (as)?
Nome:

Tipo de artista:

É sempre bom olhar para os artistas. Mas por que é tão legal olhar para eles (as)?

A maioria dos artistas que você conhece são muito especiais. Eles (as) têm um talento ou
dom especial. Eles têm muita sorte de ter isso. Você já sonhou em ter algum dom especial?
Que tipo de artista você gostaria de ser?

Na Internet você pode encontrar muitas informações sobre o seu (sua) artista favorito (a).
Faça uma colagem em dupla com um colega sobre o seu (sua) artista favorito (a). Você pode
fazer uso do seu celular ou fazer uma apresentação em um computador.
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Se você estiver usando o seu smartphone, você pode usar aplicativos como o   
Pic Collage. (http://pic-collage.com/)
Se você estiver usando o seu computador, você pode fazer uso do PowerPoint, Google Presentation, Prezi ou Animoto. Procure por eles na internet.
Depois de terminar, apresente o que elaborou para outra equipe.
Pense sobre a palavra “artista” por um momento. Você tem escrito muito sobre artistas. Aqui
você encontra um monte de palavras relacionadas com “artistas”. Faça uma ou duas declarações com as palavras que você encontrar aqui.
Criar
Trabalho

Técnica
Aprender

Jogo         Sorte
Talento       Habilidades

Performance
Passatempo

Apresente a sua declaração a um grupo de quatro estudantes!
Pesquise “como se tornar um artista” na Internet. Anote pelo menos quatro coisas que você
aprendeu sobre “tornar-se um artista”.

Informação:
Quando você faz uso de imagens, filmes ou músicas/sons, certifique-se de que a fonte deste
conteúdo é legal e que você pode usá-lo para seu trabalho. Quando você buscar por imagens
no Google, utilize as ferramentas de busca e vá para a opção ‘ferramentas de uso’. Selecione
o descritor apropriado a partir da barra de menu! Agora você sabe que a informação utilizada
é legal.
O que é um artista?
Um artista também é alguém que cria coisas. Você não precisa tocar piano para ser um
artista. Como pode um padeiro ser um artista? Um jardineiro? Um programador de jogos?
Padeiro:
Jardineiro:
Programador de jogos:

Talvez você possa pensar em um ou dois empregos que o (a) deixariam satisfeito (a) onde
você também poderia ser um artista. Cite algumas ideias!
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Quando você quiser fazer uma música, vídeos ou fotos, é muito fácil compartilhar suas criações.
Quando você cria algo, você é o proprietário disso. Na Internet, é muito fácil compartilhar algo que
não foi criado por você. É bom pensar sobre isso! Vá para o site da Safernet e faça o download
do guia “A web que queremos”. Busque o capítulo 6 para ler os textos e fazer todos os exercícios.
Agora que você sabe tudo sobre direitos autorais e de propriedade, você pode responder a estas
perguntas:
1. Qual das seguintes questões abaixo são consideradas ilegais?
a. Serviços de streaming música on-line que possuem acordos com os proprietários dos
direitos autorais.
b. Baixar através do iTunes ou Google Play.
c. Assistir a um vídeo que alguém gravou em um show quando foi especificado que a
gravação não era permitida.
d. Baixar ou acessar músicas em serviços que não têm um acordo com o proprietário dos
direitos autorais.
2. É legal repassar um artigo inteiro se você creditar o autor e incluir um link para o trabalho
original sem a permissão do autor?
Você também é um artista?
O que é o artista em você? Você aprendeu muito sobre artistas. Agora você tem que deixar claro
que tipo de artista você é. Você é músico, dançarino, ator de teatro, ou você gosta de fazer imagens, pinturas e esculturas? Ou você é um mestre em passeios a cavalo, na cozinha, ou na área
da programação? Anote alguns dos talentos que você tem. Você não tem que ser o melhor! É
sobre você e só você:

Faça um filme sobre você ou uma apresentação sobre o seu talento.
Para o “selfie-filme”/ filme sobre você, você pode usar o telefone (se tiver um) ou uma câmara
de vídeo. Faça um clipe curto sobre si mesmo como um artista. Lembre-se: você não tem que
tocar piano. Se você é um artista no esporte, isso também é algo grande. Certifique-se de se
filmar em ação!
Para a apresentação, você pode fazer uso de um dos programas mencionados acima.
Lista de fotografias e urls:
https://openclipart.org/image/300px/svg_to_png/3989/JPortugall-icon-microphone.png
https://openclipart.org/detail/25595/brush
https://pixabay.com/nl/youtube-multimedia-media-buis-344105/
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À procura de informações ou conselhos?
Contacte o Insafe do seu país.
Austria www.saferinternet.at
Belgium www.clicksafe.be
Bulgaria www.safenet.bg
Cyprus www.cyberethics.info
Czech Republic www.saferinternet.cz
Estonia www.targaltinternetis.ee
Denmark www.medieraadet.dk
Finland www.meku.fi/fisic
France www.internetsanscrainte.fr
Germany www.klicksafe.de
Greece www.saferinternet.gr
Hungary www.saferinternet.hu
Iceland www.saft.is
Ireland www.webwise.ie
Italy www.saferinternet.it

Latvia www.drossinternets.lv
Lithuania www.draugiskasinternetas.lt
Luxembourg www.bee-secure.lu
Malta www.besmartonline.org.mt
Netherlands www.digibewust.nl
Norway www.medietilsynet.no
Poland www.saferinternet.pl
Portugal www.internetsegura.pt
Romania www.sigur.info
Russia www.nedopusti.ru
Slovakia www.zodpovedne.sk
Slovenia www.safe.si
Sweden www.medieradet.se
United Kingdom www.saferinternet.org.uk
Brasil www.safernet.org.br
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