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1. Filme "Familia do Futuro" 
 

 
 
Sinopse: Lewis (Daniel Hansen) é um jovem responsável por invenções brilhantes e 
surpreendentes. Seu mais recente trabalho é o escâner de memória, uma máquina que 
o ajudará a encontrar sua mãe biológica, o que permitirá que ele enfim tenha uma 
família. Porém antes mesmo de utilizá-la a máquina é roubada pelo Bandido do Chapéu 
Coco (Stephen J. Anderson). Lewis recebe então a visita de Wilbur Robinson (Wesley 
Singerman), um jovem misterioso que o leva em uma viagem no tempo. Já no futuro 
Lewis conhece os Robinsons, a família de Wilbur, que o ajudará a recuperar o escâner 
de memória.  
 
Esse filme nos faz pensar sobre os mais diversos usos que podemos fazer das 
tecnologias e também nos instiga a criar! Imagine uma tecnologia você criaria para 
resolver um problema! Quer uma inspiração faça uma pesquisa somente com essas 
palavras "estudante cria". 
 

2. Filme "Detona Ralph 2" 

 
 



Sinopse: Em WiFi Ralph, o mais famoso vilão dos videogames, Ralph, e Vanellope, sua 
companheira atrapalhada, iniciam mais uma arriscada aventura. Após a gloriosa vitória no 
Fliperama Litwak, a dupla viaja para a world wide web, no universo expansivo e desconhecido 
da internet. Dessa vez, a missão é achar uma peça reserva para salvar o videogame Corrida 
Doce, de Vanellope. Para isso, eles contam com a ajuda dos "cidadãos da Internet" e de Yess, 
a alma por trás do "Buzzztube", um famoso website que dita tendências.  
 
(http://www.adorocinema.com/filmes/filme-216578/) 
 
Já imaginou se a internet fosse assim como no filme? Mas, de certa forma, podemos encontrar 
muitas coisas do nosso cotidiano nesse filme não é mesmo? É muito ruim quando o Ralph 
entra em contato com mensagens de ódio e difamação… você também ficou triste nessa hora? 
Você acha que é importante sentir segurança ao usar a internet? Será que um dia poderemos 
viver um mundo com mais respeito? 
 
Se você pratica, sofre cyberbullying ou tem interesse em saber mais sobre isso, o Leon e a 
Nilce do canal "Cadê a Chave?" fizeram um vídeo sobre isso com o incentivo de uma 
campanha da UNICEF. Veja só:  
https://youtu.be/u9s1_NzIFJY 
 
 

3. Segurança na internet durante a Pandemia 

 
 
Infelizmente, algumas pessoas maliciosas aproveitam das mais diversas situações para 
promover golpes nas outras. E nesse período que estamos vivendo não está sendo diferente. 
Nesse site, você poderá encontrar algumas formas de garantir a sua proteção e da sua família.  
 

https://youtu.be/u9s1_NzIFJY


https://internetsegura.br/coronavirus/ 
 
 

4. Na dúvida, não compartilhe  
 
Estamos vivendo uma época maravilhosa que podemos ter acesso à muitas informações e 
praticamente visitar lugares do mundo inteiro só com os nosso dedos e o celular. Eu sei que 
você adora o Google Maps! (Pelo menos eu acho que sei 😅). Porém, cuidado!! Rapidamente 
uma mentira pode se tornar uma grande verdade!  
 
Por isso, o setor de comunicação do Tribunal Superior Eleitoral fez uma playlist com alguns 
vídeos bem curtinhos que trazem nos ensinam a verificar as informações que encontramos na 
rede. Confere lá e esses vídeos você pode compartilhar sem problemas 😉 
 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLljYw1P54c4x7TQ3YGU9taLi7ht5mkrU_ 
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