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Projeto Internet Segura 
 
No mês passado iniciamos o projeto Internet Segura. O projeto teve início com a discussão do documentário 
Vítimas do Facebook. Em um segundo momento, cada aluno elaborou um cartaz de divulgação do 
documentário com o objetivo de alertar as pessoas sobre os riscos dessa rede social. Nosso projeto foi 
interrompido pelo projeto de Português Desvende este mistério e será retomado agora. Hoje iniciaremos a 
leitura e discussão da apostila Saferdicas elaborada pela ONG Safernet Brasil que trabalha intensamente para 
tornar o uso da internet mais seguro e responsável. 
 
1. Acesse a apostila Saferdicas no endereço: http://www.safernet.org.br/site/prevencao/cartilha/safer-
dicas/internet. Caso a internet não esteja disponível, abra o arquivo em formato PDF no servidor. 
 
2. Observe a barra de navegação disponível à direita da tela. 

  Apresentação 

  Internet 

  Navegadores ou Browsers 

  Sites de Busca 

  Lan House e Infocentro 

  E-mail 

  Chat - Salas de Bate Papo 

  Comunicadores Instantâneos 

  Redes de Relacionamento 

  Blogs, Fotologs e Microblogs 

  Redes P2P 

  Jogos OnLine 

 Crime Digital - Cibercrime 

 Ciberbullying 

 Sexting 

 Aliciamento ou Chantagem OnLine 

 Roubo de Dados 

 Vírus 

 Invasão 

 Justiceiros Virtuais 
 
Com relação à primeira parte da apostila 
 
3. Selecione 5 serviços / ferramentas da internet e faça o que se pede: 
a) Defina cada um deles com suas palavras, sintetizando o texto. 
b) Identifique, para cada uma das ferramentas, duas sugestões de uso, dois perigos e duas dicas para se 
manter seguro. Dê prioridade aos exemplos mais relevantes. 
 
Com relação à segunda parte da apostila 
4. Liste todos os perigos apresentados (na maioria são exemplos de crimes). 
a) Defina cada um deles com suas palavras, sintetizando o texto. 
b) Identifique em cada um dos tipos de cibercrimes apresentados duas dicas de segurança. 
 
 
5. Com base na coleta de informações feita, elabore 10 perguntas em forma de Quiz sobre o uso responsável 
da internet. Cada pergunta deverá ter 4 opões de respostas: uma totalmente certa, uma totalmente errada e 
duas parcialmente incorretas. 
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