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Atividade 3 – Tema uso responsável da Internet
Ao longo da primeira certificação, estamos desenvolvendo diversas atividades do projeto “Uso
responsável da internet”. Incialmente, visualizamos e discutimos o documentário “Vítimas do Facebook”. Em
um segundo momento, exploramos a apostila Saferdic@as para saber um pouco mais sobre as ferramentas e
perigos da internet. Agora chegou a hora de você mostrar tudo o que aprendeu. Faça um folder sobre um dos
temas abordados visando a conscientizar os jovens sobre os riscos recorrentes do mau uso das ferramentas
da Internet. Você pode detalhar uma ferramenta ou perigo específico ou abordar de forma mais ampla um
conjunto de ferramentas, crimes e/ou fenômenos apresentados na apostila Saferdic@as. Use toda a sua
criatividade.
Veja abaixo orientações para a montagem do Folder.
1. Faça login no Canva no endereço: https://www.canva.com/.
2. Após fazer login, clique em “Mais” e escolha como design o modelo: “Trifold Brochure” na categoria
“Marketing Materials”.

3. Na primeira folha, o conteúdo deverá ser organizado em 3 colunas, na sequência abaixo:

4. Na segunda folha, monte um painel sintetizando as informações coletadas e imagens
pesquisadas.

Veja alguns exemplos de layout:

5. No menu à esquerda, clique em “Fundo”, escolha uma das opções gratuitas e arraste-a
para a área central.

6. Agora clique em “Texto”, escolha uma das opções gratuitas e arraste-a para a área central.
Dê duplo clique sobre o texto para editá-lo.
7. Clique em “Elementos” e depois na opção “Linhas”. Selecione um dos modelos de linha
gratuitos e arraste-a para a área de trabalho. Ajuste a largura da linha. Você pode trocar a
cor também, se desejar. Insira uma segunda linha e posicione-as verticalmente para dividir
a primeira folha em três colunas.

8. Ajuste o posicionamento das linhas divisórias e das caixas de texto para facilitar a dobradura após
a impressão.

9. Pesquise imagens na internet de modo a ilustrar seu folder.
10. Agora clique em “Uploads” e envie cada uma das imagens. Você também poderá escolher as
imagens disponíveis no Canva, desde que sejam gratuitas. Basta clicar em “Elementos” /
“Gratuitas”.

11.

Ao final, clique em “Baixar” para fazer o download do arquivo.

12. Acompanhe o download do arquivo, observando a barra inferior do navegador. Clique na seta ao
lado e escolha a opção “Mostrar na pasta”.

13. Agora renomeie o arquivo informando sua turma, nome e sobrenome
702_SimoneLima.pdf) e copie-o para a pasta da sua turma no servidor (ex: T702).

(ex:

