Guia do

Facilitador
Digital

Bem-vindo(a)
Prezado educador,
Bem-vindo(a) ao Seja digital, o programa de bem-estar e cidadania digital do Facebook voltado para o público jovem. Ele foi criado para
apoiar você e outros educadores à medida que a tecnologia lidera o caminho para o nosso futuro digital.
Escolas e educadores de todo o mundo reconhecem a importância de ensinar as informações, os comportamentos e as habilidades
necessários para crescer em um mundo cada vez mais complexo, conectado e digital. Praticar o bem-estar e a cidadania digital pode
ajudar a manter os alunos seguros e ao mesmo tempo capacitá-los a ter uma influência positiva em seu entorno.
O Seja digital ajuda você a introduzir conceitos de bem-estar e cidadania digital aos alunos por meio de lições criadas por diversos
parceiros especialistas. As lições baseiam-se em anos de pesquisa acadêmica e refletem as diversas vozes e experiências de jovens do
mundo todo.
As lições do Seja digital dividem-se em cinco pilares de conteúdo:
Fundamentos do ambiente digital: ensinar os alunos a usar ferramentas para proteger seus dispositivos digitais e suas informações
pessoais online, bem como as de outras pessoas.
Bem-estar digital: apoiar a capacidade dos alunos de se engajar online (tanto com indivíduos como com o coletivo) de maneira empática
e positiva, proteger sua saúde física e mental e explorar sua própria identidade.
   
Engajamento digital: ajudar os alunos a desenvolver funções executivas, pensamento crítico e as habilidades necessárias para avaliar
e compartilhar mídia e informações online, além de se engajar com diferentes culturas e contextos.
Empoderamento digital: ajudar os alunos a usar tecnologia e redes sociais para criar uma mudança positiva e melhores oportunidades
para si próprios, sua comunidade e o mundo.
Oportunidades digitais: preparar os alunos para criar a próxima onda de tecnologia e ter sucesso profissional e pessoal no futuro.
As lições de cada pilar de conteúdo foram selecionadas cuidadosamente para ajudar os alunos a aprender habilidades concretas, como
proteger informações pessoais, identificar fontes confiáveis e reconhecer relacionamentos online saudáveis. Além dos materiais de sala
de aula, o programa Seja digital oferece recursos para pais, mães ou responsáveis e atividades para jovens. Você pode reforçar as lições de
bem-estar e cidadania digital que ensina na escola encorajando as famílias a usar as atividades em casa.
Obrigado por ajudar nossos jovens a se tornar cidadãos digitais empoderados, competentes e responsáveis. Agradecemos a oportunidade
de trabalhar com você para melhorar o acesso aos recursos de bem-estar e cidadania digital para todos, por meio do programa Seja digital.
Atenciosamente,

Antigone Davis

Chefe global de Segurança, Facebook
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Introdução ao programa
Como começar
O programa Seja digital foi criado para acompanhar jovens por meio de uma abordagem multifacetada que engloba ensino formal (sala de aula)
e informal, conversas entre pais e filhos e atividades individuais para jovens. Para começar a usar o programa, basta seguir as etapas abaixo.

1 ANALISE OS MATERIAIS
Reserve algum tempo para se familiarizar com os materiais de ensino antes de fornecê-los dentro ou fora da sala de aula. O programa
Seja digital contém:
Guia do facilitador
37 lições em cinco pilares (veja “Estrutura das lições” abaixo)
Carta de introdução ao programa destinada aos pais (Apêndice)
Como as lições de bem-estar e cidadania digital podem não se ajustar perfeitamente à agenda de um educador, as lições foram elaboradas
para se adaptar a vários assuntos e interesses, formatos de lição e prazos. As lições foram criadas para facilitar ao máximo a sua integração
em ambientes de aprendizado formais e informais. O mundo digital é dinâmico, bem como estes materiais de ensino destinam-se a ser.
Por isso, este guia provavelmente evoluirá com o tempo.

2 INFORME PAIS, MÃES OU RESPONSÁVEIS
Informe os pais, mães ou responsáveis de que você está usando o programa Seja digital para ensinar bem-estar e cidadania digital e peça
a eles que ajudem a reforçar as habilidades em casa. Na seção online para os pais do Seja digital, há vídeos, tópicos de conversa e atividades
que permitem aos pais revisar os conceitos de bem-estar e cidadania digital com seus filhos.

3

ENSINE AS LIÇÕES

Criamos o programa Seja digital para ser fornecido como um currículo completo ou como lições independentes, em ambientes de alta
ou baixa tecnologia.
As lições são totalmente roteirizadas e fornecem orientação sobre como se preparar e apresentar essas lições em ambientes formais
e informais. Elas também são flexíveis o suficiente para que você possa modificá-las de acordo com as necessidades de seus alunos.

4 REFORCE AS LIÇÕES
A seção para jovens do Seja digital contém atividades de extensão que você pode atribuir aos alunos como dever de casa ou encorajá-los
a usar para aprendizado autônomo. Essa seção também inclui exemplos de jovens que usaram habilidades de bem-estar e cidadania digital
para criar uma mudança positiva em suas comunidades.
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Estrutura das lições
O programa Seja digital organiza as principais habilidades de bem-estar e cidadania digital em cinco pilares de conteúdo: fundamentos,
bem-estar, engajamento, empoderamento e oportunidades. As lições de cada pilar podem ser ensinadas de forma individual ou em
sequência, desde fundamentos de segurança e privacidade até oportunidades. O progresso desse conteúdo, se ensinado em sequência,
pode instruir um jovem que tinha apenas experiência comuns online a usar suas habilidades digitais em sua vida profissional e pessoal no futuro.
É importante lembrar que, embora esses pilares e suas lições possam ser ensinados de forma sequencial, essa sequência pode depender da
importância de cada habilidade (veja o Glossário) e dependerá do contexto dos seus alunos ou do seu. Fatores contextuais que podem ser
relevantes incluem idade, gênero, localização, habilidade e nível de escolaridade.

		

Fundamentos do ambiente digital

As lições e atividades desta seção ajudam os alunos a entender como se conectar e usar a Internet e outras plataformas com eficácia. As
lições também ajudam os alunos a proteger seus dados e informações (e aqueles de outras pessoas), além de seus dispositivos digitais e ativos.
As habilidades abordadas incluem: acesso digital, privacidade e alfabetização digital.

FUNDAMENTOS DO AMBIENTE DIGITAL
Lição

Tópico

Objetivo

1

Introdução
à privacidade

Os alunos vão explorar o senso de privacidade de cada um deles e o impacto que isso tem em
suas próprias vidas. Os alunos vão considerar os tipos de informações que gostariam de manter
privadas e os contextos nos quais vão compartilhar detalhes específicos ou não.

2

Você e a privacidade

Os participantes aprenderão a identificar as informações que devem manter privadas, a
personalizar as configurações de privacidade em uma rede social e a explicar por que optaram por
essas configurações. Por exemplo, quando compartilhar “somente com amigos” ou “público”.

Senhas

Os alunos aprenderão a proteger melhor suas informações online usando e mantendo senhas
fortes. Aprenderão os princípios de criação de senhas fortes e os possíveis problemas na
divulgação de senhas. Também aprenderão a proteger as senhas e a tomar medidas para evitar
o acesso não autorizado às respectivas contas.

4

Wi-Fi público

Os alunos aprenderão sobre redes Wi-Fi públicas e suas vantagens e desvantagens. Mais
especificamente, aprenderão a reconhecer redes Wi-Fi disponíveis que não estão protegidas,
a entender as diferenças que existem no uso de Wi-Fi não protegido e a tomar decisões
fundamentadas em relação à conexão e ao uso desse tipo de Wi-Fi.

5

Segurança cibernética,
phishing e spam

Os alunos aprenderão sobre usuários online mal-intencionados que podem tentar usar
vulnerabilidades de segurança para colher informações sobre eles. Os participantes poderão
descrever os riscos de se estar online, desenvolver estratégias para condutas mais seguras,
identificar mensagens de spam e explicar quem poderia solicitar suas senhas.

6

Como entender e
avaliar pesquisas online

Os alunos entenderão que popularidade e confiabilidade são dois conceitos-chave que devem ser
considerados ao pesquisar e escolher fontes online. Além disso, eles aprenderão a criar listas de
verificação com critérios para avaliar os resultados das pesquisas que fazem.

7

Como avaliar
fontes online

Os alunos avaliarão fontes quanto a confiabilidade, usarão várias ferramentas para avaliar fontes
quanto a preconceito e precisão, entenderão e identificarão erros de raciocínio comuns e criarão
uma ferramenta ou método de avaliação de fontes.
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		Bem-estar digital
As lições e atividades desta seção ajudam os jovens a explorar sua identidade, a engajar-se online com outras pessoas (tanto com
indivíduos como com o coletivo) de maneiras empáticas, éticas e positivas, e a enfrentar os riscos do mundo digital para proteger
sua saúde física e mental.
As habilidades abordadas incluem: exploração e formação da identidade, comportamento positivo e respeitoso e segurança e bem-estar.

BEM-ESTAR DIGITAL
Lição

Tópico

Objetivo

1

Reputação

Os alunos considerarão como as informações online disponíveis publicamente ajudam a formar as
opiniões de outras pessoas sobre eles. Eles identificarão públicos para diferentes tipos de comunicações
online, considerarão quais informações querem que apareçam quando alguém pesquisa seus nomes
e aprenderão formas de reagir a conteúdos sobre eles publicados na internet e de que não gostam.

2

Redes sociais e
compartilhamento

Os alunos pensarão em privacidade em termos de como compartilham informações e se
comunicam com outras pessoas online, especificamente em relação ao uso de redes sociais.
Eles poderão explicar as vantagens em privacidade no contexto das redes sociais e aprender
a usar as configurações de privacidade online de maneira eficaz.

3

Presença online

Os alunos poderão identificar um tipo de informação pessoal que podem gerenciar online, uma
forma de informação que não podem controlar totalmente online e uma coisa que podem fazer
sobre algum aspecto das suas informações pessoais online, não diretamente controladas por eles.

Diferentes perspectivas

Os alunos examinarão o papel da perspectiva ao avaliar informações ligadas à sua presença online
ou à presença online de outras pessoas. Eles ganharão reconhecimento dos fatores contextuais
relevantes (por exemplo, tempo, cultura, sociedade, local/regional/global) que afetam a presença
online. Além disso, os alunos considerarão as implicações das informações que disponibilizam
online sobre seus relacionamentos com familiares, amigos e figuras de autoridade (por exemplo,
professores, empregadores).

5

Quem você quer ser?

Os alunos analisarão como suas identidades online e o conteúdo que criam e compartilham estão
relacionados com seus objetivos (por exemplo, profissionais, acadêmicos, interesses que gostariam
de desenvolver). Eles vão analisar como administrar uma personalidade online que leva em conta
configurações de privacidade, assunto, plataforma, nome e representação visual.

6

Um momento para mim:
autocompaixão para
adolescentes

Os alunos devem comparar o jeito como falam com um amigo próximo que esteja passando
por uma situação difícil com a forma como tratam suas próprias dificuldades. Também devem
considerar como medir as palavras que dizem para eles mesmos quando estão sofrendo.

7

Um momento em que
senti gratidão

Os alunos vão definir o conceito de gratidão e dar um exemplo de um momento em que
se sentiram gratos e compreender que há várias coisas pelas quais podem se sentir gratos.

4
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		Engajamento digital
As lições e atividades desta seção ajudam os alunos a interpretar fatores contextuais relevantes (por exemplo, cultura, sociedade, local/regional/
global) em uma situação específica e a se engajar efetivamente, além de encontrar, avaliar, criar e compartilhar informações e outros conteúdos
em diferentes formatos de mídia.
As habilidades abordadas incluem: contexto, qualidade das informações e alfabetização midiática.

ENGAJAMENTO DIGITAL
Lição

Tópico

Objetivo

1

Respeito e limites

Os alunos compreenderão melhor as perspectivas e sentimentos uns dos outros no contexto
de pessoas que compartilham informações pessoais online.

2

Relacionamentos
saudáveis

Os alunos explorarão as qualidades que constituem relacionamentos saudáveis e agradáveis e a
influência dos comportamentos online tanto em relacionamentos saudáveis como em relacionamentos
tóxicos. Eles também examinarão as oportunidades e os desafios relacionados à intersecção entre
as redes sociais e os relacionamentos em seus próprios grupos e aprenderão a promover um
comportamento ético entre seus amigos.

O que é a verificação?

Os alunos aprenderão o que é a verificação de informações e por que é importante que os
consumidores de notícias verifiquem as histórias que leem ou veem. Eles considerarão as
responsabilidades que as organizações de notícias, membros do público e empresas de redes
sociais têm na divulgação de um de um cenário de mídia com notícias verdadeiras.

4

Etapas de verificação

Os alunos conhecerão uma lista de verificação em cinco etapas que podem usar para verificar a procedência,
a fonte, a data, a localização e a motivação de um vídeo ou imagem de notícia. Eles reconhecerão os limites
inerentes ao processo de verificação e começarão a considerar as várias ferramentas online e offline que
podem usar para investigar a veracidade de conteúdo online. Os alunos refletirão sobre como a motivação
de uma fonte pode afetar a representação de um evento noticiável.

5

Versões de textos
de mídia

Os alunos poderão definir o que é um clone (uma cópia de um original) e explicar por que a proliferação
desse tipo de texto de mídia pode tornar o processo de verificação mais difícil durante eventos de notícias
urgentes. Eles criarão e compartilharão seus próprios clones online enquanto refletem sobre quando é
importante identificar a fonte de um clone ou o contexto original de um evento noticiável.

6

A melhor versão de
si mesmo(a)

Os alunos imaginarão sua vida aos 40 anos e escreverão sobre ela.

7

Engajamento
construtivo em
comunidades digitais

Os alunos vão identificar como querem que as outras pessoas falem com eles; demonstrar empatia e inclusão
na comunicação em grupo; verificar se há preconceito e discurso de ódio nas comunicações em grupo e
desenvolver maneiras de lidar com comentários negativos, preconceito e discurso de ódio; e desenvolver
diretrizes para comunicação apropriada em sala de aula.

8

Engajamento cívico
e comunicação para
membros de
comunidades digitais

Os alunos vão explorar os diferentes tipos de preconceito que podem encontrar quando se
engajam online e desenvolver estratégias para identificar e responder à linguagem preconceituosa
e ao discurso de ódio em espaços digitais.

9

Análise de como as
palavras transmitem
preconceito

Os alunos vão identificar preconceito em artigos e notícias, diferenciar o ponto de vista de escritores
e repórteres analisando sua escolha de palavras e tom, separar o ponto de vista do autor dos fatos da
notícia e ter uma visão crítica da forma como eles próprios comunicam informações.
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7

		Empoderamento digital
As lições e as atividades nesta seção ajudam os alunos a participar de questões públicas, defender os temas com os quais se importam,
produzir conteúdo e aplicar conceitos legais.
As habilidades abordadas incluem: engajamento cívico e político, produção de conteúdo e lei.

EMPODERAMENTO DIGITAL
Lição

Tópico

Objetivo

1

Defesa de uma causa
e mudanças

Os alunos aprenderão o conceito de defesa de uma causa identificando um problema que afete suas comunidades e pensando em duas mudanças que eles gostariam de ver no futuro em relação a esse problema.

2

Como criar sua rede
de ativistas

Os alunos aprenderão a aproveitar as redes sociais para promover seus esforços em apoio a
uma causa. Eles também aprenderão a desenvolver conteúdos online para divulgar informações
sobre as causas que defendem.

3

Aumento de conscientização através das mídias

Os alunos aprenderão e identificarão maneiras por meio das quais vários tipos de mídia podem ser
usados para promover a conscientização em torno de um problema.

4

As hashtags

Os alunos aprenderão como as hashtags têm sido eficazes na promoção de movimentos sociais.
Os alunos também identificarão como as hashtags nas redes sociais podem ajudar a aumentar a
conscientização sobre uma questão de defesa de uma causa e desenvolverão sua própria hashtag
e métodos de divulgação de uma causa que os interesse.

5

Hora de agir!

Os alunos aprenderão a desenvolver um plano inicial para sua própria campanha de defesa de uma causa.

6

Como explorar seus
valores pessoais

Os alunos vão classificar uma lista de valores por ordem de importância e refletir sobre como
os valores mais importantes afetam suas vidas e planos futuros.

7

Redes sociais para ação
social

Os alunos vão explorar as razões para alguém se engajar no ativismo digital, entender que há
diversas maneiras de se engajar no ativismo social online, bem como analisar e avaliar os prós e
os contras do ativismo social.

8

Ferramentas digitais
como mecanismo de
cidadania ativa

Os alunos vão compreender o uso de ferramentas digitais na cidadania ativa e avaliar os pontos
fortes e fracos das soluções digitais na cidadania ativa.
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Oportunidades digitais

As lições e as atividades desta lição ajudam os alunos a aprender as habilidades necessárias para aproveitar plenamente as oportunidades
que o mundo digital pode oferecer. Isso pode incluir a capacidade de entender e participar de conversas sobre inteligência artificial,
compreender e aplicar conceitos computacionais, engajar-se na criação, coleta, interpretação e análise de dados e navegar por atividades
econômicas online e offline.
As habilidades abordadas incluem: inteligência artificial, pensamento computacional, dados e economia digital.

OPORTUNIDADES DIGITAIS
Lição

Tópico

Objetivo

1

Como explorar
experiências

Os alunos aprenderão a identificar experiências específicas que determinaram as pessoas que
são hoje, a refletir sobre como essas experiências podem ser de grande valor para o futuro e
a considerar formas de criar experiências que os ajudem a alcançar suas metas.

2

Como identificar nossos
pontos fortes

Os alunos identificarão três tipos de habilidades que possuem (transferíveis, de conhecimento
e domínio e de traços de personalidade) e considerarão como podem combinar essas habilidades
e aplicá-las a oportunidades futuras.

3

Como criar um currículo

Os alunos aprenderão diferentes formatos de currículo e praticarão a escrita de um currículo
com base em interesses, experiências, habilidades e metas. Os alunos também aprenderão o que
é um currículo e por que ele é importante para as suas metas de longo prazo.

4

O que é um algoritmo?

Os alunos entenderão o que é um algoritmo, por que são importantes e como eles são usados
no dia a dia e na ciência da computação.

5

Redes sociais
e algoritmos

Os alunos serão capazes de entender várias formas pelas quais os algoritmos ajudam a determinar o
conteúdo visualizado nas redes sociais e aplicar esse entendimento aos feeds das redes sociais deles.

6

Como o uso limitado
funciona

Os alunos vão compreender a lei de direitos autorais e aprender como criar, remixar e
compartilhar conteúdo.

www.facebook.com/fbgetdigital
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Glossário de termos úteis
Inteligência Artificial (IA): a capacidade de entender os algoritmos envolvidos nas plataformas baseadas em IA com as quais interagimos e as
conversas éticas relacionadas ao desenvolvimento dessas tecnologias.
Engajamento cívico e político: a capacidade de participar de questões públicas (por exemplo, direitos LGBTQ, consolidação da paz, reação a discurso
de ódio) e defender causas importantes, usando ferramentas digitais ou não, a fim de promover qualidade de vida na comunidade, do nível micro ao
macro (Levine, 2007).
Pensamento computacional a capacidade de entender e aplicar práticas, perspectivas e conceitos computacionais. Conceitos computacionais
incluem aqueles que os indivíduos utilizam ao programar (por exemplo, sequenciar ou identificar um conjunto de etapas para uma tarefa, fazer
“loops” ou realizar a mesma série de etapas várias vezes). Práticas computacionais são aquelas que os indivíduos cultivam ao programar (por exemplo,
“experimentar e iterar”, “reutilizar e remixar” ou criar algo desenvolvendo ideias ou projetos atuais). Por fim, perspectivas computacionais referem-se
àquelas que os indivíduos desenvolvem sobre si mesmos, suas conexões com os outros (como no contexto de comunidades online colaborativas) e
no mundo tecnológico de forma ampla (por exemplo, se conectar ou entender o poder de desenvolver conteúdo com os outros e para os outros)
(Brennan e Resnick, 2012).
Produção de conteúdo: a capacidade de produzir conteúdo (digital) usando ferramentas (digitais).
Contexto: a capacidade de ter consciência, entender e interpretar fatores contextuais relevantes (por exemplo, cultura, sociedade, local/regional/global)
em uma situação específica. Há uma ênfase particular nas experiências e perspectivas de grupos sub-representados, seja por idade, etnia, raça, gênero e
identidade sexual, religião, origem nacional, localização, nível de escolaridade e de habilidades e status socioeconômico, e em efetivamente engajar-se na
situação.
Dados: a capacidade de reconhecer, criar, coletar, representar, avaliar, interpretar e analisar dados de fontes digitais ou não.
Acesso digital: a capacidade de se conectar e acessar a internet, de forma individual ou coletiva (por exemplo, tecnologias de malha).
Economia digital: a capacidade de navegar por atividades econômicas online e offline para ganhar diferentes formas de capital econômico, social e
cultural (por exemplo, ganhar dinheiro, ampliar as conexões sociais, desenvolver marcas pessoais).
Alfabetização digital: a capacidade de usar a internet e outras ferramentas e plataformas digitais com eficiência para descobrir, avaliar, criar, reutilizar
e interagir com informações (Palfrey e Gasser, 2016). A capacidade de compreender e investigar problemas conceituais em espaços digitais (Carretero,
Vuorikari e Punie, 2017).
Exploração e formação de identidade: a capacidade de usar ferramentas (digitais) para explorar elementos da própria identidade e entender como
as comunidades têm um papel na formação da identidade individual.
Qualidade das informações: a capacidade de descobrir, avaliar, criar, reutilizar informações e interagir com elas (de forma ampla, notícias, informações
de saúde, informações pessoais) de maneira eficiente (Palfrey e Gasser, 2016).
Law: a capacidade de se engajar com estruturas, conceitos e teorias jurídicas relacionadas à internet e outras ferramentas digitais (por exemplo, direitos
autorais, uso justo) e a capacidade de aplicar essas estruturas às atividades pessoais.
Alfabetização midiática: a capacidade de analisar, avaliar, circular e criar conteúdo em qualquer formato de mídia (impressa, visual ou interativa, áudio)
e de participar de comunidades e redes. “Letramentos midiáticos,” no plural, inclui “alfabetização midiática” (Hobbs, 2010), o que alguns pesquisadores
descrevem como “novos letramentos” (Lankshear e Knobel, 2007), e “novos letramentos midiáticos” (Jenkins, Clinton, Purushotma, Robison e Weigel,
2006). Esses termos englobam abordagens de alfabetização que não se concentram apenas no engajamento individual com a mídia (alfabetização
midiática) mas também em competências que abordam o engajamento comunitário e as culturas participativas. “Letramentos midiáticos” também
incluem leitura e escrita.
Comportamento positivo e respeitoso: a capacidade de interagir online com os outros (tanto com indivíduos como com o coletivo) de maneira
respeitosa, ética, socialmente responsável e empática.
Privacidade e reputação: a capacidade de proteger as próprias informações pessoais e as de outras pessoas em um ambiente online. A compreensão
da “trilha” digital deixada como resultado de atividades online, as consequências a curto e longo prazo dessa trilha, o gerenciamento adequado da
ocupação virtual, além de uma compreensão dos dados inferidos (novos dados derivados da captura e análise de outros pontos de dados), o que pode
resultar em novos conhecimentos sobre alguém (van der Hof, 2016)).
Segurança e bem-estar: a capacidade de enfrentar os riscos do mundo digital para proteger o bem-estar físico e mental de alguém (por exemplo,
evitar a dependência de internet e a síndrome do esforço repetitivo). Os riscos online podem ser classificados ao longo de três dimensões principais:
conduta (por exemplo, bullying virtual, assédio sexual ou mensagens de cunho sexual indesejadas), contato (por exemplo, encontro presencial após um
contato online, comunicações com indivíduos que fingem ser outra pessoa) e conteúdo (por exemplo, exposição a conteúdo pornográfico , violento
ou agressivo, discurso nocivo, conteúdo relacionado a drogas, conteúdo racista) (Livingstone, Kirwall, Ponte e Staksrud, 2013).
Segurança: a capacidade de proteger a integridade de informações, dispositivos digitais e ativos de alguém (por exemplo, informações de login como
senhas, perfis e sites).
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Perguntas frequentes
O que mais o Seja digital oferece?
A meta do Facebook é organizar uma coleção de lições para educadores, atividades para jovens e folhas de dicas para os pais, tudo em
um único local. Essa infraestrutura útil e envolvente ajuda os educadores a pesquisar, encontrar e baixar conteúdo da maneira que melhor
funcione para eles em sala de aula. Ela também ajuda a fornecer documentos de apoio que as famílias podem usar em casa.

Para quem se destinam essas lições e como foram
criadas?
As lições são elaboradas com base em recursos de vários parceiros especialistas com experiência em projetar conteúdo e currículos
voltados a jovens. Consulte a seção Sobre nós do site para saber mais sobre nossos parceiros de conteúdo.

Qual é a aparência de uma lição?
Cada lição é totalmente roteirizada, mas com espaço para que os educadores adaptem o conteúdo às necessidades dos jovens e a seus
ambientes de aprendizado. As lições servem como comunidades de alta ou baixa tecnologia. Muitas delas foram desenvolvidas para
ambientes de aprendizado com pouco ou nenhum acesso à internet.

Pode me dar um exemplo de como posso integrar
uma lição à minha aula?
As lições podem ser integradas em todo o currículo escolar. Estes são alguns exemplos úteis para estas cinco matérias: história, português,
ciências, matemática e linguagens mundiais.
História
Engajamento cívico e político: faça uma comparação entre um movimento social histórico e outro mais recente. Como as pessoas
se comunicaram em cada movimento? Como os movimentos foram abordados pela mídia? Como parte deste exercício, você pode
apresentar aos alunos a lição “Hashtags”.
Inglês
Segurança: peça aos alunos para escrever um texto persuasivo sobre um tópico relacionado a segurança. Por exemplo, os
alunos podem se manifestar contra ou a favor da conexão de dispositivos pessoais à rede Wi-Fi da escola. No processo, os
alunos provavelmente interagirão com textos técnicos. Uma das metas será fazer com que essas informações sejam facilmente
compreensíveis para um público geral. Como parte desta atividade, você pode apresentar aos alunos a lição “Wi-Fi público”.
Exploração e formação de identidade: peça aos alunos para criar um perfil de rede social (verdadeiro ou falso) para os personagens
de um texto literário que a turma esteja lendo. Os alunos devem escolher a foto do perfil, o nome de usuário, a seção “Sobre mim”,
a lista de amigos e algumas publicações de exemplo que o personagem poderia compartilhar. Eles também devem considerar o que o
personagem compartilha publicamente e o que você, o leitor, só sabe devido à análise do narrador. Você pode pedir que vários alunos
criem um perfil para o mesmo personagem e depois instruir a turma a comparar e diferenciar cada perfil. Por que os alunos tomaram
certas decisões sobre o que incluir no perfil que criaram? Cada perfil representa com precisão o que sabemos com base no texto?
Por que sim ou por que não? Como parte desta atividade, você pode apresentar aos alunos a lição “Presença online”.

www.facebook.com/fbgetdigital
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Ciência
Economia digital: a mídia online que ensina conceitos científicos está cada vez mais popular, conforme YouTubers, blogueiros e
personalidades como Bill Nye e Neil deGrasse Tyson utilizam ferramentas de comunicação digital para criar uma marca online que
leva ideias científicas complexas para o grande público. Com seus alunos, identifique como esses conhecidos criadores de conteúdo
científico online estabelecem confiança junto a seu público e citam informações científicas, e quais as diferentes estratégias que
usam para deixar o conteúdo mais divertido. Discuta as habilidades que os alunos pensam estar envolvidas no desenvolvimento
desse conteúdo (por exemplo, pesquisa, pensamento criativo, produção de mídia). Usando essas melhores práticas, os alunos devem
criar conteúdo para algum blog, site ou canal de ciências do YouTube conhecido e refletir sobre as habilidades que desenvolveram
no processo. Discuta as diferenças na preparação de conteúdo para um público científico profissional e um público geral.
Como parte desta atividade, você pode apresentar aos alunos a lição “Como identificar nossos pontos fortes”.
Cálculo
Qualidade das informações: identifique uma notícia que apresente um conceito matemático de forma vaga. Um bom exemplo é uma
estatística enganosa. Peça aos alunos que identifiquem a fonte da estatística (por exemplo, em qual artigo de pesquisa a estatística
foi encontrada?). Eles encontram a mesma estatística em outras notícias? Nese caso, incentive-os a criar uma linha do tempo das
fontes onde essa estatística apareceu. Discuta: para cada fonte, o que possivelmente motivou o uso da estatística? Qual é o impacto
(potencial ou real) de incluir essa estatística em um story ou no Stories? Como parte desta atividade, você pode apresentar aos alunos
a lição “Além do original”.
Linguagens mundiais
Engajamento cívico e político: peça aos alunos que escolham um assunto que defendem com paixão. Eles devem encontrar memes
sobre o assunto em seu próprio idioma. Discuta com os alunos: quais convenções são usadas que sejam iguais ou diferentes da
cultura de meme alinhada ao seu contexto local ou regional? As mesmas imagens são usadas para criar memes no idioma dos alunos?
Com base nas convenções observadas, encoraje-os a criar seus próprios memes, em seu próprio idioma, e a pensar em como
poderiam transmitir suas mensagens de mídia online para aumentar a visibilidade da causa que defendem. Como parte desta atividade,
você pode apresentar aos alunos a lição “Aumento de conscientização por meio das mídias”.
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Apêndice
Carta aos pais
Prezado(a) pai, mãe ou responsável,
Espero que você esteja bem. Gostaria de falar um pouco sobre bem-estar e cidadania digital. Nas próximas semanas, estudaremos esse
tópico usando materiais do programa Seja digital do Facebook. As lições baseiam-se em pesquisa acadêmica e refletem as diversas vozes
e experiências de jovens do mundo todo.
Bem-estar e cidadania digital referem-se a informações, comportamentos e habilidades que nos ajudam a usar a internet e outras
ferramentas digitais com segurança. Isso inclui ações para nos proteger, como usar configurações de privacidade para proteger informações
pessoais. Também inclui tomar decisões saudáveis e interagir com outras pessoas online.
Entender o bem-estar e a cidadania digital pode ajudar nossos jovens a crescer em um mundo cada vez mais complexo e conectado.
E pode ajudar a protegê-los ao mesmo tempo em que os capacita a influenciar de forma positiva as comunidades em que vivem. Devido
à importância do bem-estar e da cidadania digital para nossos filhos, gostaria de convidar você a se envolver.
O programa Seja digital tem recursos para que pais e filhos saibam mais sobre bem-estar e cidadania digital. Para começar, você pode
assistir a breves vídeos de introdução aos cinco pilares de conteúdo de bem-estar e cidadania digital:
Fundamentos do ambiente digital ensinar os alunos a usar ferramentas para proteger seus dispositivos digitais e suas informações
pessoais online, bem como as de outras pessoas.
Bem-estar digital: apoiar a capacidade dos alunos de se engajar online (tanto com indivíduos como com o coletivo) de maneira
empática e positiva, proteger sua saúde física e mental e explorar sua própria identidade.
Engajamento digital: ajudar os alunos a desenvolver funções executivas, pensamento crítico e as habilidades necessárias para avaliar
e compartilhar mídia e informações online, além de se engajar com diferentes culturas e contextos.
Empoderamento digital: ajudar os alunos a usar tecnologia e redes sociais para criar uma mudança positiva e oportunidades
melhores para si próprios, suas comunidades e o mundo.
Oportunidades digitais: preparar os alunos para criar a próxima onda de tecnologia e ter sucesso profissional e pessoal no futuro.
Após assistir aos vídeos, considere usar os tópicos de conversa e as atividades das seções de pais e jovens para analisar os conceitos
de bem-estar e cidadania digital com seu filho. Os recursos estão em facebook.com/FBGetDigital.
Habilidades de bem-estar e cidadania digital são importantes e necessárias para o futuro de nossos filhos. Ficarei feliz em trabalhar com
seu filho para que aprenda a navegar na internet com segurança e responsabilidade e a crescer no mundo digital.
Agradeço seu apoio enquanto exploramos este novo tópico. Se tiver alguma dúvida, entre em contato.
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Fundamentos
RECURSOS EDUCACIONAIS

Índice
`

LIÇÃO 1:

Introdução à privacidade

2

`

LIÇÃO 2:

Você e a privacidade

6

`

LIÇÃO 3:

Senhas

12

`

LIÇÃO 4:

Wi-Fi público

19

`

LIÇÃO 5:

Segurança cibernética, phishing e spam

26

`

LIÇÃO 6:

Como interpretar e avaliar pesquisas online

32

`

LIÇÃO 7:

Como avaliar fontes online

36

LIÇÃO 1

Introdução à
privacidade
OBJETIVO DA LIÇÃO

Os alunos vão explorar seu senso individual de privacidade e o impacto que isso tem em suas
próprias vidas. Os alunos vão considerar os tipos de informações que gostariam de manter
privadas e os contextos nos quais vão compartilhar detalhes específicos ou não.
` PERGUNTAS
IMPORTANTES

` Em um ambiente digital, o que “privacidade” significa para você?

` IDADE

` 10 a 18

` MATERIAIS

` Folha de exercícios “Jogo da privacidade”

` PREPARAÇÃO

` Imprimir uma folha de execícios por aluno.
` CAUTELA: estou ciente das minhas ações online e sei como me proteger e criar
espaços seguros para as outras pessoas na internet.

` COMPETÊNCIA
ISTE
` INCLUSÃO: estou disposto(a) a ouvir e aceitar de maneira respeitosa diversos
DIGCITCOMMIT
pontos de vista, além de interagir com as outras pessoas na internet com respeito
e empatia.

MATERIAL DE APOIO
Acesse facebook.com/fbgetdigital e obtenha
recursos para pais e jovens. Assim, será
possível complementar as lições que os alunos
aprenderam hoje em Fundamentos.
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Fonte: este conteúdo é hospedado pelo Facebook e atualmente inclui recursos de
aprendizado retirados do Youth and Media, um projeto do Berkman Klein Center for Internet
& Society na Universidade de Harvard, sob uma licença Creative Commons AttributionShareAlike 4.0 International. Você pode usar esses recursos, inclusive copiá-los e criar
trabalhos derivados deles, comerciais ou não comerciais, desde que indique o Youth
and Media como a fonte original do conteúdo e obedeça aos outros termos da licença,
compartilhando quaisquer futuros trabalhos de acordo com os mesmos termos.
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O que significa
“privacidade” para você?
Jogo da privacidade
INTERAÇÃO DA TURMA
Distribua a folha de exercícios “Jogo da privacidade”.

DIGA AOS ALUNOS

Você toma decisões sobre sua privacidade todos os dias,
principalmente quando está online e usa o celular ou outros
dispositivos digitais. Muitas vezes, você acaba não gastando
muito tempo pensando em cada uma dessas decisões. Mas todas
elas em conjunto representam sua própria compreensão sobre
privacidade.
Privacidade é a capacidade de controlar o que outras pessoas
sabem sobre você. Pode fazer isso dizendo certas coisas a seu
respeito (como dizer a outras pessoas o seu endereço ou o
que você gosta de fazer para se divertir) ou fazendo coisas com
outras pessoas (como ir a uma loja com seus amigos e escolher
o que você mais quer). A privacidade importa, quer você esteja
conversando pessoalmente, quer online.
A privacidade é baseada em suas próprias decisões. O que a
privacidade significa para você e sua família pode ser muito
diferente do que o que a privacidade significa para as outras
pessoas deste grupo e suas famílias. Se estivermos mais
conscientes daquilo que consideramos privado e de como nossos
comportamentos online podem determinar nossa privacidade,
poderemos fazer escolhas melhores sobre o tipo de privacidade
que desejamos.
Vamos participar de um jogo rápido [consulte a folha de exercícios
“Jogo da privacidade”] que vai ajudar você a refletir sobre sua
noção de privacidade. Você preencherá sua folha de exercícios,
andará pela sala com ela e se apresentará a outro aluno. Você e o
outro aluno farão perguntas um ao outro sobre as informações na
folha de exercícios. Não mostre a folha de exercícios aos outros
alunos. Sua folha de exercícios não será recolhido no final da
atividade. Se desejar, poderá levá-la para casa ou jogar fora.
Em todas as conversas, cada aluno deve compartilhar pelo menos
três respostas a perguntas feitas pelo outro aluno. Os alunos
podem compartilhar mais de três. Também podem escolher
quais três ou mais informações compartilhar. Quantas e quais
informações cada aluno compartilha? Vamos caminhar e falar!

INTERAÇÃO DA TURMA
Peça para que os alunos preencham a folha de exercícios.
Em seguida, dê 15 minutos para eles caminharem pela sala e
interagirem. Depois, incentive um debate com todo o grupo
usando as seguintes perguntas. Por fim, certifique-se de que
todos os alunos joguem suas folhas de exercícios ou as levem
consigo. Você, como educador, não deve recolher as folhas de
exercícios.

Discussão
PERGUNTE AOS ALUNOS
`

Você chegou a não compartilhar algum fato com o resto do
grupo? Qual?

`

Por quê? Quais fatos você compartilhou? Por quê?

`

Todas as pessoas tomaram a mesma decisão sobre o que
compartilhar? Por que sim ou por que não?

`

Dependendo da pessoa com quem você compartilha, por que
você compartilha mais ou menos esse tipo de informação?
Quando você compartilharia?

`

Você compartilhou algo durante essa atividade que não teria
compartilhado com todas as pessoas que conhece? Por quê?

`

Esse tipo de informação é pública? Privada? Por quê? Isso
serve para todas as pessoas?

DIGA AOS ALUNOS

Como você acabou de ouvir, as pessoas tomaram decisões
diferentes sobre o que compartilhar e o que não compartilhar.
Elas também tinham vários motivos para suas escolhas.
O que fizemos aqui foi um jogo. Mas tomamos esse mesmo tipo
de decisões todos os dias na vida real. Decidimos se publicamos
fotos específicas nas redes sociais. Decidimos se queremos
disponibilizar publicamente informações de contato específicas,
como nosso endereço de email, em nossas contas nas redes
sociais. O que escolhemos pode ser diferente do que o nosso
melhor amigo escolhe ou até o que escolhemos no mês passado.
Mesmo se tomarmos as mesmas decisões em dois momentos
diferentes, os motivos poderão ser diferentes.
Essas várias decisões e razões representam nossa compreensão
pessoal da privacidade.
Em termos simples, a privacidade refere-se a como escolhemos
lidar com informações sobre nós mesmos. Essas informações
podem ser partes de nossas identidades, atividades, preferências,
rotinas e outros aspectos das nossas vidas. No mundo digital de
hoje, há mais oportunidades do que nunca para compartilhar
informações sobre nós mesmos com outras pessoas. Por isso,
é importante nos darmos conta de nossa própria noção de
privacidade e que pensemos se concordamos com ela ou não.
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PERGUNTE AOS ALUNOS
`

`

Com base no seu comportamento no jogo sobre privacidade,
bem como no seu comportamento no dia a dia, como você
definiria a privacidade? Por quê?
Todas as informações privadas também são secretas?
`

Resposta possível: não necessariamente. Por exemplo,
seu aniversário pode não ser um segredo como aquilo
que você escreve em um diário. Há muitas pessoas no
mundo que sabem (e que precisam saber) a data do seu
aniversário, como seus pais/responsáveis ou seu médico.
Mas mesmo alguma coisa não sendo um segredo, você
ainda pode achar que ela deve ser privada. A maioria
de nós não quer que todos saibam quando fazemos
aniversário porque vemos isso como informações que
somente pessoas próximas a nós ou pessoas que têm um
motivo específico para saber dessas informações devem
ter. Os tipos de decisões sobre quem deve saber algo
sobre nós, quando e por quê são a chave da privacidade.

PERGUNTE AOS ALUNOS
`

Há outras coisas, que não são necessariamente segredos, que
talvez você não queira revelar a pessoas que não conhece
bem ou que acabou de conhecer?
`

`

Há algumas coisas que você pode querer ocultar de seus pais/
responsáveis ou amigos? E de seus professores ou outros
educadores?
`

`

Alguns exemplos são: telefones, emails, fotos, vídeos etc.

Tarefa
DIGA AOS ALUNOS

Agora vamos explorar um pouco mais sua compreensão sobre
privacidade.

1.

Encontre três exemplos online em que alguém compartilhou
ou publicou algo que você pessoalmente manteria em sigilo.
Os exemplos podem ser de celebridades, figuras políticas ou
líderes empresariais. Uma alternativa é pesquisar hashtags
ou fazer uma pesquisa geral online para encontrar exemplos
aleatórios. Tente encontrar uma grande variedade de
recursos sobre diferentes tópicos. Por exemplo, fotos, vídeos,
publicações com textos, como comentários feitos por alguém
nas redes sociais e/ou em uma plataforma de mídia e notícias.

2.

Para cada exemplo, escreva uma descrição de um parágrafo
do motivo pelo qual você escolheria manter essas
informações privadas. Em seu parágrafo, explique também
se ou como sua opinião pessoal sobre o compartilhamento
dessas informações muda segundo o contexto. Por exemplo,
com quem você interage, o número de pessoas envolvidas na
interação, objetivo e meta, ambiente [escola versus fora da
escola].

TAREFA
Esta tarefa pode ser feita na aula ou como lição de casa.

Alguns exemplos incluem: suas notas na escola, sua conta
do Instagram, seu diário.

Você aprendeu alguma coisa sobre sua compreensão pessoal
sobre privacidade que surpreendeu você?

DIGA AOS ALUNOS

Você pode levar o Jogo da privacidade com você depois que
concluirmos nossas atividades hoje! Agora que você está
pensando mais em privacidade, verá inúmeras oportunidades
de fazer escolhas todos os dias para praticar seu próprio
entendimento sobre a privacidade.

Este conteúdo é hospedado pelo Facebook e atualmente inclui recursos de aprendizado retirados do Youth and Media, um projeto do Berkman Klein Center for Internet & Society na
Universidade de Harvard, sob uma licença Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Você pode usar esses recursos, inclusive copiá-los e criar trabalhos derivados deles,
comerciais ou não comerciais, desde que indique o Youth and Media como a fonte original do conteúdo e obedeça aos outros termos da licença, compartilhando quaisquer futuros trabalhos
de acordo com os mesmos termos.
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FOLHA DE EXERCÍCIOS

Jogo da privacidade

Escreva abaixo as seguintes informações sobre você. Você pode escrever “Não” em vez de responder.
Nome:

Sobrenome:

Idade:

Escola/trabalho:

Endereço residencial:

Filme favorito:

Melhor amigo(a):

Maior medo:

Momento mais constrangedor:

Resultado do último teste ou da turma:

Aniversário:

Email:

Número do celular:

Nome de usuário nas redes sociais:
Foto mais recente:
Opcional: se quiser, e se tiver um dispositivo móvel, você poderá selecionar e mostrar a foto e/
ou o vídeo mais recente que você tirou com o celular enquanto anda pela sala.

Este conteúdo é hospedado pelo Facebook e atualmente inclui recursos de aprendizado retirados do Youth and Media, um projeto do Berkman Klein Center for Internet & Society na
Universidade de Harvard, sob uma licença Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Você pode usar esses recursos, inclusive copiá-los e criar trabalhos derivados deles,
comerciais ou não comerciais, desde que indique o Youth and Media como a fonte original do conteúdo e obedeça aos outros termos da licença, compartilhando quaisquer futuros trabalhos
de acordo com os mesmos termos.
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LIÇÃO 2

Você e a privacidade
OBJETIVO DA LIÇÃO

Os participantes aprenderão a identificar as informações que devem manter “privadas”, a
personalizar as configurações de privacidade em uma rede social e a explicar por que optaram por
essas configurações. Por exemplo, quando compartilhar "somente com amigos" ou "público".
` PERGUNTAS
IMPORTANTES

` Como você decide quais informações compartilhar online (ou não) e com que
compartilhar?
` Qual a função das redes sociais em suas escolhas?

` IDADE

` 13 a 15

` MATERIAIS

` Folha de exercícios do Jogo de adivinhar

` PREPARAÇÃO

` Imprimir uma folha de execícios por aluno.
` CAUTELA: estou ciente das minhas ações online e sei como me proteger e criar
espaços seguros para as outras pessoas na internet.

` COMPETÊNCIA
ISTE
` INCLUSÃO: estou disposto(a) a ouvir e aceitar de maneira respeitosa diversos
DIGCITCOMMIT
pontos de vista, além de interagir com as outras pessoas na internet com respeito
e empatia.

MATERIAL DE APOIO
Acesse facebook.com/fbgetdigital e obtenha
recursos para pais e jovens. Assim, será
possível complementar as lições que os alunos
aprenderam hoje em Fundamentos.
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Fonte: este conteúdo é hospedado pelo Facebook e atualmente inclui recursos de
aprendizado retirados do Youth and Media, um projeto do Berkman Klein Center for Internet
& Society na Universidade de Harvard, sob uma licença Creative Commons AttributionShareAlike 4.0 International. Você pode usar esses recursos, inclusive copiá-los e criar
trabalhos derivados deles, comerciais ou não comerciais, desde que indique o Youth
and Media como a fonte original do conteúdo e obedeça aos outros termos da licença,
compartilhando quaisquer futuros trabalhos de acordo com os mesmos termos.
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Jogo de adivinhar
Parte 1
INTERAÇÃO DA TURMA
Distribua a folha de exercícios “Jogo de adivinhar” aos alunos e
peça que a preencham. Solicite que escolham quatro informações
para compartilhar e avise que serão compartilhadas com todo o
grupo. Informe que os participantes devem ficar com a segunda
folha.
Aguarde dez minutos até os alunos preencherem a folha de
exercícios. Depois, recolha as folhas.

DIGA AOS ALUNOS

Agora vou ler algumas das informações que vocês decidiram
compartilhar. Use a seção Palpites para escrever o nome de quem
você acha que escreveu essas informações.

INTERAÇÃO DA TURMA
Depois de ler as folhas de exercícios, desenvolva uma discussão
com o grupo.

PERGUNTE AOS ALUNOS

Por exemplo, você falaria seu endereço para:
`

Seus pais/responsáveis ou outros adultos da sua família?

`

Seus amigos?

`

Seu professor?

`

Um desconhecido ou alguém que você não conhece bem?

`

Um amigo de um amigo?

`

Uma organização ou uma empresa?

Resumo
DIGA AOS ALUNOS

PERGUNTE AOS ALUNOS
`

Alguma informação não foi compartilhada com ninguém?
Qual? Por quê?

`

Todas as pessoas tomaram a mesma decisão sobre o que
compartilhar? Por que sim ou por que não?

`

Dependendo da pessoa com quem você compartilha, por que
você compartilha mais ou menos esse tipo de informação?
Quando você compartilharia?

`

O quanto foi fácil relacionar cada informação à pessoa que a
escreveu?

`

Alguma resposta inadvertidamente incluiu algo a mais (por
exemplo, alguém revelou seu prato favorito, o que poderia
indicar uma determinada cultura relacionada a essa pessoa)?

`

O que as pessoas poderiam descobrir sobre você se o que
escreveu na folha da atividade Jogo de adivinhação fosse
compartilhado com mais pessoas?

Parte 2
DIGA AOS ALUNOS

A privacidade é baseada em suas decisões pessoais. O que a
privacidade significa para você e sua família pode ser muito
diferente do que ela significa para as outras pessoas deste grupo
e suas famílias. Se estivermos mais conscientes daquilo que
consideramos privado e de como nossos comportamentos online
podem determinar nossa privacidade, poderemos fazer escolhas
melhores sobre o tipo de privacidade que desejamos. O nível de
privacidade também pode variar de acordo com a informação e a
pessoa com quem ela é compartilhada.

Quando você compartilha informações online, é importante
considerar quem terá acesso a elas, e se você ou a pessoa
sobre quem são as informações se sentiria confortável com
o compartilhamento dessas informações com determinados
públicos.
Algumas informações poderão ser prejudiciais se forem
compartilhadas com as pessoas erradas. Se um estranho ou
alguém que você conhece pouco souber exatamente onde você
mora, essa pessoa poderia ir até a sua casa, ameaçando a sua
segurança. Embora a probabilidade disso seja maior ou menor
em diferentes partes do mundo, o potencial risco à sua segurança
pode pesar mais sobre a pequena probabilidade de algo desse tipo
acontecer. Para identificar as opções de privacidade que garantirão
a sua segurança, você precisa entender as consequências do
compartilhamento de informações.

Problemas de comunicação

Privacidade é a capacidade de controlar o que outras pessoas
sabem sobre você. Pode fazer isso dizendo certas coisas sobre
você (como dizer a outras pessoas o seu endereço ou o que
você gosta de fazer para se divertir) ou fazendo coisas com
outras pessoas (como ir a uma loja com seus amigos e escolher
o que você mais quer). A privacidade importa, quer você esteja
conversando pessoalmente, quer online.

Discussão
DIGA AOS ALUNOS

Vamos falar sobre o que escrevemos nos SMS, como escrevemos
esse conteúdo e o que pode ser diferente quando essa mensagem
é transmitida pessoalmente.

FUNDAMENTOS DO AMBIENTE DIGITAL LIÇÃO 2: Você e a privacidade
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PERGUNTE AOS ALUNOS
`

Como escrever uma mensagem pode ser diferente de dizê-la
pessoalmente?
`

Resposta possível: sem ver a reação da pessoa, você
não é capaz de saber o que ela sentiu depois de ler sua
mensagem. Você pode magoar alguém sem perceber.

DIGA AOS ALUNOS

Quando conversamos com alguém cara a cara, podemos observar
suas reações, sua linguagem corporal e seu tom de voz. Boa parte
desse contexto se perde nas comunicações online.
Contudo, existem outros tipos de informações contextuais online
que talvez ajudem a compreender as mensagens. Por exemplo,
algumas plataformas têm regras específicas para você saber como
as informações serão interpretadas.

PERGUNTE AOS ALUNOS
`

`

Como a falta de algumas indicações contextuais (como a
linguagem corporal e o tom de voz) pode fazer com que
suas mensagens online sejam entendidas incorretamente
pelo receptor (por exemplo, uma piada pode não ser
compreendida ou magoar alguém)?
Se você for mal compreendido(a) em uma conversa cara a
cara, o que faria para esclarecer a confusão (por exemplo,
você poderia se desculpar ou explicar o que estava tentando
dizer)? Qual seria a diferença de fazer isso via SMS (por
exemplo, mais fácil ou mais difícil)?

Qual é o seu público?
Parte 1
DIGA AOS ALUNOS

Inevitavelmente, nossas atividades online deixarão uma trilha de
dados, mas podemos controlar nossa privacidade e administrar
nossa reputação online de algumas formas. Em geral, as
plataformas de mídias sociais oferecem configurações que nos
permitem definir quem poderá visualizar o que publicamos. Essas
configurações não limitam o escopo das análises de grupos de
terceiros (incluindo análises de metadados), como anunciantes,
pesquisadores, empresas ou até mesmo essas plataformas.
Contudo, elas são capazes de limitar o que os outros usuários
daquela rede social pode ver ou a quais informações empresas ou
anunciantes terão acesso.
Para quem não sabe, metadados são dados sobre dados. Os
metadados podem incluir, entre outras coisas, a hora que você
acessou uma plataforma de rede social, sua localização naquele
momento e informações sobre suas conexões online.

8

As configurações de privacidade podem variar em cada plataforma
de rede social, mas elas nos ajudam a definir o nosso público. Por
exemplo, você pode deixar suas publicações públicas ou visíveis
para amigos dos seus amigos, apenas para seus amigos ou até
mesmo somente para determinadas pessoas. Essas configurações
podem afetar outras funcionalidades, como os dados de
localização e as permissões de compartilhamento. Na maioria
dos serviços, com apenas algumas alterações nas configurações
de cada um deles, é possível desativar os cookies, a publicidade
segmentada e a pesquisa. Existem também algumas extensões
de navegador e outros serviços digitais disponíveis que podem
aumentar a proteção da sua privacidade quando você navega por
vários sites (por exemplo, a extensão “Do Not Track” do Privacy
Badger, desenvolvido pela Electronic Frontier Foundation).

Parte 2
INTERAÇÃO DA TURMA
Organize os alunos em duplas.

PERGUNTE AOS ALUNOS
Reserve um minuto para pensar em todas as plataformas de redes
sociais em que você tem conta.
`

Você sabe quais são suas configurações de privacidade em
cada uma dessas plataformas de redes sociais?

Atividade do grupo
DIGA AOS ALUNOS

Vamos conhecer os recursos que essas configurações oferecem e
descobrir os mais apropriados para cada situação e plataforma.
Acesse a plataforma de rede social que você utiliza e verifique
suas configurações de privacidade. Em geral, as configurações
de privacidade podem ser encontradas nas configurações da sua
conta. Algumas plataformas ainda incluem funções especiais para
verificar a privacidade dela.
Depois de examinar suas configurações de privacidade, converse
com seu parceiro (sua parceira) sobre elas. Por que cada um de
vocês definiu suas configurações de privacidade dessa forma? As
configurações de privacidade são contextuais em alguns casos
(por exemplo, determinadas configurações não são adequadas
a uma situação, mas necessárias a outra)? Você já alterou suas
configurações? Com que frequência você as altera e por quê?
Verifique se você está examinando as configurações de privacidade
para o compartilhamento de informações com outras pessoas
na plataforma e as que indicam quantos dados a plataforma e
terceiros associados a ela (como anunciantes) podem receber.
Todos esses aspectos são importantes para você administrar sua
privacidade digital no que diz respeito a desconhecidos ou pessoas
que você conhece pouco, amigos, familiares e empresas.

FUNDAMENTOS DO AMBIENTE DIGITAL LIÇÃO 2: Você e a privacidade

INTERAÇÃO DA TURMA

2.

Renato tem 16 anos; ama cozinhar e criar novas receitas. Ele
gostaria de compartilhar com seus amigos e outras pessoas as
receitas de vários pratos deliciosos que preparou. Que tipo de
plataforma você recomendaria? Na sua opinião, quais seriam
as configurações de privacidade ideais para essa plataforma?
Explique por quê.

3.

Úrsula tem 18 anos e quer começar a procurar emprego no
mês que vem. Ela sabe que precisará enviar um currículo,
mas não sabe como elaborar um que se destaque. Úrsula
quer trabalhar no setor de TI, mas não sabe exatamente
quais oportunidades a área oferece nem se está qualificada
para ocupar algum desses cargos. Ela busca orientações ou
recomendações de pessoas com interesses parecidos, mas
ninguém na sua rede atual trabalha nesse setor. Que tipo
de plataforma você recomendaria à Úrsula? Na sua opinião,
quais seriam as configurações de privacidade ideais para essa
plataforma? Explique por quê.

Reserve cinco minutos para os alunos discutirem isso em duplas.
Em seguida, use as perguntas a seguir para discutir o assunto
com toda a turma.

Discussão
PERGUNTE AOS ALUNOS
`

A maioria das suas contas é pública, privada ou tem outra
configuração? Por que você escolheu essa configuração?

`

Suas configurações de privacidade atuais estão definidas
como você deseja?

`

Quando é adequado compartilhar publicamente e quando é
melhor definir uma publicação como privada?

`

Você se sente confortável ao compartilhar suas informações
nas plataformas de mídias sociais que usa ou com as
empresas que anunciam nessas plataformas? Por que sim ou
por que não?

`

Esse debate fez você mudar de ideia sobre suas configurações
de privacidade? Por que sim ou por que não?

TAREFA
Se possível, quando vocês se reunirem novamente, peça para
os alunos formarem as mesmas duplas e fale para cada dupla
compartilhar suas reflexões.
Dê aos alunos 30 minutos para concluir a tarefa. Ela pode ser
feita na aula ou como lição de casa.

Tarefa
DIGA AOS ALUNOS
Já falamos sobre alguns temas: a privacidade, o que pode ser
extraído do conteúdo que compartilhamos e como as mensagens
podem ser entendidas de formas diferentes por pessoas
diferentes. Também discutimos por que as configurações podem
ajudar você a decidir o que realmente vale a pena compartilhar
com um público específico. Então agora está na hora de aplicar
esses conhecimentos.
Nos próximos 30 minutos, reflita sobre os três cenários
apresentados abaixo e escreva uma breve resposta para cada um:
1.

Simone tem 13 anos e está aprendendo a cantar. Ela sabe
que ainda não é uma excelente cantora, mas gostaria de
compartilhar sua paixão com seus amigos e saber o que
eles acham. Simone está pensando em compartilhar em
uma plataforma de rede social alguns vídeos seus cantando
algumas de suas músicas favoritas. Que tipo de plataforma
você recomendaria? Na sua opinião, quais seriam as
configurações de privacidade ideais para essa plataforma?
Explique por quê.

Este conteúdo é hospedado pelo Facebook e atualmente inclui recursos de aprendizado retirados do Youth and Media, um projeto do Berkman Klein Center for Internet & Society na
Universidade de Harvard, sob uma licença Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Você pode usar esses recursos, inclusive copiá-los e criar trabalhos derivados deles,
comerciais ou não comerciais, desde que indique o Youth and Media como a fonte original do conteúdo e obedeça aos outros termos da licença, compartilhando quaisquer futuros trabalhos
de acordo com os mesmos termos.
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FOLHA DE EXERCÍCIOS

Jogo de adivinhar

Escolha quatro dentre as seguintes informações e escreva-as no espaço em branco. Estas
informações serão compartilhadas com o grupo. Escreva seu nome nesta folha de exercícios.
(Apenas para o educador.) Nome:
Primeira letra do seu nome:
O mês em que você nasceu:
O nome da rua onde você mora:
O nome de um de seus pais/responsáveis ou outro adulto importante para você:

Seu filme favorito:
Sua comida favorita:
Seu maior medo:

Este conteúdo é hospedado pelo Facebook e atualmente inclui recursos de aprendizado retirados do Youth and Media, um projeto do Berkman Klein Center for Internet & Society na
Universidade de Harvard, sob uma licença Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Você pode usar esses recursos, inclusive copiá-los e criar trabalhos derivados deles,
comerciais ou não comerciais, desde que indique o Youth and Media como a fonte original do conteúdo e obedeça aos outros termos da licença, compartilhando quaisquer futuros trabalhos
de acordo com os mesmos termos.
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FOLHA DE EXERCÍCIOS

Suposições

Guarde esta folha, mesmo após seu instrutor recolher a primeira parte. Conforme ele ler
cada folha de exercícios, tente adivinhar qual membro do grupo a preencheu.
1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Este conteúdo é hospedado pelo Facebook e atualmente inclui recursos de aprendizado retirados do Youth and Media, um projeto do Berkman Klein Center for Internet & Society na
Universidade de Harvard, sob uma licença Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Você pode usar esses recursos, inclusive copiá-los e criar trabalhos derivados deles,
comerciais ou não comerciais, desde que indique o Youth and Media como a fonte original do conteúdo e obedeça aos outros termos da licença, compartilhando quaisquer futuros trabalhos
de acordo com os mesmos termos.
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LIÇÃO 3

Senhas
OBJETIVO DA LIÇÃO

Os alunos aprenderão a proteger melhor suas informações online usando e mantendo
senhas fortes. Aprenderão os princípios de criação de senhas fortes e os possíveis
problemas na divulgação de senhas. Também aprenderão a proteger as senhas e a
tomar medidas para evitar o acesso não autorizado às respectivas contas.
` PERGUNTAS
IMPORTANTES

` Até que ponto as senhas podem manter suas informações seguras online?

` IDADE

` 11 a 18

` MATERIAIS

` Folha de exercícios “Aprendizado sobre senhas”

` PREPARAÇÃO

` Imprimir uma folha de execícios por aluno.

` COMPETÊNCIA ` CAUTELA: estou ciente das minhas ações online e sei como me proteger e criar
ISTE
espaços seguros para as outras pessoas na internet.
DIGCITCOMMIT

MATERIAL DE APOIO
Acesse facebook.com/fbgetdigital e obtenha
recursos para pais e jovens. Assim, será
possível complementar as lições que os alunos
aprenderam hoje em Fundamentos.
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facebook.com/fbgetdigital

Noções básicas de senha

DIGA AOS ALUNOS

Agora, converse com seu colega sobre o que aconteceria se um
hacker descobrisse a senha da internet da conta bancária de seus
pais ou responsáveis.

Parte 1
DIGA AOS ALUNOS

Em geral, não pensamos muito sobre como usamos senhas em
sites, aplicativos e serviços. No entanto, a força de uma senha
determina a segurança das informações protegidas.

INTERAÇÃO DA TURMA
Use as perguntas a seguir para estimular os alunos a fazer
um debate. Lembre-os de que é importante não divulgar as
respectivas senhas reais neste ou em qualquer outro exercício.

PERGUNTE AOS ALUNOS
`

Quantas senhas você tem?

`

Você tem senhas diferentes para sua conta de email e suas
contas de redes sociais?

`

Elas são muito diferentes ou são uma variante da mesma senha?

`

Caso tenha mais de uma senha, como você se lembra qual
serve para cada conta?

PERGUNTE AOS ALUNOS
`

Com que frequência você esquece uma senha importante?

`

O que você fez quando esqueceu a senha?

`

Como você torna suas senhas fáceis de lembrar?

`

Existe alguma senha que você use todos os dias?

`

O que aconteceria se alguém descobrisse sua senha sem que
você soubesse?

`

Dependeria de quem fosse?

`

Que tipo de informações alguém poderia descobrir sobre
você se usasse a senha para entrar em sua conta?

Parte 2
INTERAÇÃO DA TURMA
Organize os alunos em duplas.

DIGA AOS ALUNOS

Junto com seu parceiro (sua parceira), fale sobre o que
aconteceria se alguém que queira causar problemas descobrisse a
senha de sua plataforma de redes sociais favorita.

INTERAÇÃO DA TURMA
Dê aos alunos cinco minutos para debaterem. Peça aos grupos
para que compartilhem suas conclusões.

INTERAÇÃO DA TURMA
Dê aos alunos cinco minutos para debaterem. Em seguida, peça
aos grupos para que compartilhem suas conclusões.

Parte 3
DIGA AOS ALUNOS

Você talvez esteja se perguntando como um hacker poderia
descobrir uma senha privada. Existem algumas maneiras de fazer
isso. Uma é por meio de engenharia social. Outra opção é enganar
alguém para que revele sua senha. Um hacker pode fazer isso
enviando um email que parece legítimo de uma plataforma ou site
onde a pessoa tem uma conta. O email pode pedir que a pessoa
clique em um link e entre com o nome de usuário e a senha; quando
a pessoa faz isso, essas informações ficam disponíveis para o hacker.
Às vezes, os hackers tentam adivinhar senhas usando termos
comuns, como “senha123”, “teste” ou seu nome ou sobrenome.
Outra maneira de descobrir uma senha privada é pelo que se
chama ataque de “força bruta”. Um ataque de força bruta ocorre
quando um hacker tenta entrar em sua conta tentando adivinhar
várias senhas repetidamente. Embora um hacker possa fazer um
ataque de força bruta manualmente, isso costuma ser feito por
um programa de computador que tenta automaticamente e com
rapidez todas as combinações de senha possíveis. Por exemplo,
uma lista de senhas possíveis ou um conjunto de senhas que
são combinações de letras e números diferentes, até conseguir
encontrar a senha certa.
É claro que alguns ataques de força bruta são mais sofisticados. Se
sua senha está em uma lista de possíveis senhas, como “pingo123”
ou “senha”, alguns programas podem adivinhar mais rapidamente
tentando essas opções antes de outras menos prováveis ou de
opções criadas aleatoriamente. O ataque também poderá ser mais
sofisticado se o hacker tiver informações sobre você. Se o hacker
sabe que o nome de seu animal de estimação é Luna, pode tentar
“Luna” com várias combinações de números no final. Por exemplo,
“Luna629” ou “Luna3020”.

Princípios de design
PERGUNTE AOS ALUNOS
`

Quem sabe o que significa ter uma senha “forte” ou “mais forte”?

`

Por que isso é uma boa ideia?

FUNDAMENTOS DO AMBIENTE DIGITAL LIÇÃO 3: Senhas
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DIGA AOS ALUNOS

Uma senha forte ajuda a proteger suas informações. Embora a
senha forte não possa garantir que a conta não será invadida, uma
senha fraca facilita o acesso às informações por outras pessoas.

Exercício de senha
PERGUNTE AOS ALUNOS
`

Deem alguns exemplos de senhas fracas.
`

`

Por que você acha que essas senhas são fracas?
`

`

Alguns exemplos incluem: senha, 12345, Olá!, data de
nascimento, apelido.
Resposta: elas podem ser adivinhadas por outra pessoa
e/ou computador facilmente por meio de um ataque de
força bruta.

Como você pode tornar a senha mais forte?
`

Alguns exemplos incluem: adicionar números, símbolos
e letras maiúsculas e minúsculas, criar uma senha mais
longa, além de evitar usar somente palavras e expressões
comuns.

INTERAÇÃO DA TURMA
Quando os alunos terminarem de dar suas opiniões, escreva
estas instruções no quadro:
1.

Incluir pelo menos um número.

2.

Incluir pelo menos um símbolo.

3.

Incluir pelo menos uma letra maiúscula e uma minúscula.

4.

As senhas devem conter no mínimo sete caracteres.

5.

As senhas devem ser fáceis de lembrar (a menos que você use
um gerenciador de senhas).

6.

Um gerenciador de senhas é um site ou um aplicativo que
ajuda usuários a salvar e organizar as próprias senhas.

7.

As senhas não devem ser uma palavra comum uma
informação pessoal (data de nascimento, nome de um dos
pais e afins).

8.

Elas não devem ser usadas em sites diferentes.

DIGA AOS ALUNOS

Existem duas abordagens para se criar senhas fortes. A primeira
é seguir uma “receita de senha”, como a mostrada no quadro. O
uso dessa receita ajuda você a incluir elementos mais difíceis de
se adivinhar em uma senha alfanumérica, impedindo que ela seja
descoberta ocasionalmente. O problema dessa abordagem é que
ela torna as senhas mais difíceis de lembrar.
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Senhas fortes
DIGA AOS ALUNOS

Outra abordagem para criar senhas fortes diz respeito ao tamanho
delas. Como a força da senha está relacionada com seu tamanho,
o uso de uma cadeia de quatro ou mais palavras não relacionadas
dificultam muito mais a adivinhação da senha por humanos ou
em ataques de força bruta. Esse método tem outra vantagem de
resultar em senhas mais fáceis de se lembrar do que pelo método
da receita.
Por fim, é possível usar uma combinação desses dois métodos
criando uma cadeia de quatro ou mais palavras não relacionadas
com símbolos e números.
O objetivo desses métodos é o mesmo: criar senhas que sejam
exclusivas e difíceis de se adivinhar.

INTERAÇÃO DA TURMA
Organize os alunos em duplas.

DIGA AOS ALUNOS

Em duplas, tentem criar uma senha forte usando as instruções
escritas no quadro. Lembre-se de que uma senha que um
computador não consegue adivinhar aleatoriamente com facilidade
pode ainda ser fácil para um humano ou computador com uma
lista de senhas longas comuns. O pedaço de papel com sua senha
não será recolhido no final da atividade. Não use essa senha em
uma de suas contas, já que os que estão em seu grupo a conhecem.

INTERAÇÕES DA TURMA
Dê aos alunos cinco minutos para fazer isso. Em seguida,
percorra a sala e pergunte aos alunos quais exemplos de senha
são os mais fortes. Pergunte a eles se conseguem lembrar das
senhas geradas sem olhar diretamente para o papel.

DIGA AOS ALUNOS

Embora alguns sites exijam algumas condições (ou todas) para a
criação da senha, outros não têm essas restrições. Você também
pode criar senhas usando uma cadeia de palavras aleatórias comuns.

INTERAÇÕES DA TURMA
Em duplas, os alunos criam novas senhas que são sequências
de palavras. Informe a eles que a senha deve ter pelo menos
quatro palavras para que seja forte e fácil de lembrar. Dê aos
alunos cinco minutos para fazer isso. Em seguida, percorra a sala
e peça para compartilharem seus exemplos de senhas. Lembre
novamente os alunos de que a folha de papel não será recolhida
no final da atividade e que a senha não deve ser usada para as
contas deles.

FUNDAMENTOS DO AMBIENTE DIGITAL LIÇÃO 3: Senhas

DIGA AOS ALUNOS

Alguns sites usam um sistema chamado autenticação multifator (ou
de dois fatores) para verificar sua identidade. Esses sites costumam
usar mensagens de texto, um aplicativo ou um email a fim de enviar
um código avulso para ser inserido com a senha.
Esse método pode proteger ainda mais suas contas ao adicionar
uma camada extra de segurança que é mais difícil de ultrapassar.
Por exemplo, para entrar na conta, uma pessoa precisa ter sua
senha e acesso ao aplicativo, dispositivo ou endereço de email
associado a ela.

DIGA AOS ALUNOS
Todos os dias, usamos várias contas diferentes em sites diferentes.
Pode ser complicado entrar em todos os sites e sair deles a cada
sessão.

PERGUNTE AOS ALUNOS
`

Você já usou o recurso “salvar senha” no navegador para salvar
a senha de um site? Por que sim ou por que não?

`

Você sabe como o site se lembra de cada usuário?
`

Peça explicações.

`

Em seguida, explique que os sites podem se lembrar dos
usuários pelo armazenamento de cookies. Cookies são
pequenos arquivos armazenados no computador para
ajudar um site a saber quem você e seu computador são
em visitas posteriores, sem a necessidade de um novo
login. No entanto, os cookies também podem ser usados
para rastreá-lo quando você sai de um site e entra em
outro. Essa é uma das formas usadas pelos anúncios para
direcionamento.

Como manter as senhas
protegidas
DIGA AOS ALUNOS

Mesmo que você crie uma senha realmente difícil de ser descoberta
por um computador ou por uma pessoa, outros fatores podem
enfraquecê-la.

PERGUNTE AOS ALUNOS
`

`

Dentre alguns exemplos, temos: reutilizar a senha em
várias contas, usar uma senha com informações pessoais,
usar a mesma senha por vários anos, esquecer sua senha.

Com que frequência você acha que deve mudar as senhas?

DIGA AOS ALUNOS

Mesmo senhas muito boas podem ficar comprometidas ou estar
sujeitas a roubo, mas há maneiras de se proteger. Se houver
vazamento de dados em um site onde você tem conta, mude sua
senha nesse site e em outros sites cujas senhas sejam parecidas.

`

Seu computador tem uma senha para login? E se você
compartilhar o computador com outras pessoas?

DIGA AOS ALUNOS

Nesse caso, mesmo que a senha no campo de senha esteja oculta
por pontos pretos ou asteriscos, outras pessoas que usam seu
computador podem descobri-la. Não conseguir ver a senha na tela
não quer dizer que ela não esteja armazenada em algum lugar.

PERGUNTE AOS ALUNOS
`

É difícil ter que lembrar de várias senhas complexas.

Existem situações em que não há problema em compartilhar
senhas? Quando? Por quê?
`

PERGUNTE AOS ALUNOS
`

Há algum problema em salvar uma senha em seu próprio
computador?

PERGUNTE AOS ALUNOS

Como as senhas podem ser fracas?
`

`

Você acha que é uma boa ideia anotar as senhas em um pedaço
de papel ou em um arquivo de documentos no computador?
Por que sim ou por que não?

INTERAÇÃO DA TURMA
Mencione possibilidades, como alguém encontrar o pedaço de
papel ou notar o arquivo no computador. Explique que uma das
abordagens é usar um gerenciador de senhas, um aplicativo que
ajuda usuários a salvar e organizar suas senhas.

Alguns exemplos incluem quando os pais querem ter
as senhas de seus filhos ou quando eles têm uma conta
conjunta/familiar em um serviço como o Netflix.

`

Você compartilha suas senhas com alguém? Se sim, com quem
e por quê?

`

Se algum amigo próximo disser “se você se importa comigo”,
isso seria um incentivo para você divulgar sua senha para ele?
Por que sim ou por que não?

DIGA AOS ALUNOS

Você pode optar por divulgar sua senha para alguém com quem se
importe, mas gostar de alguém não significa necessariamente que
essa pessoa mereça ter acesso total a suas contas online.
Pense bem sobre seu relacionamento com essa pessoa antes de
divulgar a senha; pense inclusive em como esse relacionamento pode
mudar ao longo do tempo. Por exemplo, divulgar a senha para pais
ou responsáveis é bem diferente de divulgar para seu(sua) melhor
amigo(a).
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PERGUNTE AOS ALUNOS
`

O que poderá acontecer com você se resolver divulgar a senha?
`

`

Alguns exemplos incluem: alguém pode entrar em suas
contas bancárias, se passar por você online ou descobrir
alguns de seus segredos.

Se você divulgasse a senha de uma conta, usaria essa conta de
maneira diferente?

PERGUNTE AOS ALUNOS
`

Existem coisas que você não assistiria na Netflix ou escreveria
em um email se alguém mais pudesse ver essas ações?

INTERAÇÃO DA TURMA

Os alunos devem refletir sobre seus comportamentos na hora
de usar uma conta compartilhada. Eles devem pensar que suas
atividades online estão visíveis pra outros usuários da conta.

PERGUNTE AOS ALUNOS
`

Se sua conta é uma representação virtual de você, como um
perfil de redes sociais, há problema em permitir que outros
usuários a utilizem?

Acesso não autorizado
à conta
Parte 1

Observação: parte do conteúdo dessa atividade foi abordada na
“Atividade 1: Noções básicas de senha” Você decide se quer rever
o material ou não.

DIGA AOS ALUNOS

É possível que outras pessoas acessem sua conta mesmo sem
terem descoberto sua senha. Se alguém tiver informações pessoais
suficientes sobre você, poderá tentar encontrar a senha com elas
ou poderá convencer alguém em uma empresa a fornecer seus
dados. Como essa pessoa não está usando tecnologia para invadir
sua conta, esse tipo de ataque é chamado de hacking social ou
engenharia social.

PERGUNTE AOS ALUNOS
`

INTERAÇÃO DA TURMA

Debata a possibilidade de alguém se fazer passar por você e
enviar mensagens para seus amigos.

PERGUNTE AOS ALUNOS
`

Você permite que alguns de seus dispositivos armazenem
as senhas? Por que sim ou por que não? Isso significa que é
seguro salvar senhas em seu celular ou computador pessoal?
O que poderia acontecer se você emprestasse seu telefone
ou computador a um amigo?

`

Existem dispositivos que você compartilha com outras
pessoas, como familiares ou amigos? Você compartilha
alguma conta nesse dispositivo? Ou cada pessoa tem uma?

`

`

`

`

Organize os alunos em duplas.

Como um site entra em contato quando você esquece
a senha? Quem mais pode ter acesso a esses pontos de
contato?

PERGUNTE AOS ALUNOS
`

Como um estranho pode descobrir as informações pessoais
associadas às respostas às perguntas de segurança?
`

`

INTERAÇÃO DA TURMA

Dê aos alunos cinco minutos para debaterem o assunto e peça
que compartilhem suas conclusões. Debata com os alunos sobre
esse uso não autorizado.
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Explique como algumas dessas perguntas podem ser
respondidas ou adivinhadas por amigos ou conhecidos.
Coisas como: nome do animal de estimação, local de
nascimento, nome de solteira da mãe, nome do(a)
professor(a) favorito(a), nome do(a) melhor amigo(a),
time de futebol.

Quem mais pode saber esse tipo de informação sobre você?
`

DIGA AOS ALUNOS

Em duplas, conversem sobre a experiência de fazer login em um
computador no colégio, uma biblioteca ou outro ambiente público
e encontrar o perfil de outra pessoa ainda conectado às redes
sociais ou à conta de email. Pergunte a eles se eles dariam uma
olhada na conta ou fariam outra coisa.

Alguns exemplos incluem: o site normalmente faz
perguntas de segurança ou tenta entrar em contato com
você por telefone ou email.

Quais são algumas das perguntas de segurança feitas pelo site?
`

Você usa dispositivos “públicos”, como um de uma biblioteca,
do colégio ou de outro lugar? Você faz as mesmas coisas que
faria em outros lugares nesse dispositivo?

INTERAÇÃO DA TURMA

Levante a mão se já esqueceu a senha de determinado site. O
que acontece quando você clica em “Esqueci minha senha”?
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Alguns exemplos incluem: publicações em redes sociais,
pesquisas online de informações públicas, adivinhação,
contato com seus amigos e outros.

Quais são alguns exemplos de publicações de redes sociais
com informações pessoais?
`

Por exemplo, o Instagram de seu gato com o nome na
legenda, uma foto com local marcado ou publicações de
aniversário públicas.

`

Como você pode usar o Google para aprender mais sobre
alguém e invadir sua senha?
`

Alguns exemplos incluem: se um mecanismo de busca
mostra a você a foto do 9º ano de alguém em um jornal
de colégio online, é possível descobrir o nome do(a)
professor(a).

Parte 2
DIGA AOS ALUNOS

É pouco seguro publicar informações que contenham respostas
às perguntas de segurança. Escolha perguntas de segurança com
respostas que só você sabe.
Também é possível inventar respostas de perguntas de segurança,
desde que você as salve em um gerenciador de senhas ou que
sejam fáceis de guardar.
Alguns sites podem entrar em contato com os usuários pelo
telefone ou por um email associado à conta. Se um usuário
esquecer a senha, os sites costumam fornecer uma senha
temporária ou um hiperlink para redefini-la.

O phishing pode permitir que o ladrão se passe por você e acesse
outras informações. Assim, ele pode ganhar acesso a emails,
mandar mensagens para seus amigos como se fosse você ou
roubar seu dinheiro. Esse processo também pode permitir que o
ladrão te bloqueie em sua conta criando uma nova senha que você
não conhece.

Tarefa

Peça aos alunos que respondam às perguntas a seguir e
adicionem as respostas por escrito ou desenhem na folha de
execícios “Aprendizado sobre senhas”.
9.

Quais são as três informações obtidas nesta lição que você
aplicará da próxima vez que tiver que criar uma senha?

10. Indique uma situação em que você acha que não há
problemas em compartilhar sua senha.

PERGUNTE AOS ALUNOS
`

Essa é uma maneira segura de garantir que a pessoa que
solicitou a nova senha é realmente o usuário?

`

E se você divulgou o endereço de email associado à conta?
`

Ataques que usam emails ou sites com aparência real são
chamados de phishing (fraude eletrônica) e podem levar a roubo
de identidade. Por exemplo, um ladrão de identidade pode abrir
cartões de crédito em seu nome e usá-los, o que poderá dificultar
abrir novos cartões de crédito quando você for mais velho.

Alguns exemplos incluem: o método de link de
redefinição de senha é seguro na maioria das vezes, mas
se a conta ou senha foi divulgada para outras pessoa,
você corre esse risco.

11. Quais são as três estratégias que você pode usar para
compartilhar uma senha de forma segura?
12. Dê três exemplos do que pode dar errado se a senha cair em
mãos erradas.

DIGA AOS ALUNOS

O hacking social também pode ser feito pelo contato direto de
pessoas que tentam enganá-lo para que você forneça informações
pessoais. Às vezes, pessoas enviam emails fingindo ser outra
pessoa (como um amigo, um membro da família ou alguém do
banco) e pedem para você compartilhar informações pessoais
(como a data de nascimento) para verificar sua identidade. Isso
também pode ser mais sutil, por exemplo, se alguém invadir a
conta de rede social de um amigo seu e enviar mensagem para
você (e possivelmente para outras pessoas) perguntando sobre
seu aniversário ou cidade natal. Se você receber mensagens de
amigos que pareçam estranhas, tente entrar em contato com
eles (fora da plataforma de rede social) a fim de descobrir se
realmente enviaram esse conteúdo.

Este conteúdo é hospedado pelo Facebook e atualmente inclui recursos de aprendizado retirados do Youth and Media, um projeto do Berkman Klein Center for Internet & Society na
Universidade de Harvard, sob uma licença Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Você pode usar esses recursos, inclusive copiá-los e criar trabalhos derivados deles,
comerciais ou não comerciais, desde que indique o Youth and Media como a fonte original do conteúdo e obedeça aos outros termos da licença, compartilhando quaisquer futuros trabalhos
de acordo com os mesmos termos.
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FOLHA DE EXERCÍCIOS

Aprendizado sobre senhas

1.

Quais são as três informações obtidas nesta sessão que você aplicará da próxima vez que tiver que criar uma senha?
`
`
`

2.

Indique uma situação em que você acha que não há problemas em compartilhar sua senha.
`

		
3.

Quais são as três estratégias que você pode usar para compartilhar uma senha de forma segura?
`
`
`

4.

Dê três exemplos do que poderá causar problemas se a senha cair em mãos erradas.
`
`
`

Este conteúdo é hospedado pelo Facebook e atualmente inclui recursos de aprendizado retirados do Youth and Media, um projeto do Berkman Klein Center for Internet & Society na
Universidade de Harvard, sob uma licença Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Você pode usar esses recursos, inclusive copiá-los e criar trabalhos derivados deles,
comerciais ou não comerciais, desde que indique o Youth and Media como a fonte original do conteúdo e obedeça aos outros termos da licença, compartilhando quaisquer futuros trabalhos
de acordo com os mesmos termos.
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LIÇÃO 4

Wi-Fi público
OBJETIVO DA LIÇÃO

Os alunos aprenderão sobre redes Wi-Fi públicas e suas vantagens e desvantagens.
Mais especificamente, aprenderão a reconhecer redes Wi-Fi disponíveis que não estão
protegidas, a entender as diferenças que existem no uso de Wi-Fi não protegido e a
tomar decisões fundamentadas em relação à conexão e ao uso desse tipo de Wi-Fi.
` PERGUNTAS
IMPORTANTES
` IDADE

` Até que ponto suas informações estão seguras quando você se conecta a uma rede
Wi-Fi pública?
` Como você equilibra os riscos e benefícios de usar uma rede Wi-Fi pública?
` 15 a 18
` Folha de exercícios “Segurança da conexão”

` MATERIAIS

` Folha de exercícios “Segurança da conexão”: cópia do educador
` Imagem de modem sem fio

` PREPARAÇÃO

` Imprimir uma folha de execícios por aluno.

` COMPETÊNCIA ` CAUTELA: estou ciente das minhas ações online e sei como me proteger e criar
ISTE
espaços seguros para as outras pessoas na internet.
DIGCITCOMMIT

MATERIAL DE APOIO
Acesse facebook.com/fbgetdigital e obtenha
recursos para pais e jovens. Assim, será
possível complementar as lições que os alunos
aprenderam hoje em Fundamentos.

facebook.com/fbgetdigital

Fonte: este conteúdo é hospedado pelo Facebook e atualmente inclui recursos de
aprendizado retirados do Youth and Media, um projeto do Berkman Klein Center for Internet
& Society na Universidade de Harvard, sob uma licença Creative Commons AttributionShareAlike 4.0 International. Você pode usar esses recursos, inclusive copiá-los e criar
trabalhos derivados deles, comerciais ou não comerciais, desde que indique o Youth
and Media como a fonte original do conteúdo e obedeça aos outros termos da licença,
compartilhando quaisquer futuros trabalhos de acordo com os mesmos termos.
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O que é Wi-Fi?
Parte 1
PERGUNTE AOS ALUNOS
`

Quais dispositivos você usa para acessar a internet?

`

Como esses dispositivos se conectam à internet?

Wirelesssem
laptop
Laptop
fio

WirelessAP
AP sem
router
Roteador
fio

INTERAÇÃO DA TURMA COM IMAGENS

Modem
Modem

3.

Wi-Fi é uma maneira comum de conectar os dispositivos à
internet. O Wi-Fi usa sinais de rádio para conectar dispositivos
sem uma conexão física ou com fio.

Um ponto de acesso: é qualquer coisa que transmita um
sinal Wi-Fi e ofereça acesso à internet. Seus dispositivos
precisam captar esses sinais para fazer a conexão com a
internet. Às vezes você precisa de permissão especial (por
exemplo, um nome de usuário e uma senha) para fazer a
conexão e usar o sinal sem fio transmitido pelo ponto de
acesso.

2.

Um roteador: é um dispositivo que cria uma rede entre
todos os dispositivos (por exemplo, computadores, tablets,
celulares) em um local, como uma escola, uma biblioteca ou
em sua casa. Normalmente, os roteadores têm um ponto de
acesso interno (confira o diagrama acima).
`

`
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Eles têm um alcance limitado (normalmente curto). É
por isso que você recebe um sinal fraco de Wi-Fi, ou até
nenhum, quando está muito longe do roteador. Além
disso, se houver algo entre você e o roteador (como um
prédio ou uma parede de tijolos), isso reduzirá seu sinal.
Embora a conexão com um roteador ofereça acesso
a uma rede, isso não significa necessariamente acesso
à internet. Para que vários dispositivos em uma rede
tenham acesso à internet, o roteador precisa estar
conectado a um modem.

Internet
Internet

Um modem: é um dispositivo que cria e mantém uma
conexão com provedor de serviços de internet para oferecer
acesso à internet. Ele converte sinais externos em sinais
que podem ser lidos por seu computador e por outros
dispositivos digitais.
`

Imagine que você tem três notebooks em casa que gostaria de
conectar à internet. Para isso, você precisará do seguinte:
1.

Internet
service provider
Provedores
de
serviços de internet

Em uma configuração padrão, o ponto de acesso e o
roteador são um mesmo dispositivo que está fisicamente
acoplado ao modem com um cabo especial chamado
Ethernet. É disso que as pessoas estão falando quando
dizem conexões de internet “com fio”. Os dispositivos
móveis também podem usar uma conexão celular para
conexão à internet, especialmente se não estão na rede
de um colégio, de uma biblioteca ou de casa. As conexões
celulares são um tipo de sinal de rádio sem fio com área
de cobertura muito mais ampla que a de um roteador.
As conexões celulares usam transmissores-receptores,
chamados torres de celular, para conectar seu dispositivo
móvel à internet.

Parte 2
PERGUNTE AOS ALUNOS
`

Quais são as vantagens do Wi-Fi?

`

Quais são as desvantagens do Wi-Fi?

`

Quais são as questões de segurança envolvidas no uso do WiFi se comparado com uma conexão de internet com fio?

`

Por que você perde acesso ao Wi-Fi no telefone ao sair do
prédio?
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Como escolher uma
rede Wi-Fi
PERGUNTE AOS ALUNOS
`

A maioria dos navegadores têm indicadores de segurança
em formato de cadeado ao lado da barra de endereços para
indicar as conexões HTTPS.

3.

Infelizmente, HTTPS não garante segurança total, já que
alguns sites mal-intencionados também aceitam HTTPS. O
HTTPS protege a conexão, mas não é garantia de que o site
seja genuíno.

Todas as redes Wi-Fi são seguras? Por que sim ou por que não?

DIGA AOS ALUNOS

Às vezes, você pode escolher a rede de Wi-Fi que deseja usar. É
importante saber que há riscos graves quando você se conecta a
uma rede errada. Por exemplo, as redes Wi-Fi não protegidas são
as que não exigem senha para acesso. Se você está em uma rede
não protegida, é possível que outras pessoas na mesma rede vejam
suas informações. Elas podem roubar informações enviadas pela
rede ou monitorar o que você está fazendo.
Já as redes Wi-Fi protegidas e confiáveis são as que exigem senha,
têm criptografia habilitada e as que você sabe que correspondem
realmente ao nome da rede. Por exemplo, se você se conectar
a uma rede que tem o nome da rede de seu colégio, suas
informações de conta poderão ser divulgadas. Assim, as redes
protegidas e confiáveis são as que oferecem maior proteção.
Pense no contexto ou na localização da rede Wi-Fi. Por exemplo,
se você está no cinema e vê o nome da rede do colégio no
telefone na hora de procurar uma conexão Wi-Fi, é bem possível
que essa rede esteja tentando imitar ou “personificar” a rede do
colégio para coletar senhas de alunos desatentos.
Ao configurar uma rede Wi-Fi protegida por senha, o proprietário
precisa ativar o protocolo de criptografia do roteador. Entre os
protocolos de criptografia comuns, estão o Wired Equivalent
Privacy (WEP), o Wi-Fi Protected Access (WPA) ou o WPA2. Esses
protocolos fazem com que as informações enviadas sem fio pela
rede estejam criptografadas (ou “embaralhadas”).
A criptografia foi criada para dificultar a visualização do que você
envia pelos hackers. No entanto, todos esses protocolos (WEP,
WPA e WPA2) já demonstraram que são vulneráveis a invasões.
Assim, é importante usar também conexões web protegidas na
hora de transmitir informações online.
HTTPS é um padrão usado por sites para criptografar dados
transmitidos pela internet. A criptografia pode evitar que terceiros
visualizem os dados de sua conexão. Ela oferece uma camada
adicional de segurança e pode ser usada em qualquer navegador
com a adição de “http://” na frete da URL utilizada (por exemplo,
https://www.mysite.com). No entanto, nem todos os sites aceitam
HTTPS.
1.

2.

Insira informações confidenciais (por exemplo, senhas,
informações de cartão de crédito) apenas em páginas da web
com prefixo HTTPS://.

DIGA AOS ALUNOS

Secure Sockets Layer (SSL)/Transport Layer Security (TLS) são
os nomes das tecnologias que protegem o HTTPS. SSL/TLS usam
chaves de criptografia, que funcionam de forma bem semelhante
a chaves reais. Se você escrever um segredo em um pedaço de
papel para seu amigo, quem encontrar o papel verá seu segredo.
Mas, e se você der a ele uma cópia da chave pessoalmente e enviar
o segredo em caixas trancadas iguais? Se alguém interceptar a
caixa, terá dificuldade em ver o segredo sem a chave. Se alguém
tentar substituir a caixa por uma semelhante, você notará se a
chave funciona ou não. O SSL/TLS funciona da mesma maneira,
mas em um site.
Os indicadores de segurança do navegador também comunicarão
as informações de certificado de Validação Estendida (EV).
Os certificados EV são conferidos a sites que confirmam suas
identidades junto a uma autoridade certificada. Nos navegadores,
o indicador de EV às vezes tem o formato do nome do site ou
da entidade de registro ao lado da barra de endereços. Se você
suspeita do conteúdo de um site específico, verifique se a URL
no certificado está de acordo com a URL no navegador. Basta
clicar em “Visualizar certificado”. Pode ser útil demonstrar aos
participantes, na tela de projeção, como encontrar a opção
“Visualizar certificado”. Esses passos variam de acordo com o
navegador. Por exemplo, no Chrome, em “Visualizar”, clique em
“Desenvolvedor” e em “Ferramentas para desenvolvedores”. Em
“Ferramentas para desenvolvedores”, clique na guia “Segurança” e
em “Visualizar certificado”.

PERGUNTE AOS ALUNOS
`

O que você deve levar em conta na hora de se conectar a uma
rede nova?
`

`

Quem é o proprietário da rede Wi-Fi em casa? No colégio? Na
cafeteria?
`

`

Algumas respostas: local (ou quem é o proprietário da
rede), acesso (ou quem mais está conectado à rede) e
atividade (ou o que você está fazendo na rede).

Seus pais ou responsáveis são donos da rede Wi-Fi
doméstica; os administradores e/ou o governo são donos
da rede no colégio, e o proprietário é dono da rede de
cafeterias.

Você conhece essas pessoas pessoalmente? Confia nessas
pessoas?
`

Debata com os alunos como pode ser o nível de
confiança deles nessas pessoas.
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DIGA AOS ALUNOS

Você deve conhecer a pessoa que oferece a rede Wi-Fi e confiar
nela. Às vezes é possível determinar quem é o proprietário usando
o SSID da rede.
O identificador SSID é o nome dado a uma rede Wi-Fi que pode
ser visualizado na hora da conexão. O SSID costuma ser usado
para indicar o proprietário da rede e outros detalhes sobre ela.
Mas cuidado: quase todo mundo (que saiba fazer isso) pode criar
um SSID. Por exemplo, alguém pode criar um SSID idêntico ao que
você usa no colégio. Esse é um exemplo de se fazer passar por
uma rede conhecida e confiável a fim de coletar nomes de usuário
e senhas.
Saber quem está oferecendo a rede pode você a determinar se ela
é protegida ou não. Se ela pertence a uma pessoa ou organização
em quem você confia, será mais confortável conectar-se a essa
rede. No entanto, se a rede for desconhecida, não se conecte, já
que você não sabe de quem é o roteador.
Como todo o tráfego da rede passa pelo roteador, o proprietário
poderia estar monitorando ou gravando seu tráfego de rede.
Quando você se conecta ao Wi-Fi, seu dispositivo é conectado a
uma rede local de dispositivos; essa rede se conecta à internet.
Como seu dispositivo troca informações com essa rede, é
importante confiar nos outros dispositivos conectados ao seu.
Isso significa todos os dispositivos na rede. É como o trabalho em
grupo do colégio: você precisa poder confiar nos colegas com
quem está trabalhando.
O uso de senha na rede pode limitar o número de pessoas que se
conectam a ela. Isso significa que você pode ter uma ideia melhor
de quem está na rede (sua família, amigos ou outros clientes da
cafeteria) do que teria se a rede fosse totalmente aberta.
Sua escolha de ingressar ou não em uma rede suspeita depende
dos riscos e das vantagens que você quer aceitar em termos de
segurança online. Pese os prós e os contras de sua conta ser
invadida comparando à vantagem de ingressar em uma rede
disponível.

PERGUNTE AOS ALUNOS
`

Você deveria ler notícias online/blogs usando sua rede Wi-Fi
em casa? No colégio? Na cafeteria?
`

`

Você deveria enviar números de cartão de crédito usando sua
rede Wi-Fi em casa? No colégio? Na cafeteria? Por quê?
`
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Explique que o conteúdo de uma página da web
normalmente não contém informações confidenciais.
Você pode fazer isso em todas as redes, provavelmente.

Comece uma discussão sobre a maneira mais segura
de fazer isso no Wi-Fi de casa, mas não no Wi-Fi da
cafeteria. Fale também que, embora a rede do colégio

provavelmente seja confiável, pode não valer o risco, já
que esse tipo de informação é bastante confidencial.
`

Você deveria verificar emails usando sua rede Wi-Fi em casa?
No colégio? Na cafeteria?
`

Fale sobre como isso é provavelmente mais seguro de
fazer na rede de casa, dependendo do conteúdo da
conta de email. Por exemplo, algumas pessoas têm várias
contas de email que usam para finalidades diferentes.
Por exemplo, emails de marketing ou promoção em uma
conta; emails para amigos e familiares em outra conta.

DIGA AOS ALUNOS

É melhor enviar ou visualizar informações confidenciais, inclusive
senhas e informações bancárias, em uma rede privada e protegida,
em sites que usam SSL/TLS, em vez de usar uma rede pública
compartilhada. Essas informações privadas estarão em risco se
você enviá-las ou acessá-las em uma rede compartilhada usada por
pessoas desconhecidas ou não confiáveis.
Pode não estar claro se as informações são confidenciais ou
não porque privacidade é uma escolha pessoal que você precisa
fazer por conta própria. É importante considerar cada situação
individualmente para determinar se você deve se conectar à rede
ou não. Pergunte a si mesmo(a) se você confia no proprietário da
rede, nas outras pessoas conectadas, se a atividade online e se as
informações compartilhadas são adequadas antes de decidir se
conectar.

Redes protegidas e não
seguras
Parte 1

Observação: parte do conteúdo dessa atividade foi abordada na
“Atividade 2: Como escolher uma rede Wi-Fi.” Você decide se quer
rever o material ou não.

DIGA AOS ALUNOS

Como mencionado anteriormente, as redes Wi-Fi não protegidas
são as que não exigem senha para acesso. O uso de redes não
protegidas é um risco para os dados que você transmite e recebe
pela rede.
Redes Wi-Fi protegidas são as que exigem senha e têm criptografia
habilitada. Quem configurou a rede é que escolhe se a rede está
criptografada ou não. A criptografia embaralha as informações
enviadas e recebidas pela rede e, por isso, é muito mais difícil para
um hacker na mesma rede Wi-Fi ver o que você está enviando ou
recebendo.

FUNDAMENTOS DO AMBIENTE DIGITAL LIÇÃO 4: Wi-Fi público

O fato de uma rede ser protegida não significa que seus dados
estão seguros. Usá-la é mais seguro do que usar uma rede não
protegida; no entanto, um hacker resolvido pode encontrar uma
forma de acessar suas informações.
Existem três protocolos de criptografia comuns para redes Wi-Fi:
Wired Equivalent Privacy (WEP), Wi-Fi Protected Access (WPA)
ou WPA2. Os protocolos WEP e WPA estão desatualizados, e as
redes que os utilizam devem ser consideradas não protegidas.
Além disso, o WPA2 também já demonstrou estar vulnerável a
invasões.
Para fazer com que suas informações estejam protegidas
ao máximo, verifique se os sites que você está usando são
criptografados com SSL/TLS.

PERGUNTE AOS ALUNOS
`

Alguém consegue pensar em um exemplo de rede protegida
por senha já usada?
`

`

Alguns exemplos são o Wi-Fi de casa, o do colégio e
redes Wi-Fi de alguns locais públicos, como cafeterias.

Alguém pode dar um exemplo de rede não protegida já usada?
E exemplos de rede protegida?

DIGA AOS ALUNOS

Você pode verificar se uma rede Wi-Fi está criptografada
examinando as configurações de rede ou rede sem fio em seu
dispositivo.

Parte 2
INTERAÇÃO DA TURMA

Dependendo do conhecimento técnico dos alunos, você pode
debater o uso de redes privadas virtuais (VPN) como camada
adicional de segurança na hora de usar Wi-Fi.

Como reconhecer a
segurança da conexão
INTERAÇÃO DA TURMA
Organize os alunos em duplas ou trios. Distribua a folha de
exercícios “Segurança da conexão” e atribua uma situação a cada
um dos grupos. Dê aos alunos cinco minutos para discutirem
suas situações. Em seguida, peça aos grupos para mostrarem
suas respostas.

Tarefa
1.

Elaborar um cronograma de um dia normal, marcando as
redes Wi-Fi às quais você se conecta.

2.

Nas redes selecionadas demonstradas no cronograma,
escolha duas e, em um breve parágrafo para cada uma,
descreva a rede: quem mais está conectado a ela? Qual é o
grau de segurança.

3.

Além disso, para as duas redes escolhidas, descreva as
oportunidades que a conexão com essas redes oferece e os
possíveis riscos associados.

Antes dessa experiência de aprendizagem, faça uma pesquisa
na internet para analisar como verificar os tipos de criptografia
de rede Wi-Fi em sistemas operacionais diferentes. Em seguida,
demonstre como descobrir o tipo de criptografia usado pela
rede. Por exemplo, no MacOS, clique em Preferências do
sistema -> Rede -> Selecionar Wi-Fi -> Selecione o nome da rede
desejada. Na guia Wi-Fi haverá uma lista de redes conhecidas e
uma coluna indicando o tipo de criptografia usado.

DIGA AOS ALUNOS

Nem todas as conexões são iguais. Quando uma rede não é
protegida, todos podem se conectar a ela, e não fica claro quem
a controla. O ingresso em uma rede não protegida deixa você
vulnerável, pois as informações enviadas e recebidas, como
o tráfego da web (páginas, senhas e afins), ficam sujeitas à
visualização por qualquer pessoa na rede se você não está usando
uma conexão SSL/TLS.

INTERAÇÃO DA TURMA
Este conteúdo é hospedado pelo Facebook e atualmente inclui recursos de aprendizado retirados do Youth and Media, um projeto do Berkman Klein Center for Internet & Society na
Universidade de Harvard, sob uma licença Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Você pode usar esses recursos, inclusive copiá-los e criar trabalhos derivados deles,
comerciais ou não comerciais, desde que indique o Youth and Media como a fonte original do conteúdo e obedeça aos outros termos da licença, compartilhando quaisquer futuros trabalhos
de acordo com os mesmos termos.
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FOLHA DE EXERCÍCIOS

Segurança da conexão

Para cada situação, pense no local, no nível de acesso e na atividade online. Em seguida,
determine se o risco de fazer a atividade é baixo, médio ou alto e explique por quê.

LOCALIZAÇÃO

ACESSO

ATIVIDADE

Casa de um amigo
(uma amiga)

Família de um amigo
(uma amiga)

Jogo online

Cafeteria

Somente clientes

Redes sociais

Biblioteca

Somente membros

Transação financeira

Aeroporto

Público geral

Email

RISCO

Este conteúdo é hospedado pelo Facebook e atualmente inclui recursos de aprendizado retirados do Youth and Media, um projeto do Berkman Klein Center for Internet & Society na
Universidade de Harvard, sob uma licença Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Você pode usar esses recursos, inclusive copiá-los e criar trabalhos derivados deles,
comerciais ou não comerciais, desde que indique o Youth and Media como a fonte original do conteúdo e obedeça aos outros termos da licença, compartilhando quaisquer futuros trabalhos
de acordo com os mesmos termos.
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FOLHA DE EXERCÍCIOS

Segurança da conexão
CÓPIA DO EDUCADOR

Para cada situação, pense no local, no nível de acesso e na atividade online. Em seguida,
determine se o risco de fazer a atividade é baixo, médio ou alto e explique por quê.

LOCALIZAÇÃO

Casa de um amigo
(uma amiga)

Cafeteria

ACESSO

Família de um amigo
(uma amiga)

Somente clientes

ATIVIDADE

RISCO

Jogo online

BAIXO
Há poucas pessoas na rede, e você confia
nelas. A atividade provavelmente não
inclui informações confidenciais.

Redes sociais

MÉDIO
As redes sociais não são necessariamente
confidenciais, mas qualquer um que tenha
estado na cafeteria antes terá acesso à
rede e poderá roubar suas senhas.

Biblioteca

Somente membros

Transação financeira

ALTO
As informações bancárias são altamente
confidenciais e, embora o acesso à biblioteca seja
relativamente limitado, você não sabe quem poderá
acessar suas informações com más intenções.

Aeroporto

Público geral

Email

ALTO
Mesmo que seu email não seja confidencial,
o uso de uma rede pública não é seguro.

Este conteúdo é hospedado pelo Facebook e atualmente inclui recursos de aprendizado retirados do Youth and Media, um projeto do Berkman Klein Center for Internet & Society na
Universidade de Harvard, sob uma licença Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Você pode usar esses recursos, inclusive copiá-los e criar trabalhos derivados deles,
comerciais ou não comerciais, desde que indique o Youth and Media como a fonte original do conteúdo e obedeça aos outros termos da licença, compartilhando quaisquer futuros trabalhos
de acordo com os mesmos termos.
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LIÇÃO 5

Segurança cibernética,
phishing e spam
OBJETIVO DA LIÇÃO

Os alunos aprenderão sobre usuários online mal-intencionados que podem tentar usar
vulnerabilidades de segurança para colher informações sobre eles. Os participantes
poderão descrever os riscos de se estar online, desenvolver estratégias para condutas mais
seguras, identificar mensagens de spam e explicar quem poderia solicitar suas senhas.
` PERGUNTAS
IMPORTANTES

` Como você sabe se suas informações, dispositivos e ativos (por exemplo, senhas)
estão protegidos ao usar tecnologias digitais?

` IDADE

`

15 a 18

`

Folha de exercícios “Spam”

`

Folha de exercícios “Spam”: cópia do educador

`

Imprimir uma folha de execícios por aluno.

` MATERIAIS
` PREPARAÇÃO

` COMPETÊNCIA ` ALERTA: estou ciente das minhas ações online e sei como me proteger e criar
ISTE
espaços seguros para as outras pessoas na internet.
DIGCITCOMMIT

MATERIAL DE APOIO
Acesse facebook.com/fbgetdigital e obtenha
recursos para pais e jovens. Assim, será
possível complementar as lições que os alunos
aprenderam hoje em Fundamentos.
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Fonte: este conteúdo é hospedado pelo Facebook e atualmente inclui recursos de
aprendizado retirados do Youth and Media, um projeto do Berkman Klein Center for Internet
& Society na Universidade de Harvard, sob uma licença Creative Commons AttributionShareAlike 4.0 International. Você pode usar esses recursos, inclusive copiá-los e criar
trabalhos derivados deles, comerciais ou não comerciais, desde que indique o Youth
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compartilhando quaisquer futuros trabalhos de acordo com os mesmos termos.
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facebook.com/fbgetdigital

Riscos online
DIGA AOS ALUNOS

Ao usar a internet, você pode se expor a riscos pelo simples ato de
acessar uma página da web, comunicar-se online ou baixar dados.
Às vezes é possível que sites acessados, pessoas na mesma rede
ou até terceiros consigam descobrir sua localização ou outras
informações sobre você durante sua navegação.

PERGUNTE AOS ALUNOS
`

Quem pode tirar proveito de vulnerabilidades de segurança
online para ver suas informações pessoais?
`

Possíveis respostas incluem hackers mal-intencionados,
vigilância governamental e outros.

DIGA AOS ALUNOS

Ao navegar pela web, é possível que hackers mal-intencionados
coletem dados sobre você da mesma forma que os provedores
de internet fazem. Para reduzir esse risco, use uma conexão
segura entre você e os sites que está tentando acessar.
Independentemente de sua conexão, muitos sites tentam
rastrear seus padrões de uso em várias plataformas. Eles podem
acompanhar seu navegador, sua localização e outros padrões de
uso para tentar descobrir quem você é.

PERGUNTE AOS ALUNOS
`

Por que hackers mal-intencionados poderiam tentar acessar
suas informações online?

`

Que informações essas pessoas estão procurando?

`

Por que um site ao qual você não está conectado gostaria de
rastrear quem você é?

`

Alguns exemplos são: por informações de identificação
pessoal e outras que possam ser vendidas ou utilizadas para
ganhos financeiros.

`

Alguém sabe o que é malware? O que ele faz?

DIGA AOS ALUNOS

Malware é um código mal-intencionado executado de forma
oculta em seu computador. Alguns malware podem coletar dados
de qualquer parte de seu computador local, do disco rígido aos
dados de navegador. Eles também podem permitir que hackers
tomem controle de seu computador e o utilizem como quiserem.
A maioria dos malware são mais simples, como sites que imitam
portais seguros, como o de um banco, ou extensões que colocam
anúncios em seu navegador para ganhar dinheiro.

PERGUNTE AOS ALUNOS
`

O que você pode fazer para se proteger de malware,
espionagem ou rastreamento?

DIGA AOS ALUNOS

Tenha cuidado ao clicar em links, anúncios ou publicações de
redes sociais. A URL corresponde ao que você queria? Você acessa
a mesma página que aparece ao digitar a URL ou pesquisar o site?
Uma boa regra é que SSL/TLS deve proteger a página de login de
qualquer conta importante (como Google, Facebook, Twitter ou
contas bancárias). SSL/TLS dificulta o processo de um hacker na
mesma rede enviar um site falso a você caso digite a URL correta,
o que seria bem fácil sem esse protocolo.
Alguns sites poderão executar código para acessar suas
informações pessoais ou contas online se errarem no código. Eles
podem usar suas contas para gerar spam para outras pessoas.
Somente baixe ou instale software de fontes confiáveis e tenha
cuidado na hora de baixar arquivos executáveis (extensões .exe,
.pkg, .sh, .dll ou .dmg). Executáveis são arquivos que executam uma
ação. Às vezes, essas ações podem ser ruins. Por exemplo, alguém
pode escrever um executável para apagar o disco rígido de outra
pessoa ou instalar um navegador falso. É por isso que você só deve
instalar conteúdo de fontes confiáveis.
Você pode usar software antivírus para evitar a execução de
malware. Alguns software antivírus vêm com o computador
(por exemplo, o Microsoft Security Essentials para Windows); já
outros sistemas operacionais, como os dos computadores Apple,
têm configurações de segurança que bloqueiam a instalação de
software de fontes não confiáveis. Pense bem antes de ignorar
essas configurações.
Pense em usar também extensões de navegador que podem, por
exemplo, bloquear plug-ins, dificultando o rastreamento por sites.
No entanto, esse mesmo plug-in pode bloquear funções dos sites,
como a capacidade de veicular vídeos.
Você é que decide se quer instalar extensões de navegador de
acordo com suas preferências e os riscos que aceita correr
em termos de segurança online. Considere perguntas como: o
quanto me incomoda o rastreamento? Qual é o valor de minha
privacidade? Quero assistir a esse conteúdo (se, por exemplo, a
extensão do navegador bloquear um plug-in que processa o vídeo)
tanto assim?

Ferramentas de segurança
Observação: parte do conteúdo dessa atividade foi abordada na
“Atividade 1: Riscos online.” Você decide se quer rever o material,
caso já tenha percorrido a Atividade 1, ou ignorá-lo.

FUNDAMENTOS DO AMBIENTE DIGITAL LIÇÃO 5: Segurança cibernética, phishing e spam

27

PERGUNTE AOS ALUNOS
`

Você sabe se está protegido quando usa a internet?

DIGA AOS ALUNOS

Sem tomar os cuidados necessários, pode ser difícil ou até
impossível se proteger contra esses riscos online (os descritos na
seção anterior).
Outros riscos online podem surgir a qualquer momento. Portanto,
é importante ter muita cautela.

PERGUNTE AOS ALUNOS
`

O que uma pessoa poderia fazer se convencesse você de que
o site dela é importante?

`

Existem ferramentas que você pode usar para evitar ou
diminuir esses riscos. Alguém conhece alguma?

DIGA AOS ALUNOS

HTTPS é um padrão usado por sites para criptografar dados
transmitidos pela internet. A criptografia pode evitar que terceiros
visualizem dados de sua conexão. Ela oferece uma camada adicional
de segurança e pode ser usada em qualquer navegador com a
adição de “http://” na frete da URL utilizada (por exemplo, https://
www.mysite.com). No entanto, nem todos os sites aceitam HTTPS.
1.

Insira informações confidenciais (por exemplo, senhas,
informações de cartão de crédito) apenas em páginas da web
com prefixo HTTPS://.

Os certificados EV são conferidos a sites que confirmam suas
identidades junto a uma autoridade certificada. Nos navegadores,
o indicador de EV às vezes tem o formato do nome do site
ou da entidade de registro ao lado da barra de endereços. Os
certificados EV são conferidos a sites que confirmam suas
identidades junto a uma autoridade certificada. Nos navegadores,
o indicador de EV às vezes tem o formato do nome do site ou
da entidade de registro ao lado da barra de endereços. Se você
suspeita do conteúdo de um site específico, verifique se a URL
no certificado está de acordo com a URL no navegador clicando
em “Visualizar certificado”. Na tela de projeção, pode ser útil
demonstrar como localizar “Visualizar certificado”. Esses passos
variam de acordo com o navegador. Por exemplo, no Chrome, em
“Visualizar”, clique em “Desenvolvedor” e em “Ferramentas para
desenvolvedores”. Em “Ferramentas para desenvolvedores”, clique
na guia “Segurança” e em “Visualizar certificado”.
Além do fato de não executar software de fontes não confiáveis,
um software antivírus pode impedir que você visite páginas não
confiáveis ou baixe malware.
O ato de “fraude eletrônica” ocorre principalmente por emails
enviados por remetentes de spam que se fazem passar por
remetentes legítimos. Eles pedem sua senha e esperam que você
vá enviá-la por email ou entrar em um site falso. Os filtros de
spam podem evitar que alguns desses emails cheguem à caixa de
entrada. Para melhorar os filtros de spam, marque sempre emails
suspeitos que apareçam na caixa de entrada como spam.

PERGUNTE AOS ALUNOS

Que medidas você tomaria para evitar baixar sem querer
arquivos que possam prejudicar seu computador?

2.

É possível usar ferramentas de software para garantir o uso
de HTTPS sempre que possível.

`

3.

A maioria dos navegadores têm indicadores de segurança
em formato de cadeado ao lado da barra de endereços para
indicar as conexões HTTPS.

DIGA AOS ALUNOS

4.

Infelizmente, HTTPS não garante segurança total, já que
alguns sites mal-intencionados também aceitam HTTPS. O
HTTPS protege a conexão, mas não é garantia de que o site
seja genuíno.

Secure Sockets Layer (SSL)/Transport Layer Security (TLS) são
os nomes das tecnologias que protegem o HTTPS. SSL/TLS usam
chaves de criptografia, que funcionam de forma bem semelhante
a chaves reais. Se você escrever um segredo em um pedaço de
papel para seu amigo, quem encontrar o papel verá seu segredo.
Mas e se você der a ele uma cópia da chave pessoalmente e enviar
o segredo em caixas trancadas iguais? Se alguém interceptar a
caixa, terá dificuldade em ver o segredo sem a chave. Se alguém
tentar substituir a caixa por uma semelhante, você notará se a
chave funciona ou não. O SSL/TLS funciona da mesma maneira,
mas em um site.
Os indicadores de segurança do navegador também comunicarão
as informações de certificado de Validação Estendida (EV).
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Confira sempre se está baixando arquivos de sites confiáveis. Tome
muito cuidado na hora de abrir anexos de emails não conhecidos
e de clicar em janelas pop-up e mensagens de erro. Pense
também em instalar programas contra malware reconhecidos no
computador.

Como compartilhar senhas
PERGUNTE AOS ALUNOS
`

Em que situações não há problemas em divulgar a senha?
`

`

Possíveis respostas incluem contas compartilhadas (por
exemplo, Netflix).

Quais riscos podem estar associados à divulgação da senha?
`

Se uma pessoa mal-intencionada obtém sua senha, sua
conta pode ser invadida. A divulgação da senha aumenta
a chance de alguém obter acesso a ela. Se a mesma senha
é usada em outros sites, ela também pode ter acesso a
esses sites.
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DIGA AOS ALUNOS

A prática comum é a de não divulgar senhas a ninguém além do
aplicativo que a exige para login. Como descrito anteriormente,
fraude eletrônica é o ato de enganar alguém para que divulgue sua
senha.
No entanto, algumas pessoas podem pedir sua senha
explicitamente para poder acessar suas contas dizendo que elas
podem estar em perigo. Embora algumas dessas pessoas possam
ter boas intenções, como um amigo que deseja você a examinar
sua conta, não é boa ideia divulgar a senha, especialmente se
ela é usada em várias contas. Se você pretende divulgar a senha,
verifique se ela não é usada em nenhuma outra conta e use um
gerenciador de senhas para compartilhar o acesso.
Às vezes, a pessoa que pede a senha pode ser um adulto
conhecido e confiável, como seus pais, professores ou
empregador. Embora você conheça e confie nesses adultos,
normalmente é melhor para todos (as duas partes envolvidas) ter
uma conversa sobre o motivo desse pedido e sobre como eles
lidarão com sua senha. Quando são adultos de fora da família, é
uma boa ideia perguntar a eles diretamente se há alguma lei ou
regra que exija esse tipo de divulgação.
Fazer perguntas claras e educadas sobre leis e regras é
particularmente importante quando a solicitação de senha vem
de um adulto que não é da sua família e que você não conhece
pessoalmente, como um policial. Se um policial ou outra
autoridade governamental pedir a senha de suas redes sociais,
fique calmo e mantenha o respeito. Pergunte por que ele pede isso
e que leis ou regras fundamentariam esse pedido.

Tarefa
Parte 1
FOLHA DE EXERCÍCIOS
Organize os alunos em duplas ou trios. Distribua a folha de
exercícios “Spam”. Em seguida, peça a cada aluno para criar um
fluxograma que mostre como eles podem identificar spam e se
devem divulgar determinadas informações com outras pessoas
ou grupos de pessoas.

DIGA AOS ALUNOS

Leia cada um dos cenários e converse sobre a possibilidade de
serem spam e se vocês compartilhariam informações com a
pessoa ou o grupo de pessoas envolvido no cenário.

INTERAÇÃO DA TURMA
Dê aos alunos dez minutos para fazer isso. Em seguida, peça aos
grupos para mostrarem suas respostas.

PERGUNTE AOS ALUNOS
`

Quando você deve compartilhar a senha por email?

DIGA AOS ALUNOS

É prática comum entre sites e empresas nunca pedir sua senha
por email. Nunca transmita sua senha a ninguém dessa maneira,
mesmo que a fonte pareça legítima. Os emails quase nunca são
protegidos.

Dependendo das circunstâncias de uma solicitação feita por pais
ou tutores, professores, empregador, autoridades de aplicação da
lei, representantes do governo ou outra pessoa adulta, talvez você
tenha que divulgar sua senha. As circunstâncias que exigiriam isso
envolvem alguma lei ou regra que estabeleça essa divulgação ou
seu bom senso na hora de avaliar se a ajuda dessas pessoas é mais
benéfica do que o risco causado pela divulgação da senha.

Parte 2

Caso um adulto peça sua senha e esse pedido cause algum
desconforto, fale com um de seus pais/responsáveis ou outro
adulto de confiança de imediato, especialmente antes de ter que
responder ao pedido.

Agora, em um pedaço de papel, crie um fluxograma para mostrar
às pessoas como elas podem identificar spam e se podem
compartilhar determinadas informações online com outras
pessoas. Pode ser útil usar uma situação específica como base
para o fluxograma. Use uma das situações da folha de exercícios
ou uma nova. Caso seja uma da folha de exercícios, indique o
número da situação acima do fluxograma. Caso escolha criar seu
próprio cenário, descreva-o em um parágrafo curto acima do
fluxograma.

PERGUNTE AOS ALUNOS
`

Em que circunstâncias você deveria divulgar sua senha online?
`

Alguns exemplos incluem: somente quando é solicitado
pelo site que você está tentando acessar. Nunca
compartilhe sua senha em outros lugares, inclusive
por email, pois não costuma estar criptografado ou
protegido.

O próximo exercício é individual, e os alunos devem sair de seus
grupos.
Dê a eles 15 minutos para criar os fluxogramas.

DIGA AOS ALUNOS

Dê a eles 15 minutos para criar os fluxogramas.
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FOLHA DE EXERCÍCIOS

Spam

Em cada cenário, identifique se a mensagem é spam e se você deve compartilhar informações
com o remetente. Escreva sua resposta para cada pergunta no espaço fornecido.
SITUAÇÃO 1 Você recebe um email de um advogado dizendo que um parente distante seu
deixou um valor como herança. O email indica que “para receber o dinheiro, você deve enviar
o número de sua conta bancária e de remessa para podermos concluir o depósito”.

SITUAÇÃO 2 Um amigo envia uma mensagem dizendo que está tentando ver uma foto que você mostrou
anteriormente, mas à qual ele está sem acesso. Não é possível acessar seu computador no momento para
enviar a foto. Ele responde: “Posso entrar na sua conta rapidinho para baixar a foto? Qual é a senha?”.

SITUAÇÃO 3 Você recebe um email de sua escola dizendo que várias contas de estudantes
foram invadidas. Eles dizem ter detectado recentemente que várias contas de estudantes foram
comprometidas. Pedem desculpas e indicam que estão trabalhando para resolver o problema. Para
redefinir sua conta, você deve responder ao email com seu nome de usuário e senha.

SITUAÇÃO 4 Você recebe um email de um banco no qual tem uma conta. O email diz que
as contas dele foram invadidas e que você deve fazer login para alterar a senha assim que
possível, além de alterar as senhas de todas as contas que usem a mesma senha.

Este conteúdo é hospedado pelo Facebook e atualmente inclui recursos de aprendizado retirados do Youth and Media, um projeto do Berkman Klein Center for Internet & Society na
Universidade de Harvard, sob uma licença Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Você pode usar esses recursos, inclusive copiá-los e criar trabalhos derivados deles,
comerciais ou não comerciais, desde que indique o Youth and Media como a fonte original do conteúdo e obedeça aos outros termos da licença, compartilhando quaisquer futuros trabalhos
de acordo com os mesmos termos.
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FOLHA DE EXERCÍCIOS

Spam
CÓPIA DO EDUCADOR

Em cada cenário, identifique se a mensagem é spam e se você deve compartilhar informações
com o remetente. Escreva sua resposta para cada pergunta no espaço fornecido.
CENÁRIO 1
Você recebe um email de um advogado dizendo que um parente seu distante deixou um
valor como herança. O email indica que “para receber o dinheiro, você deve enviar o número
de sua conta bancária e de remessa para podermos concluir o depósito”.
` O mais provável é que esse email seja spam. Mesmo que tenha usado o nome correto de um parente seu, ele pode não ser
quem diz ser. O remetente pode ter obtido essa informação de parentesco de outros lugares. A divulgação de suas informações
bancárias é sempre um risco e deve ser feita com muito cuidado. Jamais envie suas informações a alguém sem ter falado com a
pessoa primeiro e, mesmo assim, tenha cuidado. Por exemplo, não é uma boa ideia enviar suas informações por email, já que ele
não é criptografado. É por isso que vários hospitais, advogados e bancos têm sites especiais para entrar em contato com você.

CENÁRIO 2
Um amigo envia uma mensagem dizendo que está tentando ver uma foto que você mostrou anteriormente,
mas à qual ele está sem acesso. Não é possível acessar seu computador no momento para enviar a
foto. Ele responde: “Posso entrar na sua conta rapidinho para baixar a foto? Qual é a senha?”.
` Embora não seja spam, não convém divulgar suas senhas para outras pessoas. Quando elas têm acesso à senha,
podem bloquear seu acesso ou entrar em outras contas que tenham a mesma senha. Além disso, se outra pessoa
aleatória ou um hacker vir sua mensagem, outras pessoas poderão ter acesso à conta sem seu conhecimento.

CENÁRIO 3
Você recebe um email de sua escola dizendo que várias contas de estudantes foram invadidas. Eles dizem ter detectado
recentemente que várias contas de estudantes foram comprometidas. Pedem desculpas e indicam que estão trabalhando
para resolver o problema. Para redefinir sua conta, você deve responder ao email com seu nome de usuário e senha.
` A prática comum é a de não pedir essas informações aos usuários. Mesmo que o remetente pareça
legítimo, você deve assumir que todos os emails que pedem senha são spam.

CENÁRIO 4
Você recebe um email de um banco que realmente tem uma conta sua. O email diz que as
contas dele foram invadidas e que você deve fazer login para alterar a senha assim que
possível, além de alterar as senhas de todas as contas que usem a mesma senha.
` A medida correta é abrir uma nova janela do navegador e acessar o site como você faria normalmente. Esse tipo de divulgação (de que
contas foram invadidas) normalmente é mencionado no portal do cliente da empresa ou do banco. As instruções no portal podem
ser seguidas com mais segurança. Assim como no Cenário 3, nenhum remetente de boa-fé pedirá credenciais de conta por email.

Este conteúdo é hospedado pelo Facebook e atualmente inclui recursos de aprendizado retirados do Youth and Media, um projeto do Berkman Klein Center for Internet & Society na
Universidade de Harvard, sob uma licença Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Você pode usar esses recursos, inclusive copiá-los e criar trabalhos derivados deles,
comerciais ou não comerciais, desde que indique o Youth and Media como a fonte original do conteúdo e obedeça aos outros termos da licença, compartilhando quaisquer futuros trabalhos
de acordo com os mesmos termos.
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LIÇÃO 6

Como entender e avaliar
pesquisas online
OBJETIVO DA LIÇÃO
`

Entender que popularidade e confiabilidade são dois conceitos essenciais
a serem considerados ao pesquisar e escolher fontes online.

`

Criar listas de verificação com critérios de avaliação de resultados de pesquisa
que possam ser usados para pesquisar e buscar informações.

` PERGUNTAS
IMPORTANTES

` Como as pessoas podem reconhecer o que é uma fonte confiável na internet em
meio a tantos resultados de pesquisa possíveis?

` IDADE

` 11 a 14
` Papel

` MATERIAIS

` Canetas ou lápis
` Cópias da folha de exercícios “Exemplo de pesquisa no Google”

` PREPARAÇÃO

` Imprimir uma folha de execícios por aluno.

` COMPETÊNCIA ` INFORMAÇÃO: avalio a precisão, a perspectiva e a veracidade da mídia digital e das publicações
ISTE
em redes sociais.
DIGCITCOMMIT

MATERIAL DE APOIO
Acesse facebook.com/fbgetdigital e obtenha
recursos para pais e jovens. Assim, será
possível complementar as lições que os alunos
aprenderam hoje em Fundamentos.
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VISÃO GERAL DA AULA

Na era do Google e outros mecanismos de pesquisa, o objetivo
desta lição é ajudar alunos a entender como as informações
chegam a eles por meio de ferramentas de pesquisa online. Os
alunos avaliarão um resultado de pesquisa do Google, distinguindo
a popularidade da confiabilidade dos resultados. Na forma de
listas de verificação, criarão uma ferramenta para determinar
de maneira independente quais fontes são as mais legítimas e
relevantes conforme se engajarem em sua própria pesquisa.

PROCEDIMENTO
1.

Divida os alunos em pequenos grupos e forneça cópias da
folha de exercícios “Exemplo de pesquisa do Google”. Peça
aos alunos para classificarem os resultados do mais ao menos
confiável. Defina o termo “confiabilidade” no quadro, com a
participação da turma.

2.

Peça aos grupos que informem sua classificação e justifiquem
as próprias escolhas.

3.

No quadro, crie um gráfico com os títulos “Fonte confiável”
e “Fonte não confiável”. Com base nas classificações dos
alunos, anote cada fonte dos exemplos de pesquisa na
coluna apropriada. Documente os motivos que os alunos
apresentaram para justificar as classificações.

4.

Mencione que a folha de exercícios mostra como os
resultados de pesquisa realmente apareceriam, não por
ordem de confiabilidade, mas com base em vários fatores.
Alguns deles são popularidade, localização e histórico de
pesquisa.

5.

Peça aos alunos para escolherem um parceiro e juntos criarem
uma lista de verificação para avaliar os resultados da pesquisa.

6.

Peça aos alunos para compartilharem os itens de suas listas
de verificação e crie uma lista de todo o grupo. Diferencie
os itens que precisam ser verificados dos que podem ser
verificados. Por exemplo, o site pode terminar em .edu ou não
pode demonstrar uma opinião em seu título.

7.

As listas de verificação podem incluir, entre outros, os
seguintes critérios:
`

Que tipo de site ou página é este? (Blogs pessoais, fóruns
de discussão e colunas de aconselhamento normalmente
não são fontes confiáveis.)

`

O site está associado a uma organização ou instituição de
ensino?

`

O site é de uma agência de notícias conhecida e com
conteúdo verificado, como a Associated Press ou o The
Washington Post?

`

A URL do site termina em .edu, .com, .org, .net ou outra
extensão? O que isso revela sobre ele?

`

O título do site parece ser uma isca de cliques ou inclui
linguagem sensacionalista ou tensa?

`

A página ou o site apresenta um autor confiável?

`

O autor cita as fontes?

`

O título ou o cabeçalho mostra uma opinião?

`

Quando o site ou o artigo foi publicado?

8.

Se certos critérios importantes não forem mencionados na
discussão em aula, fale de mais itens da lista de verificação
para que os alunos os avaliem e expliquem sua importância.

9.

Peça aos alunos para refletirem e anotarem suas ideias
sobre estas perguntas: por que você acha que os resultados
de pesquisa não estão organizados unicamente por sua
confiabilidade? Por que é importante ter uma lista de
verificação de confiabilidade? Como esta atividade mudou a
sua maneira de avaliar os resultados de pesquisas online?

VOCABULÁRIO

algoritmo [al-go-rit-mo] (substantivo) um processo ou conjunto
de regras a ser seguido em cálculos ou outras operações de
resolução de problemas, especialmente por um computador
algoritmo de pesquisa [al-go-rit-mo de pes-qui-sa] (substantivo)
o processo matemático pelo qual o mecanismo de pesquisa
calcula uma resposta digitada na barra de pesquisa
confiabilidade [con-fi-a-bi-li-da-de] (substantivo) a qualidade de
ser confiável, transparente, sincero
popularidade [po-pu-la-ri-da-de] (substantivo) o estado ou
condição de ser apreciado(a), admirado(a) ou apoiado(a) por
muitas pessoas

Fontes:
Google Dictionary
merriam-webster.com
en.oxforddictionaries.com
tolerance.org/classroom-resources/tolerance-lessons/
understanding-and-evaluating-online-searches
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FOLHA DE EXERCÍCIOS

Exemplo de pesquisa do Google

Abaixo estão os resultados da pesquisa feita no Google chamada “celulares afetam adolescentes”. Em grupo, classifique estas
fontes da mais à menos confiável e prepare uma explicação de como e por que você classificou os resultados dessa forma.

O efeito negativo dos celulares sobre a saúde dos adolescentes
livestrong.com › Criação de filhos
13 de agosto de 2015 — Para muitos adolescentes, celulares são um vício. Desde privação do sono até
direção perigosa com celular, o aparelho representa um risco de saúde para adolescentes que...
Sete efeitos negativos dos celulares sobre adolescentes | MomJunction
momjunction.com › Jovens › Segurança
6 de janeiro de 2017 — Celulares são realmente indicados para adolescentes? Quais são os efeitos
negativos dos celulares nos adolescentes? Leia este artigo para moderar o uso...
Celulares: efeitos físicos em adolescentes | A composição de...
openlab.citytech.cuny.edu/the-composition-of-happiness-f2014/2014/11/24/cell-phones-physical-effects-on-teenagers
24 de novembro de 2014 — Muitos estudos sobre como os celulares afetam a saúde física de
adolescentes foram realizados... Jovens que usam seus celulares com muita frequência são
mais inquietos, têm um estilo de vida mais descuidado, problemas de sono, mais estresse e
cansaço. Como o artigo menciona, “o vício em celulares está se tornando comum”.
Efeitos dos celulares sobre crianças e adolescentes | HuffPost
huffpost.com/entry/examining-the-effects-of-mobile-phones-on-kids-and-teens_b_8633658
27 de novembro de 2015 — Pesquisadores investigam os efeitos da exposição ao EMF RF (campo eletromagnético de
radiofrequência) de celulares durante o sono, padrões cerebrais e função cognitiva de crianças e jovens entre dez e 18
anos. As emissões de EMF RF de celulares e outras tecnologias já foram estudadas em adultos, mas nunca em crianças.
O que os celulares fazem com o cérebro dos adolescentes? | CBS News
cbsnews.com/news/what-do-mobile-phones-do-to-teenage-brains
20 de maio de 2014 — O mais amplo estudo do gênero pesquisará o impacto da
tecnologia celular em cérebros em desenvolvimento, memória e atenção.

A missão da Teaching Tolerance é ajudar professores e escolas a ensinar crianças e jovens sobre como ter uma participação ativa numa democracia diversificada. Este
conteúdo é hospedado pelo Facebook e atualmente inclui recursos de aprendizado retirados do Teaching Tolerance, sob uma licença Creative Commons AttributionShareAlike 4.0 International. Você pode usar esses recursos, inclusive copiá-los e criar trabalhos derivados deles, comerciais ou não comerciais. Essa é uma opção válida,
desde que indique a Teaching Tolerance como a fonte original do conteúdo e siga os outros termos da licença, compartilhando futuros trabalhos de acordo com os
mesmos termos.
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FOLHA DE EXERCÍCIOS

Exemplo de pesquisa do Google

Celulares e adolescentes: impactos, consequências e preocupações...
unitec.researchbank.ac.nz/handle/10652/1270
por S Ravidchandran — 2009 — Citado por 4 — Artigos relacionados. Histórico: é muito comum ver celulares nas
mãos das pessoas, especialmente de adolescentes. A literatura científica apresenta fortes evidências de que…
Adolescentes viciados em celulares | PsychGuides.com
psychguides.com/guides/teen-cell-phone-addiction
Conheça os indícios e os sintomas do vício em celulares entre adolescentes, saiba como
ajudar um jovem a superar o vício e os efeitos que essa compulsão tem sobre eles.
Guia para pais sobre adolescentes e celulares | CHLA
chla.org/blog/rn-remedies/parents-guide-teens-and-cell-phones
Problemas entre adolescentes que usam celular podem causar brigas... e ter um
efeito devastador e com risco de vida na pessoa que sofre bullying.
Cinco verdades sobre adolescentes e telas: efeitos da TV, celulares...
fit.webmd.com/teen/recharge/article/teens-screen-time
A maioria dos adolescentes passa muito tempo diante da tela da TV, do computador ou do celular,
o que afeta seu estado de espírito, notas, saúde física e perspectiva. O WebMD oferece...

A missão da Teaching Tolerance é ajudar professores e escolas a ensinar crianças e jovens sobre como ter uma participação ativa numa democracia diversificada. Este
conteúdo é hospedado pelo Facebook e atualmente inclui recursos de aprendizado retirados do Teaching Tolerance, sob uma licença Creative Commons AttributionShareAlike 4.0 International. Você pode usar esses recursos, inclusive copiá-los e criar trabalhos derivados deles, comerciais ou não comerciais. Essa é uma opção válida,
desde que indique a Teaching Tolerance como a fonte original do conteúdo e siga os outros termos da licença, compartilhando futuros trabalhos de acordo com os
mesmos termos.
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LIÇÃO 7

Como avaliar
fontes online
OBJETIVO DA LIÇÃO
`

Avaliar a confiabilidade das fontes.

`

Usar várias ferramentas para avaliar o viés e a precisão das fontes.

`

Entender e identificar erros de raciocínio comuns.

`

Criar uma ferramenta ou um método de avaliação de fontes.

` PERGUNTAS
IMPORTANTES
` IDADE

` Por que a democracia depende de uma mídia imparcial e precisa?
` Por que algumas ferramentas são melhores que outras para determinar a
credibilidade de uma fonte ou notícia online?
` 15 a 19
` Notícias falsas disparam nas redes sociais
edition.cnn.com/2016/11/20/opinions/fake-news-stories-thrive-donath/index.html
` O guia completo para avaliar recursos online
hostingfacts.com/evaluating-online-resources/#Checklist

` MATERIAIS

` Dez perguntas para detectar notícias falsas
courts.ca.gov/documents/BTB24-PreCon2G-3.pdf
` Avaliação de fontes: use o teste C.R.A.P.!
libraries.mercer.edu/research-tools-help/citation-tools-help/evaluating-sources
` Acredite ou não: como utilizar as perguntas do consumidor, páginas 17 e 18
` Como avaliar recursos na Internet: sites enganosos
eduscapes.com/tap/topic32.htm
` Folha de exercícios “Como avaliar a confiabilidade das fontes”

` PREPARAÇÃO

` Imprima uma cópia de cada folha de exercícios por aluno ou por grupo de alunos.

` COMPETÊNCIA ` INFORMAÇÃO: avalio a precisão, a perspectiva e a veracidade da mídia digital e das publicações
ISTE
em redes sociais.
DIGCITCOMMIT

MATERIAL DE APOIO
Acesse facebook.com/fbgetdigital e obtenha
recursos para pais e jovens. Assim, será
possível complementar as lições que os alunos
aprenderam hoje em Fundamentos.
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VISÃO GERAL DA AULA

Uma democracia prospera com o fluxo livre de informações e a
confiança do público de que essas informações são confiáveis.
Nesta lição, os alunos localizarão e verificarão fontes de
informações confiáveis. Em pequenos grupos, discutirão métodos
de avaliação da credibilidade de fontes online e usarão essas
estratégias para avaliar vários sites ou notícias.

2.

3.

Inicie a lição perguntando aos alunos como eles se mantêm
informados. Redes sociais Aplicativos de notícias? TV? Por
meio de jornais tradicionais? Depois, apresente a eles alguma
perspectiva histórica. Antes da internet e das TVs a cabo, só
havia quatro emissoras de televisão. A única forma que os
leitores tinham de comentar notícias era escrever cartas ao
editor. Pergunte a opinião dos alunos sobre como a expansão
das formas de receber, compartilhar e comentar notícias
afetou a compreensão de mundo da sociedade e das pessoas.
Mostre a história da CNN “Fake News Stories Thriving on
Social Media” (Notícias falsas disparam nas redes sociais). Em
grupo, discutam as seguintes perguntas:
`

Por que você acha que algumas pessoas compartilham
notícias falsas?

`

Qual é o possível problema das notícias falsas e de não
ser possível diferenciar o que é verdade ou mentira?

`

Em sua opinião, por que o público tornou-se mais cético
quanto à credibilidade da mídia?

4.

5.

Quais são os perigos de compartilhar informações falsas?

`

Empresas de redes sociais como o Facebook e o Twitter
têm a responsabilidade de avisar os leitores de que
algumas histórias são falsas?

`

Como consumidores de notícias, temos a
responsabilidade de garantir que as histórias que
compartilhamos em redes sociais sejam verdadeiras?

Organize os alunos em grupos Think-Pair-Share e peça que
respondam à breve pesquisa abaixo. Peça a alguns voluntários
para explicarem o raciocínio por trás de cada resposta.
`

Se eu tiver uma ligação emocional com a história, é bem
mais provável que a lerei. Sim ou não?

`

Se eu tiver uma ligação emocional com a história, é bem
mais provável que a lerei. Sim ou não?

`

Antes de compartilhar uma história, reflito sobre se ela é
verdadeira. Sim ou não?

Após discutir os resultados da pesquisa com os alunos,
enriqueça a conversa perguntando:

Por que é importante receber informações precisas
(factuais e livres de erros)?

`

Por que é importante aprendermos a detectar viés
(preconceitos ou crenças sem fundamento) no noticiário?

7.

Organize a turma em grupos de quatro a cinco alunos. Peça a
cada grupo para analisar a folha de exercícios “Como avaliar
a confiabilidade das fontes”. Depois, atribua a cada grupo um
dos sites enganosos mencionados em “Como avaliar recursos
da Internet: sites enganosos.

8.

Peça a cada grupo para completar a folha de exercícios
“Como avaliar a confiabilidade das fontes”.

9.

Depois que os alunos terminarem, use as perguntas abaixo
para intermediar uma discussão em grupo sobre a eficácia das
ferramentas de avaliação. Lembre os alunos da importância
de avaliar a credibilidade das fontes antes de compartilharem
histórias.

Por que é relevante que notícias falsas são mais
compartilhadas do que notícias legítimas?

`

`

Diga aos alunos que existem várias ferramentas para avaliar
o viés e a precisão das informações. A maioria dessas
ferramentas examina a fonte das informações (autor, editor),
a finalidade da história e sua objetividade e precisão, a
confiabilidade e credibilidade das fontes e o público.

A análise do comportamento online em 2016 revelou que,
em redes sociais, notícias falsas têm maior probabilidade de
serem compartilhadas do que histórias verdadeiras. Em grupo,
discutam as seguintes perguntas:
`

Por que a democracia depende de uma mídia imparcial e
precisa?

6.

PROCEDIMENTO
1.

`

`

Qual é a sua conclusão sobre o site com base apenas em
seu conhecimento e sua experiência? Você determinou
corretamente se o site tinha credibilidade?

`

As ferramentas ajudaram você a determinar a
credibilidade do site ou da notícia?

`

Que aspectos da ferramenta você achou mais eficazes?

`

Que aspectos da ferramenta você achou menos eficazes?

`

O que você faria para aprimorar esta ferramenta?

`

Compare seu primeiro método de avaliação de sites com
a ferramenta que usou na segunda vez. Qual a diferença
entre eles? Qual o método mais eficiente de evitar erros
de raciocínio comuns e por quê?

Atividade de extensão
1.

Peça aos alunos que preparem individualmente apresentações
curtas resumindo os resultados da atividade de avaliação de
fontes:
`

Nome do site e da história examinados.

`

Eficácia do primeiro método em comparação à
ferramenta de avaliação.

`

Aspectos mais e menos eficazes da ferramenta.

`

Uma lista de etapas a seguir no futuro para avaliar a
credibilidade das fontes.

`

Uma explicação de por que usar métodos de avaliação
eficazes é importante para você e para os outros.
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2.

Peça à turma para criar uma lista de verificação de critérios
que possa ser usada para avaliar notícias e sites. Peça aos
alunos que usem a lista por alguns dias e depois informem o
que aprenderam.

VOCABULÁRIO

notícia falsa [no-tí-cia fal-sa] (substantivo) Informações falsas ou
propaganda publicadas como se fossem notícias autênticas
redes sociais [re-des so-ci-ais] (substantivo) Sites e outros meios
de comunicação online que são usados por grandes grupos de
pessoas para compartilhar informações e expandir contatos
sociais e profissionais
ferramenta de avaliação [fer-ra-men-ta de a-va-li-a-ção]
(substantivo) Um processo ou procedimento para julgar ou avaliar
a confiabilidade de algo
credibilidade [cre-di-bi-li-da-de] (substantivo) A veracidade ou
confiabilidade de algo
viés [vi-és] (substantivo) preconceito, consciente ou não, que
favorece uma pessoa ou ponto de vista em detrimento de outros
precisão [pre-ci-são] (substantivo) A condição ou qualidade de
ser verdadeiro, correto ou exato; ausência de erro ou defeito
confiabilidade [con-fi-a-bi-li-da-de] (substantivo) A capacidade de
ser confiável quanto a precisão, honestidade ou resultados

Fontes:
dictionary.com
freethesaurus.com
tolerance.org/classroom-resources/tolerance-lessons/
evaluating-online-sources
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FOLHA DE EXERCÍCIOS

Como avaliar a confiabilidade das fontes

Nesta atividade, você trabalhará com membros do seu grupo para determinar a credibilidade
de fontes da internet e a eficácia de várias ferramentas de avaliação.

INSTRUÇÕES
1.

Seu professor indicará uma página da web que você deverá avaliar.

2.

Usando apenas seu próprio conhecimento e inteligência, tente determinar a credibilidade do site. Prepare-se para
justificar seu raciocínio. Preencha o gráfico abaixo chamado “Como usar meus métodos para avaliar sites”.

3.

Analise várias das ferramentas de avaliação de credibilidade listadas abaixo. Escolha uma delas e reexamine o site usando a ferramenta.

4.

`

“O guia completo para avaliar recursos online”
hostingfacts.com/evaluating-online-resources/#Checklist

`

“Dez perguntas para detectar notícias falsas”
courts.ca.gov/documents/BTB24-PreCon2G-3.pdf

`

“Avaliação de fontes: use o teste C.R.A.P.!”
libraries.mercer.edu/research-tools-help/citation-tools-help/evaluating-sources

`

“Acredite ou não: como utilizar as perguntas do consumidor”, páginas 17 e 18
newseumed.org/tools/lesson-plan/believe-it-or-not-putting-consumers-questions-work

Com base em sua experiência no uso de uma ferramenta de credibilidade, preencha o
formulário “Como usar uma ferramenta de credibilidade para avaliar sites”.

A missão da Teaching Tolerance é ajudar professores e escolas a ensinar crianças e jovens sobre como ter uma participação ativa numa democracia diversificada. Este
conteúdo é hospedado pelo Facebook e atualmente inclui recursos de aprendizado retirados do Teaching Tolerance, sob uma licença Creative Commons AttributionShareAlike 4.0 International. Você pode usar esses recursos, inclusive copiá-los e criar trabalhos derivados deles, comerciais ou não comerciais. Essa é uma opção válida,
desde que indique a Teaching Tolerance como a fonte original do conteúdo e siga os outros termos da licença, compartilhando futuros trabalhos de acordo com os
mesmos termos.
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FOLHA DE EXERCÍCIOS

Como usar meus métodos para avaliar sites

Nome do site:
Fonte (um link ou o nome da publicação):
Liste os métodos usados para avaliar a credibilidade do site e as suas conclusões com base em cada método:
1.

2.

3.

4.

5.

Resuma seus pensamentos sobre a credibilidade do site:

A missão da Teaching Tolerance é ajudar professores e escolas a ensinar crianças e jovens sobre como ter uma participação ativa numa democracia diversificada. Este
conteúdo é hospedado pelo Facebook e atualmente inclui recursos de aprendizado retirados do Teaching Tolerance, sob uma licença Creative Commons AttributionShareAlike 4.0 International. Você pode usar esses recursos, inclusive copiá-los e criar trabalhos derivados deles, comerciais ou não comerciais. Essa é uma opção válida,
desde que indique a Teaching Tolerance como a fonte original do conteúdo e siga os outros termos da licença, compartilhando futuros trabalhos de acordo com os
mesmos termos.
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FOLHA DE EXERCÍCIOS

Como usar uma ferramenta de
credibilidade para avaliar sites
Nome do site:
Nome da ferramenta:
Fonte (um link ou o nome da publicação):
Liste os métodos usados para avaliar a credibilidade do site e as suas conclusões com base em cada método:
1.

2.

3.

4.

5.

Resuma seus pensamentos sobre a credibilidade do site:

A missão da Teaching Tolerance é ajudar professores e escolas a ensinar crianças e jovens sobre como ter uma participação ativa numa democracia diversificada. Este
conteúdo é hospedado pelo Facebook e atualmente inclui recursos de aprendizado retirados do Teaching Tolerance, sob uma licença Creative Commons AttributionShareAlike 4.0 International. Você pode usar esses recursos, inclusive copiá-los e criar trabalhos derivados deles, comerciais ou não comerciais. Essa é uma opção válida,
desde que indique a Teaching Tolerance como a fonte original do conteúdo e siga os outros termos da licença, compartilhando futuros trabalhos de acordo com os
mesmos termos.
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FOLHA DE EXERCÍCIOS
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LIÇÃO 1

Reputação online
OBJETIVO DA LIÇÃO

Os alunos considerarão como as informações online disponíveis publicamente
ajudam a formar as opiniões de outras pessoas sobre eles. Eles identificarão públicos
para diferentes tipos de comunicações online, considerarão quais informações
querem que apareçam quando alguém pesquisa seus nomes e aprenderão formas de
reagir a conteúdos sobre eles publicados na internet e de que não gostam.
` PERGUNTAS
IMPORTANTES

` Com base nas informações online sobre você, como pode moldar a percepção das
pessoas sobre você?

` IDADE

` 13 a 18

` MATERIAIS

` PREPARAÇÃO

` Folha de exercícios “O que você deve fazer?”
` Folha de exercícios — cópia do educador “O que você deve fazer?”
` Imprimir uma folha de execícios por aluno.
` Os alunos vão precisar de acesso à internet para essa lição.

` COMPETÊNCIA ` INCLUSÃO: estou disposto(a) a ouvir e aceitar de maneira respeitosa diversos
pontos de vista, além de interagir com as outras pessoas na internet com respeito
ISTE
eempatia.
DIGCITCOMMIT

MATERIAL DE APOIO
Visite facebook.com/fbgetdigital para acessar
recursos para pais e jovens que podem complementar
as lições que os alunos realizaram no Bem-estar hoje.

2

Fonte: este conteúdo é hospedado pelo Facebook e atualmente inclui recursos de aprendizado retirados
do Youth and Media, um projeto do Berkman Klein Center for Internet & Society na Universidade de
Harvard, sob uma licença Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Você pode usar
esses recursos, inclusive copiá-los e criar trabalhos derivados deles, comerciais ou não comerciais, desde
que indique o Youth and Media como a fonte original do conteúdo e obedeça aos outros termos da licença,
compartilhando quaisquer futuros trabalhos de acordo com os mesmos termos.
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Quem sabe seus segredos?
Parte 1
DIGA AOS ALUNOS

Você tem algum segredo? Guarde-o só para você. Não
precisa contar para alguém ou escrever seu segredo.
Agora, responda silenciosamente a estas perguntas (não
responda em voz alta nem escreva suas respostas):
1.

Quantas pessoas nesta sala sabem qual é o seu segredo?

2.

Quantas pessoas no seu bairro sabem qual é o seu segredo?

3.

Quantas pessoas que você nunca encontrou
pessoalmente sabem qual é o seu segredo?

Imagine que você escreveu esse segredo em um pedaço de
papel e uma pessoa nesta sala foi escolhida aleatoriamente
para ler o que estava escrito. Responda a mais estas outras
perguntas ainda silenciosamente, sem respondê-las em
voz alta nem escrever as respostas. Após uma semana:
1.

Quantas pessoas nesta sala saberiam qual é o seu segredo?

2.

Quantas pessoas no seu bairro saberiam qual é o seu segredo?

3.

Quantas pessoas que você nunca encontrou
pessoalmente saberiam qual é o seu segredo?

Parte 2
DIGA AOS ALUNOS

Considere as pessoas que podem ver um segredo
seu ou outro tipo de informação sobre você
como “o público” daquele conteúdo.
Saber quem são essas pessoas pode ajudar você a determinar
com mais facilidade as informações que compartilharia
ou não com terceiros. Um público pode ser composto
de uma única pessoa ou de um grupo de pessoas com
acesso a uma informação específica sobre você.
Com as tecnologias modernas de hoje, esses públicos podem
aumentar com muita rapidez. Devido a esse potencial para
crescer rapidamente, é difícil (se não impossível) você saber
ou limitar o público que tem acesso às suas informações e
atividades online. Embora esse crescimento rápido do público
seja uma vantagem quando você deseja divulgar seu trabalho
para várias pessoas, ele se transforma em uma desvantagem
para as informações que você quer manter privadas.
Infelizmente, as informações privadas, especialmente as
embaraçosas, são interessantes para quem as vê. Por isso,
quando informações desse tipo são publicadas online,
é um desafio controlar quem terá acesso a elas.

Sempre que você compartilhar informações online
(mesmo que diretamente com uma pessoa, via SMS
ou mensagem privada), saiba que esse conteúdo pode
alcançar muita gente além do público pretendido.

Parte 3
PERGUNTE AOS ALUNOS
`

Quando você publica uma atualização de status, uma foto ou
outras informações nas redes sociais, quem é o seu público?

`

Ele é determinado pela plataforma de
rede social? Ou pelo contexto?

DIGA AOS ALUNOS

Isso varia de acordo com as configurações de privacidade e a
plataforma de rede social que você escolher, mas seu público pode
incluir apenas seus amigos mais próximos/seguidores/conexões
ou ser abrangente o bastante para incluir qualquer usuário da
plataforma de rede social ou pessoa que pesquisar seu nome na
internet. Independentemente do público, suas informações podem
ser copiadas e publicadas em outro lugar, alguém pode fotografar
ou salvar uma captura de tela do conteúdo ou as informações
podem ser compartilhadas em conversas presenciais ou online.

PERGUNTE AOS ALUNOS
`

Quem é o público do conteúdo que
você publica nas redes sociais?

`

Quem você deseja alcançar quando publica, por exemplo,
na conta de rede social ou na linha do tempo do Facebook
de outra pessoa (comentando uma foto dela ou marcando
essa pessoa em uma publicação ou uma foto)?

DIGA AOS ALUNOS

Isso pode variar de acordo com as suas configurações
de privacidade e as dessa outra pessoa, mas o conteúdo
que você publicou, em geral, poderá ser visualizado por
amigos/seguidores/conexões dessa pessoa, inclusive
por pessoas que você não conhece, como parentes,
administradores ou professores na escola dela.

PERGUNTE AOS ALUNOS
`

Quando você envia uma mensagem (SMS, email, privada/
mensagem direta), quem você pretende alcançar?

DIGA AOS ALUNOS

Seu público é a pessoa para quem você enviou a mensagem,
mas lembre-se: talvez terceiros possam lê-la.

PERGUNTE AOS ALUNOS
`

Como sua mensagem pode ser lida por outras
pessoas, além daquela para quem você a enviou?
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` Exemplos: por fotos/capturas de tela,
encaminhamento da mensagem e quando alguém
a mostra no telefone para outra pessoa etc.
`

Alcançar um público maior pode ser útil em quais situações?
` Exemplos: quando você deseja transmitir uma
mensagem, mobilizar pessoas para um determinado
fim e aumentar o reconhecimento de algo.

`

E quando isso pode ser um problema?
` Exemplos: quando o conteúdo compartilhado
puder causar problemas para você, colocá-lo(a) em
situações desagradáveis ou manchar sua reputação.

`

Ter uma boa reputação online seria
importante em quais situações?
` Exemplos: para ingressar em uma instituição de ensino,
se candidatar a um emprego e fazer novas amizades.

Como pesquisar sobre
sua reputação

essas pessoas encontrarem, bom ou ruim, afetará o que elas
pensam sobre você. Para controlar isso, você precisa saber
quais informações suas as pessoas encontrarão na internet.
Entre essas pessoas podem estar futuros empregadores e
profissionais responsáveis pela admissão de novos alunos
em uma instituição de ensino. Essas pessoas não são
obrigadas a dizer para um candidato que pesquisaram seu
nome na internet para decidir sobre sua admissão.

Parte 3
INTERAÇÃO DA TURMA
Organize os alunos em duplas.

DIGA AOS ALUNOS

Pensem em três informações que você gostaria de ver a seu
respeito nos resultados da pesquisa online. Qual é a probabilidade
de esses resultados realmente aparecerem na pesquisa?
Converse sobre isso com o seu parceiro.

Parte 1

PERGUNTE AOS ALUNOS

INTERAÇÃO DA TURMA

`

No que você e seu parceiro pensaram?

`

Levantem a mão se vocês tiverem pesquisado seu próprio
nome no Google/pesquisado seu nome online. O que vocês
viram? Quais fotos aparecem? Conseguiram encontrar
informações sobre vocês mesmos ou existem outras
pessoas no mundo com o nome igual ao de vocês?

O professor escolhe uma figura pública (uma celebridade da
música, do cinema ou da TV, um político ou um empresário
de sucesso) que os alunos conheçam. Pesquise o nome dessa
pessoa na internet, no Google ou em outro mecanismo de busca,
com os alunos e analise algumas das informações que aparecem
nos resultados da pesquisa (projete os resultados em uma tela
para que todos vejam). Aproveite para explorar a presença
dessa figura pública nas redes sociais. Depois de analisar as
informações alguns minutos, peça para dois alunos interpretarem
uma interação hipotética entre essa figura pública e um fã.

PERGUNTE AOS ALUNOS

` Caso alguns alunos tenham o mesmo nome, peça que
eles adicionem uma informação extra nas pesquisas,
como a cidade natal ou o nome da escola.
Se houver computadores ou dispositivos móveis com
acesso à internet, você também poderá pedir para
os alunos pesquisarem por eles mesmos no Google/
pesquisarem o próprio nome online durante a atividade.

`

Como é encontrar alguém que sabe tanto sobre
essa pessoa?

`

Como ela sentiria se as informações não
estivessem corretas?

`

Quantas pessoas têm acesso a essas informações?

`

`

Como ela poderia controlar quais informações
divulgar a seu respeito online?

Quais são os primeiros resultados da
pesquisa sobre seu nome?

`

Você se sente confortável com essas informações?

`

O que os outros resultados sugerem sobre você?
Como um aluno? Como um funcionário?

Parte 2
DIGA AOS ALUNOS

As pessoas que você conhecer usarão mecanismos de buscas
para obter as informações sobre você. Todo o conteúdo que
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PERGUNTE AOS ALUNOS

Ao pesquisar seu nome no Google/pesquisar seu
nome online, faça estas três perguntas:

Com base nesses resultados, o que alguém que não conhece você
pensaria a seu respeito? Qual impressão essa pessoa teria de você
se ela visse os primeiros resultados da pesquisa pelo seu nome?

Como responder a
informações complexas

2.

Várias plataformas também oferecem interfaces para você
sinalizar as informações que considera inconvenientes
ou desinteressantes, como conteúdos (publicação
de fotos, vídeos e texto) que mostram você de uma
forma negativa/desagradável, que não deveriam estar
na plataforma (porque são ofensivos, violentos ou
proibidos) ou que aparentam ser um golpe. A plataforma
verifica se esses conteúdos estão em conformidade com
seus termos de serviço e normas da comunidade.

3.

Em alguns casos, você poderá tomar medidas legais e
até mesmo mover uma ação, dependendo da jurisdição
e da legislação aplicável (como em situações que
caracterizem invasão de privacidade ou declarações
falsas capazes de prejudicar a reputação de alguém).

4.

Alguns países têm leis específicas para exigir que
plataformas removam determinados tipos de
conteúdos ilegais mediante notificação, (por exemplo
a Network Enforcement Act na Alemanha).

5.

Observe que tentar omitir/remover/corrigir
conteúdos também pode ter o efeito contrário
de chamar mais atenção para o assunto.

INTERAÇÃO DA TURMA

Distribua a folha de exercícios “O que você deve fazer?”.
Organize os alunos em duplas. Peça aos alunos para discutir
as situações mencionadas, sugerir duas estratégias/soluções
para cada situação e pensar nas possíveis consequências
de seus atos. Reserve 15 minutos para essa atividade.

PERGUNTE AOS ALUNOS
`

O que você deve fazer quando alguém publicar
algo a seu respeito que você não goste ou
considere inadequado naquele contexto?

`

O que você deve considerar antes de publicar
conteúdo sobre outra pessoa?

Como responder a
informações negativas
Parte 1
PERGUNTE AOS ALUNOS
`

Se você pesquisar seu nome na internet (usando
um mecanismo de busca ou nas redes sociais) e
encontrar informações negativas a seu respeito,
poderá tomar alguma medida contra isso?

`

Que tipos de conteúdo você não gostaria
que outras pessoas vissem?

Parte 2
DIGA AOS ALUNOS

Você poderá tomar algumas medidas se encontrar
informações negativas a seu respeito, dependendo do
contexto e do tipo de informação, entre outros fatores.
Uma delas é o “contradiscurso”, que consiste em chamar
a atenção ou dar mais visibilidade para histórias positivas a
seu respeito com a criação e o gerenciamento de conteúdos
que mostram você de forma positiva. Por exemplo, você
pode criar um blog ou um site com seu nome para fortalecer
oportunamente sua presença nas redes sociais.
Outra medida é remover o conteúdo negativo. Por exemplo:
1.

Se encontrar um conteúdo indesejado, como uma foto
sua, você poderá entrar em contato com a pessoa que a
publicou (principalmente nas redes sociais ou em aplicativos
de mensagens) e pedir que ela remova esse conteúdo.

Parte 3
DIGA AOS ALUNOS

Além disso, o direito à “remoção de conteúdo”, mais conhecido
como o “direito ao esquecimento”, é garantido por lei aos
cidadãos da União Europeia (“UE”), mesmo se eles estiverem
viajando ou vivendo em países fora da UE. De acordo com
esse direito assegurado pelo RGPD (Regulamento Geral sobre
a Proteção de Dados), os cidadãos da UE podem solicitar que
os “controladores de dados” excluam tipos específicos de
informações sobre eles. (Os “controladores de dados” são
empresas, pessoas, agências do governo e outros órgãos que
decidem como as informações sobre você serão processadas.)
Existem seis motivos para as pessoas na UE solicitarem a remoção
de informações sobre elas. Cada um desses motivos engloba
diversas circunstâncias. Por exemplo, um motivo para solicitar
remoção de dados é comprovar que as informações coletadas
são de uma “criança” que depois entende a gravidade dos
riscos de compartilhar essas informações. Esse é um motivo
bastante genérico. Provavelmente, existem inúmeras razões
para uma pessoa com 25 anos de idade solicitar a remoção
de um conteúdo que compartilhou quando tinha 16 anos.
Também existem limites significativos para o direito ao
esquecimento. Uma solicitação de remoção de conteúdo pode
ser negada por cinco motivos. Assim como acontece com os
motivos para solicitar uma remoção, os motivos para negá-la
também abrangem as mais diversas situações. Em instantes,
falaremos mais sobre um motivo importante para negar essa
solicitação, visando proteger a liberdade de expressão.
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O RGPD entrou em vigor dia 25 de maio de 2018. Com o tempo,
entenderemos melhor como as pessoas na UE estão exercendo
seu direito ao esquecimento e como as empresas, as agências
do governo e outros órgãos estão respondendo a isso.

Tarefa
TAREFA

Opção 1, para alunos de 13 a 15 anos:

DIGA AOS ALUNOS

Já sabemos que as informações publicadas online
ajudam a formar opiniões sobre outras pessoas.
Agora, vamos aplicar o que aprendemos.
Nos próximos 30 minutos, individualmente, façam o seguinte:
1.

Escolham uma figura pública (uma celebridade da música, do
cinema ou da TV, um político ou um empresário de sucesso).

2.

Procurem informações disponíveis publicamente
sobre essa pessoa online e expliquem, em um
parágrafo curto, como essas informações ajudaram
você a formar uma opinião sobre essa pessoa.

3.

Se você pudesse dar a essa pessoa quatro recomendações
sobre como o conteúdo sobre ela poderia estar disponível
online de maneira diferente (por exemplo, sugerir alteração
nas configurações de privacidade, mudança de público,
alteração substancial do conteúdo) e/ou mesmo exclusão
dessas informações por completo da internet para melhorar a
forma como essa pessoa é apresentada/como é passada a sua
imagem a outras pessoas online, quais seriam suas sugestões?

Dê aos alunos 30 minutos para concluir a tarefa.

Este conteúdo é hospedado pelo Facebook e atualmente inclui recursos de aprendizado retirados do Youth and Media, um projeto do Berkman Klein Center for Internet & Society na
Universidade de Harvard, sob uma licença Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Você pode usar esses recursos, inclusive copiá-los e criar trabalhos derivados deles,
comerciais ou não comerciais, desde que indique o Youth and Media como a fonte original do conteúdo e obedeça aos outros termos da licença, compartilhando quaisquer futuros trabalhos
de acordo com os mesmos termos.
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FOLHA DE EXERCÍCIOS

O que você deve fazer?

Escreva sua resposta para cada pergunta no espaço fornecido. Lembre-se de que não existem
respostas erradas. Pense com cuidado sobre as perguntas e compartilhe sua própria opinião.
CENÁRIO 1
Sofia e seu melhor amigo Joaquín acabaram de ter uma briga feia. Depois da briga, Sofia compartilhou
uma publicação muito maldosa sobre Joaquín nas redes sociais. No fim do dia, Joaquín manda uma
mensagem para ela, e eles perdoam um ao outro, mas a publicação dela ainda está online.
`

O que pode acontecer?

`

O que Sofia deve fazer? O que Joaquín deve fazer?

`

Você consegue pensar em um exemplo da vida real parecido com essa situação?

Continuação >

Este conteúdo é hospedado pelo Facebook e atualmente inclui recursos de aprendizado retirados do Youth and Media, um projeto do Berkman Klein Center for Internet & Society na
Universidade de Harvard, sob uma licença Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Você pode usar esses recursos, inclusive copiá-los e criar trabalhos derivados deles,
comerciais ou não comerciais, desde que indique o Youth and Media como a fonte original do conteúdo e obedeça aos outros termos da licença, compartilhando quaisquer futuros trabalhos
de acordo com os mesmos termos.
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CENÁRIO 2
David tirou fotos de alguns de seus amigos fazendo brincadeiras e as publicou nas redes sociais, com hashtags que
soavam grosseiras ou maldosas, mas que na verdade eram piadas com seus amigos. No dia seguinte, Catalina, outra
amiga, veio falar com ele na escola e disse que achava que as hashtags eram muito pesadas e meio machistas (ou
seja, preconceito ou discriminação com base no gênero; principalmente discriminação contra as mulheres).
`

O que pode acontecer?

`

O que David deve fazer? O que mais Catalina pode fazer?

`

E se Catalina tivesse confrontado David online ao invés de pessoalmente?

`

Você consegue pensar em um exemplo da vida real parecido com essa situação?

`

E se Catalina o tivesse chamado de agressor? Como você acha que ser visto
como um agressor pode afetar a reputação de David no futuro?

CENÁRIO 3
Aditi estava nas redes sociais quando descobriu que Maria, uma garota na escola, tinha tirado uma foto dela e
escreveu “Haha #oquenãovestir” (tirando sarro de suas roupas). Obviamente, Aditi ficou muito chateada.

8

`

O que pode acontecer?

`

O que Maria deve fazer? O que Aditi deve fazer?
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FOLHA DE EXERCÍCIOS

O que você deve fazer?
CÓPIA DO EDUCADOR

Escreva sua resposta para cada pergunta no espaço fornecido. Lembre-se de que não existem
respostas erradas. Pense com cuidado sobre as perguntas e compartilhe sua própria opinião.
CENÁRIO 1
Sofia e seu melhor amigo Joaquín acabaram de ter uma briga feia. Depois da briga, Sofia compartilhou
uma publicação muito maldosa sobre Joaquín nas redes sociais. No fim do dia, Joaquín manda uma
mensagem para ela, e eles perdoam um ao outro, mas a publicação dela ainda está online.
`

O que pode acontecer?

`

O que Sofia deve fazer? O que Joaquín deve fazer?
` Alguns exemplos incluem: Alguém poderia ver a publicação e denunciar Sofia por intimidar ou interpretar mal o relacionamento e os
sentimentos entre ela e Joaquín. Joaquín talvez ainda veja a publicação como grosseira. Talvez Sofia deva mesmo remover a publicação.

`

Você consegue pensar em um exemplo da vida real parecido com essa situação?
` Os alunos devem refletir sobre exemplos que encontraram ou ouviram no passado. Observe que
compartilhar esses exemplos da vida real pode ser desconfortável para os alunos. Permita que
compartilhem exemplos de amigos ou pessoas que conhecem (ao invés de histórias pessoais).

Continuação >

Este conteúdo é hospedado pelo Facebook e atualmente inclui recursos de aprendizado retirados do Youth and Media, um projeto do Berkman Klein Center for Internet & Society na
Universidade de Harvard, sob uma licença Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Você pode usar esses recursos, inclusive copiá-los e criar trabalhos derivados deles,
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de acordo com os mesmos termos.
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CENÁRIO 2
David tirou fotos de alguns de seus amigos fazendo brincadeiras e as publicou nas redes sociais, com hashtags que
soavam grosseiras ou maldosas, mas que na verdade eram piadas com seus amigos. No dia seguinte, Catalina, outra
amiga, veio falar com ele na escola e disse que achava que as hashtags eram muito pesadas e meio machistas (ou
seja, preconceito ou discriminação com base no gênero; principalmente discriminação contra as mulheres).
`

O que pode acontecer?

		
`

O que David deve fazer? O que mais Catalina pode fazer?
` David deve se desculpar e se explicar. Os alunos devem considerar como suas ações podem ser percebidas de maneira
diferente do que foram planejadas, mas isso não significa que as percepções dos outros são inválidas.

`

E se Catalina tivesse confrontado David online ao invés de pessoalmente?
` Se Catalina tivesse confrontado David na publicação aberta, outras pessoas poderiam analisar o assunto e explicar a
piada interna ou o motivo da declaração ser ofensiva. Pode ser que isso ajude a resolver as coisas ou então pode ajudar
a tornar o problema maior envolvendo outras pessoas. Se Catalina contactasse David por uma mensagem online, ele
poderia discuti-la com ela depois e editar sua publicação se estivesse convencido de que era inapropriada.

CENÁRIO 3
Aditi estava nas redes sociais quando descobriu que Maria, uma garota na escola, tinha tirado uma foto dela e
escreveu “Haha #oquenãovestir” (tirando sarro de suas roupas). Obviamente, Aditi ficou muito chateada.
`

O que pode acontecer?

`

O que Maria deve fazer? O que Aditi deve fazer?
` Aditi deve confrontar Maria sobre suas ações para que ela saiba que foram prejudiciais. Aditi também pode denunciar as ações de
Maria à plataforma da rede social e a um adulto (por exemplo, pai, mãe ou responsável, professor ou administrador da escola).

Este conteúdo é hospedado pelo Facebook e atualmente inclui recursos de aprendizado retirados do Youth and Media, um projeto do Berkman Klein Center for Internet & Society na
Universidade de Harvard, sob uma licença Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Você pode usar esses recursos, inclusive copiá-los e criar trabalhos derivados deles,
comerciais ou não comerciais, desde que indique o Youth and Media como a fonte original do conteúdo e obedeça aos outros termos da licença, compartilhando quaisquer futuros trabalhos
de acordo com os mesmos termos.
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LIÇÃO 2

Redes sociais e compartilhamento
OBJETIVO DA LIÇÃO

Os alunos pensarão em privacidade em termos de como compartilham informações e
se comunicam com outras pessoas online, especificamente em relação ao uso de redes
sociais. Eles poderão explicar as vantagens em privacidade no contexto das redes sociais
e aprender a usar as configurações de privacidade online de maneira eficaz.
` PERGUNTAS
IMPORTANTES

` Qual é o alcance estimado do conteúdo que você publicar nas redes sociais?

` IDADE

` 13 a 18

` PREPARAÇÃO

` Cole cartazes com os dizeres CONCORDO e DISCORDO em lados opostos da sala.
` Um clipe de rede social viral que seja relevante para sua comunidade.
` INCLUSÃO: estou disposto(a) a ouvir e aceitar de maneira respeitosa diversos

pontos de vista, além de interagir com as outras pessoas na internet com
` COMPETÊNCIA
respeito e empatia.
ISTE
DIGCITCOMMIT ` CAUTELA: estou ciente das minhas ações online e sei como me proteger
e criar espaços seguros para as outras pessoas na internet.

MATERIAL DE APOIO
Visite facebook.com/fbgetdigital para acessar
recursos para pais e jovens que podem complementar
as lições que os alunos realizaram no Bem-estar hoje.

facebook.com/fbgetdigital

Fonte: este conteúdo é hospedado pelo Facebook e atualmente inclui recursos de aprendizado retirados
do Youth and Media, um projeto do Berkman Klein Center for Internet & Society na Universidade de
Harvard, sob uma licença Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Você pode usar
esses recursos, inclusive copiá-los e criar trabalhos derivados deles, comerciais ou não comerciais, desde
que indique o Youth and Media como a fonte original do conteúdo e obedeça aos outros termos da licença,
compartilhando quaisquer futuros trabalhos de acordo com os mesmos termos.
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Uso de redes sociais
Antes dessa atividade, cole cartazes com os dizeres
“CONCORDO” e “DISCORDO” em lados opostos da sala.

DIGA AOS ALUNOS

Informe aos alunos que, quando você ler cada afirmação,
eles devem se posicionar de acordo com a postura com
as quais se identificam. Os alunos também poderão ficar
entre os dois cartazes se estiverem incertos/indecisos.

INTERAÇÃO DA TURMA

Entre as afirmações, peça aos alunos para explicar suas posições
e incentive o grupo a debater brevemente cada tópico.

DIGA AOS ALUNOS

Vou ler uma afirmação em voz alta. Se você concorda totalmente,
vá para o lado do cartaz “CONCORDO”. Se você discorda
completamente, vá para o lado do cartaz “DISCORDO”. Se
não tem certeza se concorda/discorda, vá para a posição
que melhor representa o que você sente, o meio.

Parte 2

Antes de prosseguir com a atividade, cole cartazes com os dizeres
“CONCORDO” e “DISCORDO” em lados opostos da sala.

INTERAÇÃO DA TURMA

Informe aos alunos que, quando você ler cada afirmação,
eles deverão se posicionar de acordo com a postura com
as quais se identificam. Os alunos também poderão ficar
entre os dois cartazes se estiverem incertos/indecisos.
Entre as afirmações, incentive o grupo a debater brevemente
usando as perguntas abaixo de cada afirmação.

DIGA AOS ALUNOS

Vou ler uma afirmação em voz alta. Se você concorda totalmente,
vá para o lado do cartaz “CONCORDO”. Se você discorda
completamente, vá para o lado do cartaz “DISCORDO”. Se
não tem certeza se concorda/discorda, vá para a posição
que melhor representa o que você sente, o meio.
Para essa atividade, pense na conta de
redes sociais que você mais usa.

`

Tenho uma conta em uma plataforma de rede social
como Facebook, Twitter, Snapchat ou Instagram.

`

Uso redes sociais todos os dias.

`

Meu perfil nas redes sociais, ou na
plataforma que mais uso, é público.

`

`

Tenho diferentes amigos/seguidores/conexões
(em outras palavras, um público variado) nas
diversas plataformas de redes sociais que uso.

Meu perfil nas redes sociais é somente para
amigos/pessoas que conheço.

`

Minha geração tem uma forma diferente de pensar
sobre informações compartilhadas nas redes
sociais em comparação a outras gerações.

`

Uso plataformas de redes sociais diferentes para
publicar diferentes tipos de conteúdo.

Esfera da solicitação
de amizade
Parte 1

PERGUNTE AOS ALUNOS

Meu perfil nas redes sociais é público.
Isso afeta a forma como você publica coisas
online? Como? Se não, por que não?

`

Por que você tomou essa decisão?

`

Você publicaria coisas diferentes se todos
pudessem ver? Quais tipos de coisas?

Tenho um amigo/seguidor/conexão em rede
social que nunca conheci na vida real.
`

Por que você solicitou amizade/seguiu/conectouse com essa pessoa? É uma pessoa que você
conheceu online ou não conhecia antes?

`

Como você descreveria o relacionamento?

`

Como vocês só interagem online, isso influencia a forma
como vocês interagem? Quais são alguns dos benefícios
desse tipo de interação? Quais são os possíveis desafios?

DIGA AOS ALUNOS

Uma plataforma de rede social é uma plataforma online que
você pode usar para se conectar e interagir com pessoas.

PERGUNTE AOS ALUNOS
`
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Cite algumas plataformas de redes sociais que você conhece.
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PERGUNTE AOS ALUNOS

pessoas com quem você está diretamente conectado, ou
também pode incluir amigos de amigos. Na segunda forma,
o seu público inicial pode compartilhar o conteúdo com os
amigos/seguidores/pessoas com quem eles estão conectados.

Eu aceito todas as solicitações de amizade/
seguidores/conexão que recebo.
`
`

Qual é o benefício dessa abordagem?
Quais são os possíveis desafios?

Você pode escolher seu público imediato, mas é
muito mais difícil controlar com quem ele compartilha
novamente/republica/retuita o conteúdo.

As solicitações de amizade/seguidores/conexão
importam quando se trata da sua privacidade?
Se sim, por quê? Se não, por que não?

PERGUNTE AOS ALUNOS

Sempre que conheço novas pessoas, envio uma
solicitação de amizade/seguidor/conexão.
`

`

Por que isso é uma boa/má ideia?

Já excluí amigos/seguidores/conexões.
`

Por que você tomou essa decisão?

Parte 2

PERGUNTE AOS ALUNOS

Na internet, tenho amizade com meus pais/responsáveis
ou professores, ou estou conectado com eles/os sigo.
`

Isso afeta a forma como você faz publicações?

`

Os adultos na sua vida fazem comentários
nas coisas que você publica online?

`

INTERAÇÃO DA TURMA

Escreva as seguintes equações/resultados no quadro.

DIGA AOS ALUNOS

Vamos fazer uns cálculos. Se, por exemplo, você tem dois
amigos/seguidores/conexões em uma plataforma de rede
social e cada um deles tem três amigos/seguidores/conexões,
quantas pessoas, no máximo (alguns amigos/seguidores/
conexões provavelmente podem se sobrepor) podem
ver o conteúdo que você compartilha na plataforma?

Quais são os possíveis benefícios e/ou desafios
de ser amigo/seguir/conectar-se com seus
pais/responsáveis ou professores?

Algumas das coisas no meu perfil podem ser vistas
por amigos de amigos/pessoas com as quais não
estou diretamente conectado nas redes sociais.
`

Suponha que você compartilhe conteúdo não apenas
com seus amigos/seguidores com quem está diretamente
conectado(a), mas que o mesmo conteúdo também seja
compartilhado com os amigos/seguidores dessas pessoas.
Com quantas pessoas você acha que está compartilhando?

`

Quais coisas?

Já olhei e/ou alterei minhas configurações de privacidade.
`

Por que sim ou por que não?

`

Essas configurações de privacidade eram fáceis ou confusas?
O que tornaria essas configurações fáceis de visualizar/mudar?

Qual é o tamanho
de sua rede?

Resposta: 2 + 2 x 3 = 8

Se você tem dez amigos/seguidores/conexões em uma
plataforma de rede social e cada um deles tem dez amigos/
seguidores/conexões, quantas pessoas, no máximo, podem
ver o conteúdo que você compartilha na plataforma?
`

Resposta: 10 + 10 x 10 = 110

Se você tem trezentos amigos/seguidores/conexões
e cada um tem trezentos amigos/seguidores/
conexões, quantas pessoas, no máximo, podem ver o
conteúdo que você compartilha na plataforma?
`

Resposta: 300 + 300 x 300 = 90.300

DIGA AOS ALUNOS

Parte 1
DIGA AOS ALUNOS

Agora, vamos falar sobre o escopo potencial
do seu público online nas redes sociais.
Existem duas formas principais de compartilhar conteúdos (por
exemplo, foto, vídeo e publicação com base em texto) com o
público. Na primeira forma, o conteúdo pode ser compartilhado
com um público padrão, formado por seus amigos/seguidores/

Esses cálculos foram baseados na suposição de que seu público
imediato compartilha conteúdo com o público imediato deles,
mas nenhum compartilhamento adicional acontece depois
disso. No entanto, em muitos casos, o conteúdo pode ser
compartilhado muito além dos dois públicos imediatos.

BEM-ESTAR DIGITAL LIÇÃO 2: Redes sociais e compartilhamento
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Parte 3
PERGUNTE AOS ALUNOS
`

Como você se sente com a possibilidade de que tantas
pessoas que você possivelmente não conhece (você
talvez conheça alguns amigos de seus amigos) possam
facilmente saber o que faz online? Quais podem ser
alguns dos aspectos negativos e/ou positivos disso?

`

Qual a importância disso?

`

Isso muda a forma como você pensa sobre compartilhar
conteúdo online? Por que sim ou por que não?

Opções de privacidade para
plataformas de redes sociais
Parte 1
DIGA AOS ALUNOS

Agora que falamos sobre alguns motivos pelos quais você pode
não querer que tudo que publica na internet seja público, vamos
discutir como podemos gerenciar nossa privacidade online.

Parte 2

Compartilhamento online
Discussão 1
DIGA AOS ALUNOS

Você pode compartilhar coisas online para um
público específico mas, quando torna o conteúdo
público, ele pode ganhar atenção inesperada.
Mídias compartilhadas na internet podem se tornar
“virais”, espalhando-se rapidamente pelas redes sociais,
sendo replicadas e possivelmente remixadas.

PERGUNTE AOS ALUNOS
`

Alguém consegue se lembrar de algum exemplo de mídia viral?

` Se não, peça que pensem em memes,
remixes ou vídeos populares que viram e/
ou compartilharam com seus amigos.

INTERAÇÃO DA TURMA

Mostre um exemplo recente alinhado ao seu contexto local ou
regional ou ao dos alunos para consolidar ainda mais o conceito.

Discussão 2
DIGA AOS ALUNOS

A mídia viral pode ser uma boa ideia se você quiser
chamar atenção para seu trabalho. No entanto, a atenção
indesejada pode incluir assédio e cyberbullying. Um
vídeo privado que for vazado ou compartilhado sem
sua permissão poderá prejudicar sua reputação.

PERGUNTE AOS ALUNOS
`
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Quais são algumas maneiras pelas quais o conteúdo online
pode ser compartilhado além do público pretendido,
e como isso pode afetar você e/ou sua reputação?

INTERAÇÃO DA TURMA

Entre uma pergunta e outra, desenvolva o debate
usando as afirmações abaixo de cada pergunta.

DIGA AOS ALUNOS

Faz sentido ter diferentes configurações de privacidade
para diferentes tipos de informação?
`

Você pode considerar diferentes informações com diferentes
níveis de privacidade. Pode compartilhar uma foto do seu
rosto, um tuíte sobre suas crenças políticas ou religiosas ou
um story de um vídeo engraçado com diferentes públicos.

E quanto a configurações de privacidade diferentes para pessoas
diferentes? Por exemplo, seus pais/responsáveis e amigos
podem ver a mesma coisa nas suas contas de redes sociais?
`

Talvez os alunos não queiram que a família
possa comentar nas publicações deles, mas
podem querer que os amigos reajam.

Você revisaria todo o conteúdo em que foi
marcado(a)? Por que sim ou por que não?
`

Você pode remover qualquer conteúdo constrangedor
(por exemplo, uma foto esquisita, uma publicação
sobre você que você não deseja compartilhar).

Em certas plataformas de redes sociais, como o
Facebook, você pode alterar suas configurações para
aprovar algo antes de aparecer em seu perfil. Você
concorda com isso? Por que sim ou por que não?
`

Alguns exemplos incluem: isso permite que você consiga
evitar que conteúdo constrangedor seja anexado à sua
conta de redes sociais. No entanto, isso não impede a
pessoa que publicou o conteúdo de compartilhá-lo com os
amigos/seguidores/pessoas com quem está conectada.

Por que alguém pode querer limitar as pessoas que podem
procurar por ele(a)? Você pode dar um exemplo?
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`

Você pode não querer que estranhos/pessoas que
não conhece bem se conectem com você/solicitem
amizade/sigam ou enviem mensagens não solicitadas.

Você é amigo/seguidor ou está conectado(a) com seus pais/
responsáveis na internet? Professores? Outros adultos?
`

Isso altera o tipo de conteúdo que você compartilha
ou com quem você compartilha conteúdo?

Os pais/responsáveis ou professores precisam ser amigos/
seguidores ou estar conectados com você para ver seu perfil?
`

Os alunos devem considerar se as configurações
de privacidade permitem que o público geral veja
os perfis deles nas redes sociais. Ajude-os a pensar
sobre outras formas pelas quais os pais/responsáveis
ou professores podem ver seus perfis.

E quanto a diferentes configurações de privacidade para diferentes
plataformas de redes sociais? No Twitter, seus tuítes são públicos
ou privados? Quantas pessoas podem ver seus stories?
Quantas pessoas têm acesso ao seu feed do Instagram? Outras
pessoas podem ver seus vídeos no YouTube? As pessoas podem
ver suas fotos no Facebook, além de sua foto do perfil?
`

Se os alunos não souberem, explique que existem
configurações de privacidade para isso.

Você tuíta com seu nome real ou um pseudônimo? Por quê?
`

Os alunos podem não querer que o público geral
saiba qual é seu nome verdadeiro. Neste caso,
eles podem querer usar um pseudônimo.

Se computadores ou dispositivos móveis com acesso
à internet estiverem disponíveis, demonstre como
gerenciar as configurações de privacidade online.

Tarefa
DIGA AOS ALUNOS

Agora que falamos sobre privacidade nas redes sociais, vamos
estender isso desenvolvendo um guia que pode ser usado para
ajudar outras pessoas a aprender o que você acabou de aprender.
Nos próximos 30 minutos, crie individualmente um
pequeno guia para ajudar outras pessoas:
1.

Pense sobre os públicos de suas publicações nas redes sociais.

2.

Reflita sobre o que eles querem compartilhar publicamente
e o que podem querer manter em privado e por quê.

3.

Considere por que eles podem querer revisar e/ou editar
suas configurações de privacidade nas redes sociais.

4.

Descubra como eles podem definir diferentes
configurações de privacidade para diferentes
conteúdos e por que podem querer fazer isso.

Esse guia pode ter o formato que você quiser. Você
pode escrever um guia de texto passo a passo, formatálo como um “manual do usuário”, incorporar imagens ou
um fluxograma ou qualquer outro método que acha que
ajudaria outras pessoas a aprender essas coisas. Dê asas
à sua criatividade! No guia, também se certifique de:

Parte 3

1.

Mostrar aos leitores como analisar e alterar configurações
de privacidade em uma plataforma de rede social.

INTERAÇÃO DA TURMA

2.

Fornecer uma resposta a uma pergunta sobre configurações
de privacidade que você acha que é importante,
com base na discussão em grupo que tivemos.

DIGA AOS ALUNOS

TAREFA

Organize os alunos em duplas.

Sabemos que as configurações de privacidade
podem ser um pouco confusas.
Em dupla, tire uns minutos para pensar em perguntas ou
comentários sobre as configurações de privacidade.

Incentive os alunos a selecionar plataformas diferentes
para que mais delas sejam contempladas. Dê aos
alunos 30 minutos para concluir a tarefa.

INTERAÇÃO DA TURMA

Dê cinco minutos para os alunos pensarem em perguntas
ou comentários sobre as configurações de privacidade.
Peça para que compartilhem com todo o grupo e
respondam às perguntas propostas. Solicite respostas
de outros alunos antes de dar a sua própria.
Este conteúdo é hospedado pelo Facebook e atualmente inclui recursos de aprendizado retirados do Youth and Media, um projeto do Berkman Klein Center for Internet & Society na
Universidade de Harvard, sob uma licença Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Você pode usar esses recursos, inclusive copiá-los e criar trabalhos derivados deles,
comerciais ou não comerciais, desde que indique o Youth and Media como a fonte original do conteúdo e obedeça aos outros termos da licença, compartilhando quaisquer futuros trabalhos
de acordo com os mesmos termos.
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LIÇÃO 3

Presença online
OBJETIVO DA LIÇÃO

Os alunos poderão identificar um tipo de informação pessoal que podem gerenciar online, uma
forma de informação que não podem controlar totalmente online e uma coisa que podem fazer sobre
algum aspecto das suas informações pessoais online, não diretamente controladas por eles.

` PERGUNTAS
IMPORTANTES

` Qual o grau de controle que você tem sobre suas informações online?

` IDADE

` 13 a 18

` PREPARAÇÃO

` Os alunos vão precisar de acesso à internet para essa lição.
` INCLUSÃO: estou disposto(a) a ouvir e aceitar de maneira respeitosa diversos

pontos de vista, além de interagir com as outras pessoas na internet com
` COMPETÊNCIA
respeito e empatia.
ISTE
DIGCITCOMMIT ` CAUTELA: estou ciente das minhas ações online e sei como me proteger e
criar espaços seguros para as outras pessoas na internet.

MATERIAL DE APOIO
Visite facebook.com/fbgetdigital para acessar
recursos para pais e jovens que podem complementar
as lições que os alunos realizaram no Bem-estar hoje.
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Harvard, sob uma licença Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Você pode usar
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facebook.com/fbgetdigital

Perfis online e narrativa
Parte 1
DIGA AOS ALUNOS

A informação pública disponível sobre você online vem de muitas
fontes. Você pode controlar algumas dessas fontes, como o
conteúdo que você compartilha (por exemplo, fotos, vídeos,
publicações com base em texto) em seus perfis nas redes sociais.

DIGA AOS ALUNOS

Olhe para um dos seus perfis pessoais nas redes sociais
(Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, WeChat etc.) ou o
perfil de redes sociais de uma figura pública (por exemplo,
alguém na indústria de música e/ou cinema [filmes/TV], figura
política, líder empresarial). Escolha vários conteúdos (por
exemplo, fotos, vídeos, publicações de texto) visíveis no perfil.

PERGUNTE AOS ALUNOS
`

Quem criou essas publicações? Por quê?

`

Quais são alguns dos comentários?

Projete a Página do Facebook de Barack Obama em uma tela
de projeção. Em seguida, leia ou projete os comentários online
hipotéticos negativos sobre Obama fornecidos abaixo em uma
tela de projeção. Certifique-se de que os alunos entendam que
o conteúdo desses comentários e as contas em si são fictícios.
Eles foram criados somente para os propósitos desta atividade.

`

Quem era o público-alvo para cada publicação?

`

Quais informações foram deixadas de fora?

1.

@Luciano1782586: Barack Obama queima
tudo que ele cozinha. Até a economia!

2.

@Artemis4062456: O Obama tem um péssimo
senso de direção. Ele não consegue encontrar
nem a Casa Branca sem um GPS!

Peça aos alunos que escrevam alguns parágrafos com
base nas publicações que analisaram na atividade
anterior e respondam às seguintes perguntas:

INTERAÇÃO DA TURMA

3.

Tarefa
`

@Sergei5639876: Obama não saberia política
externa se um tratado o acertasse na cara.

` Respostas sugeridas: seu nome de usuário; suas
próprias atualizações de status; suas publicações/
compartilhamentos/tuítes; as fotos ou vídeos
que você envia para o stories ou momentos;
comentários que você faz sobre o conteúdo que
outras pessoas compartilham nas redes sociais.

PERGUNTE AOS ALUNOS
`

Quais são suas reações à Página do
Facebook de Barack Obama?

`

E quanto aos comentários negativos
hipotéticos dirigidos a Obama?

`

Como você acha que eles podem fazer com que Obama
se sinta (por exemplo, ofendido, potencialmente bemhumorado)? E como eles podem fazer as outras pessoas se
sentir em termos de quanto gostam/não gostam de Obama?

`

Agora pense sobre seu próprio perfil nas redes sociais.

PERGUNTE AOS ALUNOS
`

Qual é a história que as pessoas podem tirar da
leitura do seu perfil? Quem escreve essa história?

`

Como você pode gerenciar essas informações?

`

O que você pode influenciar em relação ao conteúdo
online sobre você? O que você não pode controlar?

Qual é o principal tipo de conteúdo que você
ou o proprietário da conta NÃO controla?
` Respostas sugeridas: comentários que outras pessoas
fazem sobre o conteúdo que você compartilha nas
redes sociais (por exemplo, seus stories, momentos,
atualizações de status, tuítes), o conteúdo que outras
pessoas compartilham nas redes sociais, como
amigos/seguidores/pessoas com quem você está
conectado e com as quais compartilha seu conteúdo.

Parte 2
DIGA AOS ALUNOS

Qual é o principal tipo de conteúdo que você
ou o proprietário da conta controlam?

`

O que você pode fazer a respeito do conteúdo
que alguém escreveu sobre você e do qual você
não gosta por algum motivo (por exemplo, essa
informação NÃO está sob seu controle direto)?
` Respostas sugeridas: desmarque-se; fale com a pessoa
que compartilhou o conteúdo e peça para removê-lo;
bloqueie o usuário; se você teme por sua segurança,
conte a um adulto de confiança; dependendo da
plataforma, você poderá denunciar o conteúdo
e/ou o usuário em caso de assédio ou bullying.

Este conteúdo é hospedado pelo Facebook e atualmente inclui recursos de aprendizado retirados do Youth and Media, um projeto do Berkman Klein Center for Internet & Society na
Universidade de Harvard, sob uma licença Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Você pode usar esses recursos, inclusive copiá-los e criar trabalhos derivados deles,
comerciais ou não comerciais, desde que indique o Youth and Media como a fonte original do conteúdo e obedeça aos outros termos da licença, compartilhando quaisquer futuros trabalhos
de acordo com os mesmos termos.
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LIÇÃO 4

Diferentes perspectivas
OBJETIVO DA LIÇÃO

Os alunos examinarão o papel da perspectiva ao avaliar informações ligadas à sua presença
online ou à presença online de outras pessoas. Eles ganharão reconhecimento dos fatores
contextuais relevantes (por exemplo, tempo, cultura, sociedade, local/regional/global)
que afetam a presença online. Além disso, os alunos considerarão as implicações das
informações que disponibilizam online sobre seus relacionamentos com familiares,
amigos e figuras de autoridade (por exemplo, professores, empregadores).

` PERGUNTAS
IMPORTANTES

` Que informações online ajudam a moldar a perspectiva das pessoas em relação a você?

` IDADE

` 13 a 18
` Perfil de redes sociais de Kassra

` MATERIAIS

` Projetor para Ilusão do Vaso de Rubin
` Lápis
` Papel

` PREPARAÇÃO

` Imprimir uma folha de execícios por aluno.
` Os alunos vão precisar de acesso à internet para essa lição.

` COMPETÊNCIA ` INCLUSÃO: estou disposto(a) a ouvir e aceitar de maneira respeitosa diversos
pontos de vista, além de interagir com as outras pessoas na internet com
ISTE
respeito e empatia.
DIGCITCOMMIT

MATERIAL DE APOIO
Visite facebook.com/fbgetdigital para acessar
recursos para pais e jovens que podem complementar
as lições que os alunos realizaram no Bem-estar hoje.
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O que é perspectiva?

`

Por que suas perspectivas diferentes e suas
diferentes relações com Azul são importantes?

Parte 1

`

Você consegue pensar em outros exemplos
de como diferentes pessoas podem ver a
mesma situação de forma diferente?

`

Por que a perspectiva é importante?

INTERAÇÃO DA TURMA COM IMAGEM
Projete a imagem da Ilusão do Vaso de Rubin em
uma tela de projeção. Ao fazer perguntas, peça aos
alunos para indicarem qual imagem eles veem.

PERGUNTE AOS ALUNOS
`

O que você vê quando olha para essa imagem?

`

Quantos de vocês veem o vaso?

`

Quantos de vocês veem as duas faces?

`

Vocês conseguem ver os dois ao mesmo tempo?

`

O que você consegue ver depende da sua
perspectiva. O que você acha que é perspectiva?

INTERAÇÃO DA TURMA

Escreva algumas definições dos alunos no quadro.

DIGA AOS ALUNOS

A perspectiva é um comportamento específico
diante de algo, um ponto de vista.

Parte 3
INTERAÇÃO DA TURMA

Divida os alunos em grupos de três a quatro pessoas.
Dê papéis e canetas ou lápis a cada grupo.

DIGA AOS ALUNOS

Vou entregar a cada grupo uma folha de execícios com o
perfil de redes sociais inventado de Kassra e uma folha de
papel. Na folha de papel está o nome de uma pessoa que
Kassra conhece. Em grupo, imagine que você está olhando
para este perfil de redes sociais pelos olhos da pessoa na folha
de papel. Quem você acha que Kassra é? O que você pode
presumir? Do que ele gosta? Do que ele não gosta? Ele deixou
comentários em quais publicações? Quais são suas percepções
sobre Kassra, com base em sua perspectiva? Vocês terão dez
minutos. Preparem-se para uma apresentação no final.
Peça a cada grupo para fazer uma apresentação.

Parte 2

Pessoas/funções na vida de Kassra:

DIGA AOS ALUNOS

1.

A mãe de Kassra, que está preocupada
com a segurança do filho.

2.

O melhor amigo de Kassra, que o admira.

3.

Uma garota na escola vizinha, que não conhece Kassra.

4.

O professor de Kassra.

Quando Azul conta ao seu melhor amigo, Raviv, que ele conseguiu
entrar no time, Raviv diz que está muito feliz por Azul.

5.

Um possível chefe que está considerando
Kassra para um emprego.

Azul também conta para sua amiga Val que ele conseguiu entrar
no time de futebol. Val, no entanto, também tinha tentado,
mas Azul ficou com sua vaga. Portanto, Val não está tão feliz.

PERGUNTE AOS ALUNOS
`

Quais foram algumas das diferenças nas formas
que você percebeu e avaliou Kassra?

Azul também é membro do clube de ciências e agora
precisa perder algumas reuniões do clube para ir aos treinos
de futebol. Quando ele conta para Dani, a presidente do
clube de ciências, ela também não fica muito feliz.

`

Por que você acha que essas diferenças existem?

`

Você acha que todas essas avaliações estão
corretas? Por que sim ou por que não?

`

Você consegue pensar em momentos em que isso aconteceu
em sua vida, por exemplo, quando a mesma informação foi
interpretada de forma diferente por pessoas diferentes?

Veja outro exemplo. Digamos que nosso amigo Azul
acabou de entrar no time de futebol da escola. Quando
conta para sua mãe, ele diz “consegui entrar no time
de futebol!”. Sua mãe fica muito orgulhosa.

Todas essas pessoas na vida de Azul receberam a mesma
informação: Azul conseguiu entrar no time de futebol.

PERGUNTE AOS ALUNOS
`

Por que todos têm reações diferentes?

PERGUNTE AOS ALUNOS
`

Quantos de vocês tiveram desentendimentos
com seus pais/responsáveis? Amigos?

BEM-ESTAR DIGITAL LIÇÃO 4: Diferentes perspectivas
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`

`

Quantos de vocês usa plataformas de redes
sociais? Você pensa em como outras pessoas
percebem seus perfis nas redes sociais?
Você já excluiu o conteúdo ou se desmarcou no
conteúdo compartilhado nas redes sociais (por exemplo,
fotos, vídeos, publicações de texto)? Por quê?

Reflexões sobre a
perspectiva

PERGUNTE AOS ALUNOS
`

Como as pessoas podem perceber você se tiverem acesso
a somente uma parte das suas informações? Por exemplo,
a perspectiva de seus pais/responsáveis mudaria se eles
vissem tudo o que você faz em uma, mas não em outra?

`

Você costuma manter suas publicações privadas? Por quê?

PERGUNTE AOS ALUNOS
`

Falamos bastante sobre perspectiva hoje. Com base em
nossa conversa, o que você aprendeu sobre perspectiva?

`

Enumere maneiras em que a perspectiva afeta como
avaliamos as informações. Você pode citar algum evento atual
em que isso foi relevante? Como a perspectiva é importante
não só em nossas vidas pessoas, mas também nas notícias?

DIGA AOS ALUNOS

Pense nas diferentes formas que as pessoas
na sua vida conhecem você.

PERGUNTE AOS ALUNOS
`

Você age de forma diferente com pessoas
diferentes? Você fala da mesma forma com seus
pais/responsáveis ou professores da que fala
com amigos? Por que sim ou por que não?

DIGA AOS ALUNOS

Somos todos pessoas um pouco diferentes dependendo
de onde estamos ou com quem estamos.
Como parte dessa atividade, vamos discutir como
você se apresenta online, principalmente nas redes
sociais, e como os outros podem perceber você de
maneiras diferentes, dependendo da perspectiva.

PERGUNTE AOS ALUNOS
`

Você se apresenta de formas diferentes online para
pessoas diferentes? Por exemplo, em uma plataforma
(Facebook), você pode usar seu nome real, mas você
usa seu nome real para tudo o que faz na internet?

`

Em quais plataformas você nem sempre usa seu
nome real ou usa anonimamente? Por quê?

`

Você acha que as informações que compartilhou online
sobre você apresentam quem você é verdadeiramente?

`

Você acha que os perfis nas redes sociais contam
toda a história? Você quer que eles façam isso?

Tarefa
PEÇA AOS ALUNOS PARA:
1.

Tirar uma foto/captura de tela de qualquer publicação
das redes sociais [ou seja, uma foto, um vídeo ou uma
publicação de texto] (não precisa ser pessoal).

2.

Identificar três papéis em relação à publicação
nas redes sociais do indivíduo (por exemplo,
amigo, membro da família, professor) e, para cada
função, em um breve parágrafo descrever como o
indivíduo pode se sentir sobre essa publicação.

Nos últimos dez minutos, divida os alunos em duplas e
peça para que compartilhem com o parceiro pelo menos
duas maneiras pelas quais acreditam que a perspectiva
é importante no contexto da publicação escolhida.

Este conteúdo é hospedado pelo Facebook e atualmente inclui recursos de aprendizado retirados do Youth and Media, um projeto do Berkman Klein Center for Internet & Society na
Universidade de Harvard, sob uma licença Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Você pode usar esses recursos, inclusive copiá-los e criar trabalhos derivados deles,
comerciais ou não comerciais, desde que indique o Youth and Media como a fonte original do conteúdo e obedeça aos outros termos da licença, compartilhando quaisquer futuros trabalhos
de acordo com os mesmos termos.
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FOLHA DE EXERCÍCIOS

Ilusão do Vaso de Rubin
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LIÇÃO 5

Quem você quer ser?
OBJETIVO DA LIÇÃO

Os alunos analisarão como suas identidades online e o conteúdo que criam e compartilham
estão relacionados com seus objetivos (por exemplo, profissionais, acadêmicos, interesses que
gostariam de desenvolver). Eles vão analisar como administrar uma personalidade online que
leva em conta configurações de privacidade, assunto, plataforma, nome e representação visual.

` PERGUNTAS
IMPORTANTES

` De que maneira as tecnologias digitais impactam seus interesses e metas?

` IDADE

` 13 a 18

` MATERIAIS

` Folha de exercícios “Minha identidade online”

` PREPARAÇÃO

` Imprimir uma folha de execícios por aluno.

` De que maneira você comunica esses interesses e metas às outras pessoas online?

` COMPETÊNCIA ` INCLUSÃO: estou disposto(a) a ouvir e aceitar de maneira respeitosa diversos
pontos de vista, além de interagir com as outras pessoas na internet com
ISTE
respeito e empatia.
DIGCITCOMMIT

MATERIAL DE APOIO
Visite facebook.com/fbgetdigital para acessar
recursos para pais e jovens que podem complementar
as lições que os alunos realizaram no Bem-estar hoje.

facebook.com/fbgetdigital

Fonte: este conteúdo é hospedado pelo Facebook e atualmente inclui recursos de aprendizado retirados
do Youth and Media, um projeto do Berkman Klein Center for Internet & Society na Universidade de
Harvard, sob uma licença Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Você pode usar
esses recursos, inclusive copiá-los e criar trabalhos derivados deles, comerciais ou não comerciais, desde
que indique o Youth and Media como a fonte original do conteúdo e obedeça aos outros termos da licença,
compartilhando quaisquer futuros trabalhos de acordo com os mesmos termos.
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Minha identidade online
Discussão
DIGA AOS ALUNOS

Vamos parar por um momento para pensar em como
interagimos com pessoas diferentes dependendo de quem
elas são. Você pode agir de maneira diferente perto de
seus amigos, de membros da família ou de professores no
colégio. Também pode agir de maneira diferente dependendo
do lugar ou da ocasião: estar com os amigos no colégio é
diferente de estar com os mesmos amigos fora dele.

DIGA AOS ALUNOS

Podemos ser pessoas um pouco diferentes dependendo
de onde estamos ou com quem estamos. Da mesma
forma, é possível gerenciar como você e seu conteúdo
aparecerão publicamente online e é bom começar a pensar
em como deseja que os outros vejam você na internet.
Figuras públicas (por exemplo, músicos, atores, políticos, líderes
do setor empresarial) fazem isso o tempo todo. Moldando
cada aspecto de sua presença pública e marca com cuidado,
desde conteúdo nas redes sociais (por exemplo, fotos, vídeos,
publicações de texto) até entrevistas, eles estão tentando
causar identificação com o máximo de fãs e clientes.
Você não precisa ser uma figura pública com estratégia
de marketing de bilhões de dólares. Mas é bom pensar em
quem pode estar vendo sua presença online e planejar
como você se apresentará online de agora em diante.

Interação
INTERAÇÃO DA TURMA
Organize os alunos em duplas.

PERGUNTE AOS ALUNOS
`

Que tipo de conteúdo você cria e/ou compartilha
online atualmente (por exemplo, vídeos, músicas,
remixes, blogs, ilustrações, animações)?

`

O que inspira você a criar ou compartilhar esse
conteúdo? Por que você faz isso? Que tipo de conteúdo
está associado a seu nome e imagem reais?

`

Existe algum conteúdo que não gostaria
de ter associado a você? Por quê?

INTERAÇÃO DA TURMA

Dê aos alunos sete minutos para debaterem. Peça aos
grupos para que compartilhem suas conclusões.

24

BEM-ESTAR DIGITAL LIÇÃO 5: Quem você quer ser?

PERGUNTE AOS ALUNOS

Antes de falarmos sobre sua presença online daqui em diante,
vamos falar sobre objetivos. Converse com seu parceiro:
onde você quer estar daqui a alguns anos? O que você quer
ser quando crescer? Como chegou a essa conclusão? Não
é problema ter mais de uma ideia ou carreira em mente.
`

Que outros objetivos pessoais você tem que não
estão ligados aos objetivos profissionais?

`

O que você poderia fazer online para poder alcançar
seus objetivos profissionais ou pessoais?

INTERAÇÃO DA TURMA

Entregue a folha de exercícios “Minha identidade online”
para os alunos.

DIGA AOS ALUNOS

O que você faz online pode ajudá-lo(a) a analisar seus
interesses atuais e a descobrir outras paixões.
Preencha essa folha de exercícios e pense no que inspira a forma
como você se apresenta online. Lembre-se de que todos têm
identidades online diferentes, e sua própria identidade vai evoluir
de acordo com as mudanças de objetivos e interesses no futuro.

Tarefa
DIGA AOS ALUNOS

Agora que refletimos sobre como você vê seus interesses
e a si próprio(a), vamos pensar em como gostaria de
destacar aspectos de sua identidade para outras pessoas.
Imagine que você está criando uma nova presença nas redes
sociais focada em um aspecto específico de sua identidade. Você
vai começar do zero e terá liberdade total para ajustar todas as
configurações de privacidade e criar conteúdo da forma que quiser.
Escreva um parágrafo que mostre como você estruturaria
essa nova presença nas redes sociais para demonstrar a
imagem escolhida para seus amigos e seguidores. Mais
especificamente, fale sobre os seguintes conceitos:
1.

Tipo de conta e plataforma (por exemplo,
redes sociais, blog e outros).

2.

Tipo de conteúdo (por exemplo, fotos,
vídeos, publicações de texto).

3.

O que você poria na seção “Apresentação”?

4.

Que tipo de imagens você usaria?

5.

Como você definiria as configurações de
privacidade? Essas configurações dependeriam
do tipo de conteúdo compartilhado?

FOLHA DE EXERCÍCIOS

Minha identidade online

Responda às perguntas abaixo no espaço indicado.

1.

Como você acha que sua vida será daqui a alguns anos? Que tipo de pessoa você deseja
ser? Que tipo de trabalho você se vê fazendo ou como vai usar seu tempo?

2.

Pensando nesse “você do futuro”, que interesses, paixões ou passatempos essa pessoa terá?

3.

Que tipo de habilidades e recursos você vai desenvolver até lá? Desses,
quais são os que lhe causam mais empolgação ou orgulho?

4.

Ao pensar em sua vida agora, sua identidade e fase de vida, você acha que a maneira de interagir online (por exemplo,
como você se expressa, as pessoas e comunidades com quem interage, os interesses, as habilidades desenvolvidas)
influencia quem gostaria de ser ou onde gostaria de estar no futuro? Se sim, por quê? Se não, por que não?

Este conteúdo é hospedado pelo Facebook e atualmente inclui recursos de aprendizado retirados do Youth and Media, um projeto do Berkman Klein Center for Internet & Society na
Universidade de Harvard, sob uma licença Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Você pode usar esses recursos, inclusive copiá-los e criar trabalhos derivados deles,
comerciais ou não comerciais, desde que indique o Youth and Media como a fonte original do conteúdo e obedeça aos outros termos da licença, compartilhando quaisquer futuros trabalhos
de acordo com os mesmos termos.
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LIÇÃO 6

Um momento para mim:
autocompaixão para adolescentes
OBJETIVO DA LIÇÃO

Os alunos devem comparar o jeito como falam com um amigo próximo que esteja passando
por uma situação difícil com a forma como tratam suas próprias dificuldades. Também devem
considerar como medir as palavras que dizem para eles mesmos quando estão sofrendo.
` PERGUNTAS
IMPORTANTES

` O que é a autocompaixão?

` IDADE

` 10 a 18

` MATERIAIS

` Um local silencioso para praticar.

` Por que devo praticar a autocompaixão?

Reflexão antes da prática
` Reserve um tempo para experimentar essa prática em você mesmo(a), pensando
em um desafio pessoal ou profissional pelo qual está passando no momento.
Escolha um desafio de dificuldade mediana, nada muito complexo. Essa prática
altera a forma como você se sente em relação ao desafio ou a você mesmo(a)?

` PREPARAÇÃO

` Na sua opinião, qual é o nível de relevância da autocompaixão nas vidas dos seus
alunos, tanto dentro quanto fora da escola? Eles concordam com isso?
` Essa prática privilegia seus valores em detrimento dos valores dos seus alunos de alguma
forma? Por exemplo, você acredita que é melhor ser gentil do que exigente consigo
mesmo(a), ao passo que os alunos e seus pais/responsáveis pensam de outra forma?
` Se suas opiniões forem divergentes, é possível respeitar essas diferenças de
forma que nenhuma delas seja vista sob uma perspectiva equivocada?

` COMPETÊNCIA ` INCLUSÃO: estou disposto(a) a ouvir e aceitar de maneira respeitosa diversos
pontos de vista, além de interagir com as outras pessoas na internet com
ISTE
respeito e empatia.
DIGCITCOMMIT

MATERIAL DE APOIO
Visite facebook.com/fbgetdigital para acessar
recursos para pais e jovens que podem complementar
as lições que os alunos realizaram no Bem-estar hoje.
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Fonte: esta lição está sendo compartilhada em colaboração com a Greater
Good Science Center na Universidade da Califórnia, em Berkeley. Para
obter mais informações e recursos, visite: https://ggie.berkeley.edu/

facebook.com/fbgetdigital

INTERAÇÕES DA TURMA

` Eu posso me perdoar.

`

Antes de iniciar essa atividade, respire fundo algumas vezes.

` Eu posso ser forte.

`

Lembre aos alunos que eles são incentivados, mas
não obrigados a participar (eles podem se sentar
em silêncio caso não queiram participar).

` Eu posso me manter seguro(a).

DIGA AOS ALUNOS
`

Vamos causar propositalmente um pouco de
tensão ou estresse em nossas mentes e corpos
pensando em uma situação desafiadora, para que
possamos trabalhar a nossa autocompaixão.

`

Reproduza a gravação de áudio para os alunos ou
oriente-os na realização do exercício abaixo.

`

Pense em uma situação na sua vida que está sendo
difícil ou deixando você estressado(a). Escolha uma
situação que não seja a pior ou mais difícil na sua vida,
mas algo que esteja causando alguma frustração.

`

`

Quando pensa nessa situação, você consegue sentir
a mudanças no seu corpo, talvez um desconforto,
como um aperto no peito ou dor no estômago?
Agora, diga para si mesmo(a): “Neste
momento, parte de mim está sofrendo”.

` Eu posso ficar em paz.
` Eu posso ter a certeza de que mereço ser amado(a).
`

E se a expressão “Eu posso” soar estranha ou fizer
parecer que você está pedindo permissão, você pode
substituí-la por “Eu gostaria de me aceitar do jeito
que eu sou” ou “Seja forte” ou “Me aceitar”.

`

A intenção é apenas estar ciente dos seus sentimentos.

PERGUNTE AOS ALUNOS

Faça aos alunos uma ou mais das seguintes perguntas:
`

Como você se sente quando se reconforta dessa maneira?
Qual é a sensação de se permitir ter consciência sobre seu
sofrimento e começar a dizer palavras gentis a si mesmo(a)?

`

Você sentiu algo diferente quando colocou a mão no coração?

`

Qual é a sensação de saber que você pode
ser mais gentil consigo mesmo(a)?

`

Consegue pensar em uma situação em
que isso seria útil para você?

`

Considere os três elementos da autocompaixão.
Quais foram os mais significativos para você?

`

Consciência (“Estou sofrendo neste momento.”)

`

Caraterística inerente do ser humano (“Eu
não estou sofrendo sozinho(a).”)

`

Autogentileza (toque físico ou voz reconfortante;
“Eu posso ser gentil comigo.”)

` Isso é consciência.
` Talvez você sinta vontade de dizer: “Nossa, que sensação
horrível”, “Isso é péssimo” ou talvez “Isso é estresse”.
`

Agora, diga para si mesmo(a): “Esse
sofrimento faz parte da vida”.
` Isso é uma característica inerente do ser humano.
Muitas pessoas estão sofrendo igual a você.
` Outra opção seria dizer: “Outros jovens se sentem da
mesma maneira”, “Não sou o único (a única) sentindo
isso” ou “Isso faz parte da adolescência e muitos outros
adolescentes estão sofrendo assim como eu”. Ou “Todos
os adolescentes sentem isso uma hora ou outra!”.

`

Agora, faça um gesto de reconfortante, pode ser colocar a
mão no coração ou outro gesto com o qual você se sinta
confortável. Sinta o calor da sua mão passando pelo seu corpo.

`

Agora, diga para si mesmo(a): “Eu posso ser gentil
comigo”. Lembre-se de que, na adolescência, você
passa por muitas transições. Seu cérebro e seu corpo
estão mudando, você pode estar em uma nova escola
ou pensando na faculdade, então há muita pressão e
muitas mudanças. Então seja gentil consigo mesmo(a).

`

Para adotar um tom mais pessoal, pergunte: “O que eu preciso
ouvir neste momento?” Ou, caso tenha dificuldade para
verbalizar, pergunte a si mesmo(a): “O que eu diria para um
amigo que estivesse passando por isso? Isso se aplicaria a mim?”

TAREFA

Reflexão após a prática:
`

O que funcionou ou o que não funcionou durante
a prática? Como os alunos responderam à prática?
Você mudaria alguma coisa na próxima vez?

`

Você percebeu alguma mudança na forma como os
alunos estão lidando com erros, fracassos ou outros
desafios após terem participado dessa prática?

`

Quais foram as adaptações feitas à prática com base nas
experiências dos alunos e familiares? Como elas ocorreram?

`

Os alunos discutiram sobre como essa prática tem a ver
com suas vidas ou como ela pode ser útil para eles?

` Eu posso me permitir ter a compaixão da qual eu preciso.

Fonte: Making Friends with Yourself, Karen Bluth, Ph.D.
centerformsc.org/msc-teens-adults

` Eu posso me aceitar como sou.

karenbluth.com

` Eu posso aprender a me aceitar como sou.

ggie.berkeley.edu/practice/a-moment-forme-a-self-compassion-break-for-teens
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LIÇÃO 7

Um momento em que senti gratidão
OBJETIVO DA LIÇÃO
Os alunos vão:
`

Definir o que é gratidão e dar um exemplo de um momento em que se sentiram gratos por algo.

`

Compreender que há várias coisas pelas quais podem se sentir gratos.

` PERGUNTAS
IMPORTANTES

` O que significa ser grato?

` IDADE

` 10 a 13

` Como podemos demonstrar gratidão?

` Notas adesivas.

` MATERIAIS

` Lápis.
` Quatro cartazes, colocados em diferentes cantos da sala com os dizeres:
“Coisas que eu possuo”, “Ações bondosas” “Natureza” e “Outras coisas importantes”.
` Para extensão: papel/materiais para desenhar.
Reflexão antes da prática
` Respire fundo, feche ou relaxe os olhos e pense em algo pelo qual
você sente gratidão. Como você se sentiu nesse momento?
` Na sua opinião, qual é o nível de relevância da gratidão nas vidas dos seus
alunos, tanto dentro quanto fora da escola? Eles concordam com isso?

` PREPARAÇÃO

` O que você pensa sobre gratidão e como a expressa? Seu pensamento
sobre gratidão é diferente do dos seus alunos e dos familiares deles?
` Essa prática privilegia seus valores em detrimento dos valores dos seus alunos
de alguma forma? Por exemplo, em algumas culturas, dizer “obrigado” é um
insulto porque ajudar as outras pessoas é considerado um dever.
` Se suas opiniões forem divergentes, é possível respeitar essas diferenças deforma que nenhuma delas seja
vista sob uma perspectiva equivocada?

` COMPETÊNCIA ` INCLUSÃO: estou disposto(a) a ouvir e aceitar de maneira respeitosa diversos
pontos de vista, além de interagir com as outras pessoas na internet com
ISTE
respeito e empatia.
DIGCITCOMMIT

MATERIAL DE APOIO
Visite facebook.com/fbgetdigital para acessar
recursos para pais e jovens que podem complementar
as lições que os alunos realizaram no Bem-estar hoje.
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PERGUNTE AOS ALUNOS

DIGA AOS ALUNOS

`

Pense em uma pessoa para a qual você
disse “Obrigado(a)” recentemente.

`

Olhe para sua nota adesiva e pense em qual dos
quatro cartazes, “Coisas que eu possuo”, “Ações
bondosas” “Natureza” e “Outras coisas importantes”
é o mais adequado para o que você escreveu.

`

Reserve alguns minutos para pensar nisso em silêncio.

`

Agora vire-se para um parceiro e fale sobre a pessoa
na qual você pensou e por que pensou nela.

`

Dirija-se em silêncio e fique ao lado do
cartaz que descreve sua ideia.

INTERAÇÃO DA TURMA

`

Caso sua ideia não corresponda a nenhum dos
cartazes, fique no meio da sala. Os alunos que estão
no meio podem criar uma nova categoria.

PERGUNTE AOS ALUNOS

`

Compartilhe o que você escreveu com o grupo.

Os alunos vão se dividir em duplas.

Quando as duplas terminarem de conversar, pergunte:

INTERAÇÃO DA TURMA

`

Quem pode compartilhar um momento em que disse
“Obrigado(a)” para alguém e o motivo de ter feito isso?

`

Alguém sabe o que significa a palavra “gratidão”?

DIGA AOS ALUNOS
`

`

`

`

`

Explique que “gratidão” se refere ao sentimento que temos
quando reconhecemos a gentiliza e as atitudes boas de
outras pessoas. Dê um exemplo pessoal, como: “Eu me senti
grato(a) quando uma pessoa segurou a porta para mim hoje
de manhã porque eu estava carregando bolsas pesadas.”
Discuta sobre como podemos sentir gratidão quando
valorizamos coisas concretas que possuímos, coisas
que ganhamos de alguém ou que fazem parte do nosso
cotidiano, mas às quais geralmente não damos tanta
importância. Dê um exemplo pessoal, como: “Eu me
sinto grato(a) por meu jantar ontem à noite, porque
eu estava com muita fome, e ele estava delicioso.”
Demonstre quantas pessoas se sentem gratas por coisas da
natureza. Dê alguns dos exemplos, como: “Eu sinto gratidão pela
chuva que nos dá água para beber e ajuda as plantas a crescer.”
Discuta sobre como sentimos gratidão por coisas que não
podemos ver ou tocar, mas que são muito importantes, como
saúde, nossa herança ou nossas tradições, justiça, ideias que nos
inspiram ou simplesmente o fato de estarmos vivos. Dê outro
exemplo pessoal, como: “Eu sinto gratidão quando aprendo
algo novo, porque o aprendizado faz a mente se expandir.”
Explique que geralmente demonstramos gratidão dizendo
“Obrigado(a)” a alguém. (Observação: alguns alunos podem
vir de lares ou culturas em que a expressão verbal de gratidão
não é tão comum. Incentive os alunos a compartilhar
as outras maneiras que suas famílias ou comunidades
expressam gratidão.) Quando sentimos gratidão, dizemos
que estamos “agradecidos(as)” ou “gratos(as)”.

INTERAÇÃO DA TURMA
`

`

Dê uma nota adesiva a cada aluno. Peça para eles
escreverem uma pequena frase sobre um momento
em que sentiram gratidão, e qual foi o motivo ou a
pessoa que os fez sentir essa gratidão (pode ser a
mesma ideia que já compartilharam ou outra).

Se houver apenas um aluno no meio da sala, peça a ele(a)
para compartilhar o que escreveu e a nova categoria.
Discuta a nova categoria de gratidão com a turma.
Peça para que um ou dois voluntários de cada grupo
deem um exemplo do tipo de gratidão indicado pelo
cartaz que escolheram ou pela nova categoria.
Depois que os alunos compartilharem os exemplos, peça
aos grupos para andarem em sentido horário e pararem
ao lado de um novo cartaz. Peça para os alunos debaterem
novamente sobre coisas que se encaixariam na descrição
do novo cartaz (não é necessário que eles escrevam dessa
vez). Peça para cada grupo dar um ou dois exemplos.
Se o tempo permitir, continue a rotação em sentido horário até
que todos os grupos passem pelos quatro (ou cinco) cartazes.

PERGUNTE AOS ALUNOS
`

Quais exemplos foram mais fáceis de pensar? Por que acha isso?

`

Quais exemplos foram mais difíceis de
pensar? Por que acha isso?

`

Quais foram os exemplos de gratidão que surpreenderam você?

`

O que você aprendeu sobre gratidão com essa atividade?

TAREFA
`

Peça aos alunos para refletir sobre como foi pensar nas
coisas ou pessoas pelas quais são gratos(as). Como eles
podem incentivar outras pessoas a praticar a gratidão?

`

Outras atividades possíveis:
` Peça que os alunos escrevam um parágrafo ou façam
um desenho de alguma coisa pela qual sentem gratidão.
Publique os trabalhos em um quadro de avisos.
` Incentive os alunos a pensar nas “coisas” concretas que
foram citadas. Quem são as pessoas que deram essas coisas
a eles? Pense nas pessoas que ajudaram você a conseguir
essas coisas. Inclua essas pessoas no seu agradecimento.

ggie.berkeley.edu/practice/a-time-i-felt-grateful

Aponte os quatro cartazes nos quatro cantos da sala.
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FOLHA DE EXERCÍCIOS

Este conteúdo é hospedado pelo Facebook e atualmente inclui recursos de aprendizado retirados do Youth and Media, um projeto do Berkman Klein Center for Internet & Society na
Universidade de Harvard, sob uma licença Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Você pode usar esses recursos, inclusive copiá-los e criar trabalhos derivados deles,
comerciais ou não comerciais, desde que indique o Youth and Media como a fonte original do conteúdo e obedeça aos outros termos da licença, compartilhando quaisquer futuros trabalhos
de acordo com os mesmos termos.
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LIÇÃO 1

Respeito e limites
OBJETIVO DA LIÇÃO

Os alunos compreenderão melhor as perspectivas e
sentimentos uns dos outros no contexto de pessoas
que compartilham informações pessoais online.
` PERGUNTAS
IMPORTANTES

` O que uma pessoa precisa fazer para que você sinta que ela desrespeitou seus limites pessoais online?

` IDADE

` 10 a 18

` Folha de exercícios “Como compreender e respeitar os sentimentos das outras pessoas”

` MATERIAIS

` Folha de exercícios “Como compreender e respeitar os sentimentos das outras pessoas” — cópia
do educador

` PREPARAÇÃO

` Imprimir uma folha de exercícios por aluno.
` ENGAJAMENTO: eu uso tecnologia e canais digitais para o engajamento cívico, para

` COMPETÊNCIA
resolver problemas e para ser uma força do bem nas comunidades físicas e virtuais.
ISTE
` INCLUSÃO: estou disposto(a) a ouvir e aceitar de maneira respeitosa diversos pontos de
DIGCITCOMMIT
vista, além de interagir com as outras pessoas na internet com respeito e empatia.

MATERIAL DE APOIO

Visite facebook.com/fbgetdigital para acessar
recursos para pais e jovens que podem complementar
as lições que os alunos realizaram no Engajamento hoje.

2

Fonte: este conteúdo é hospedado pelo Facebook e atualmente inclui recursos de
aprendizado retirados do Youth and Media, um projeto do Berkman Klein Center for Internet
& Society na Universidade de Harvard, sob uma licença Creative Commons AttributionShareAlike 4.0 International. Você pode usar esses recursos, inclusive copiá-los e criar
trabalhos derivados deles, comerciais ou não comerciais, desde que indique o Youth
and Media como a fonte original do conteúdo e obedeça aos outros termos da licença,
compartilhando quaisquer futuros trabalhos de acordo com os mesmos termos.
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INTERAÇÃO DA TURMA

Peça aos alunos para fazerem duplas e dê a cada um
uma cópia da folha de exercícios “Como compreender
e respeitar os sentimentos das outras pessoas”.
Dê aos alunos 15 minutos para ler e conversar sobre as situações.
Caminhe pela sala e ajude-os a entender as orientações de
professor adicionais que estão na folha de exercícios.

PERGUNTE AOS ALUNOS
`

O que as situações têm em comum?

`

Qual delas foi a mais difícil de abordar? A mais fácil? Por quê?

`

Como você reagiria a um dos cenários caso acontecesse com você?

`

Como você pode se proteger de outros
tipos de invasões de privacidade?

INTERAÇÃO DA TURMA

Informe aos alunos que algumas formas de bisbilhotar são, na verdade,
ilegais e, em quase todos os casos, provavelmente não é algo ético. Em
diferentes tipos de relacionamentos, as pessoas querem compartilhar
várias informações sobre si mesmas. Essa variação é razoável e normal.

DIGA AOS ALUNOS

Agora vamos ampliar as situações que acabamos de falar.
Em sua folha de papel, desenhe duas tirinhas separadas (se os
alunos não se empolgarem com a ideia de uma tirinha, sugira
então que eles escrevam uma pequena história), ilustrando:
1.

Uma situação em que você sente que seus limites, ou
os de outra pessoa, não foram respeitados e como
você gostaria que as outras pessoas reagissem.

2.

Uma situação diferente em que você sente que seus
limites, ou de outra pessoa, foram respeitados e como
as outras pessoas mostraram respeito e gentileza.

TAREFA

Dê aos alunos 30 minutos para concluírem os quadrinhos.

ENGAJAMENTO DIGITAL LIÇÃO 1: Respeito e limites
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FOLHA DE EXERCÍCIOS

Como compreender e respeitar
os sentimentos dos outros

CENÁRIO 1
Gabi estava almoçando com amigos e deixou celular em cima da mesa quando foi ao banheiro.
Durante sua ausência, Carlos pegou o telefone de Gabi e começou a ler as mensagens. A
primeira delas era uma bronca da mãe dela por ter tirado nota baixa em matemática.
`

Como Gabi deve ter se sentido?

`

Por que Gabi não contou aos seus amigos sobre a nota baixa?

`

O que Carlos fez é aceitável?

`

O que os outros amigos de Gabi sentados à mesa acham da atitude de Carlos?

`

O que você acha de Carlos? Carlos agiu eticamente? Você gostaria de ser amigo de Carlos?

`

Como você se sentiria se alguém fizesse isso com você?

`

Bisbilhotar é aceitável em alguma circunstância? E se você estivesse preocupado com seu amigo?

Este conteúdo é hospedado pelo Facebook e atualmente inclui recursos de aprendizado retirados do Youth and Media, um projeto do Berkman Klein Center for Internet & Society na
Universidade de Harvard, sob uma licença Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Você pode usar esses recursos, inclusive copiá-los e criar trabalhos derivados deles,
comerciais ou não comerciais, desde que indique o Youth and Media como a fonte original do conteúdo e obedeça aos outros termos da licença, compartilhando quaisquer futuros trabalhos
de acordo com os mesmos termos.
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FOLHA DE EXERCÍCIOS

Como compreender e respeitar
os sentimentos dos outros

CENÁRIO 2
Rodrigo está conversando com Cátia quando, de repente, ele tropeça e cai na lama. Cátia acha a
situação engraçada e tira uma foto de Rodrigo, mas ele não ri e parece constrangido.
`

Por que Cátia publicaria a foto online?

`

Por que Rodrigo está chateado?

`

O que você acha que Rodrigo deveria dizer para Cátia?

`

Como você se sentiria se alguém fotografasse você em uma situação
constrangedora? Você gostaria que a foto fosse publicada online?

`

Isso é um caso de bullying?

Este conteúdo é hospedado pelo Facebook e atualmente inclui recursos de aprendizado retirados do Youth and Media, um projeto do Berkman Klein Center for Internet & Society na
Universidade de Harvard, sob uma licença Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Você pode usar esses recursos, inclusive copiá-los e criar trabalhos derivados deles,
comerciais ou não comerciais, desde que indique o Youth and Media como a fonte original do conteúdo e obedeça aos outros termos da licença, compartilhando quaisquer futuros trabalhos
de acordo com os mesmos termos.
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FOLHA DE EXERCÍCIOS

Como compreender e respeitar
os sentimentos dos outros

CENÁRIO 3
Vitória é estudante e tem 15 anos de idade, dois irmãos, uma mãe e muitos amigos e colegas na escola. Ela
e Maurício estudam na mesma turma e estão trabalhando juntos em um projeto para a aula de ciências.
A turma fez um teste de ciências ontem, e Maurício percebeu que Vitória parecia triste depois de receber
sua nota. Na semana seguinte, Vitória não foi à escola, e Maurício teve que trabalhar no projeto de ciências
sozinho. Quando voltou à escola, Vitória disse para Maurício apenas que precisou ir ao médico.
`

Quem precisa saber como ela está indo na escola? E sobre seu histórico médico? Por quê?

`

Com quem Vitória gostaria de falar sobre algum desses problemas?

`

Quais informações suas você gostaria de compartilhar com seus parentes/
responsáveis, mas não com seus amigos e vice-versa?

Este conteúdo é hospedado pelo Facebook e atualmente inclui recursos de aprendizado retirados do Youth and Media, um projeto do Berkman Klein Center for Internet & Society na
Universidade de Harvard, sob uma licença Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Você pode usar esses recursos, inclusive copiá-los e criar trabalhos derivados deles,
comerciais ou não comerciais, desde que indique o Youth and Media como a fonte original do conteúdo e obedeça aos outros termos da licença, compartilhando quaisquer futuros trabalhos
de acordo com os mesmos termos.
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FOLHA DE EXERCÍCIOS

Como compreender e respeitar
os sentimentos dos outros
CÓPIA DO EDUCADOR

CENÁRIO 1
Gabi estava almoçando com amigos e deixou o celular em cima da mesa quando foi ao banheiro.
Durante sua ausência, Carlos pegou o telefone de Gabi e começou a ler as mensagens. A
primeira delas era uma bronca da mãe dela por ter tirado nota baixa em matemática.
`

Como Gabi deve ter se sentido?
`

`

Por que Gabi não contou aos seus amigos sobre a nota baixa?
`

`

Ela pode achar que suas notas são informações particulares.

O que Carlos fez é aceitável?
`

`

Ela pode achar que sua privacidade foi invadida e perder a confiança no amigo.

Os alunos devem considerar o que pensam sobre a privacidade das suas notas e de seus
smartphones, bem como o comportamento que esperam dos seus amigos.

O que os outros amigos de Gabi sentados à mesa acham da atitude de Carlos?
`

Os alunos devem considerar como reagiriam se vissem um comportamento inadequado.

`

O que você acha de Carlos? Carlos agiu eticamente? Você gostaria de ser amigo de Carlos?

`

Como você se sentiria se alguém fizesse isso com você?

`

Bisbilhotar é aceitável em alguma circunstância? E se você estivesse preocupado(a) com seu amigo?
`

Os alunos devem refletir sobre o que pensam a respeito de privacidade e relações pessoais.

Este conteúdo é hospedado pelo Facebook e atualmente inclui recursos de aprendizado retirados do Youth and Media, um projeto do Berkman Klein Center for Internet & Society na
Universidade de Harvard, sob uma licença Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Você pode usar esses recursos, inclusive copiá-los e criar trabalhos derivados deles,
comerciais ou não comerciais, desde que indique o Youth and Media como a fonte original do conteúdo e obedeça aos outros termos da licença, compartilhando quaisquer futuros trabalhos
de acordo com os mesmos termos.
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FOLHA DE EXERCÍCIOS

Como compreender e respeitar os
sentimentos dos outros
CÓPIA DO EDUCADOR

CENÁRIO 2
Rodrigo está conversando com Cátia quando, de repente, ele tropeça e cai na lama. Cátia acha a
situação engraçada e tira uma foto de Rodrigo, mas ele não ri e parece constrangido.
`

Por que Cátia publicaria a foto online?
`

`

Por que Rodrigo está chateado?
`

`

Os alunos devem elaborar estratégias para lidar com esse comportamento.

Como você se sentiria se alguém fotografasse você em uma situação
constrangedora? Você gostaria que a foto fosse publicada online?
`

`

Os alunos devem se colocar no lugar do outro antes de publicar algo nas redes sociais.

O que você acha que Rodrigo deveria dizer para Cátia?
`

`

Os alunos devem identificar os motivos de Cátia: receber risadas ou curtidas é um motivo aceitável
para publicar algo online, desde que não seja às custas do sofrimento de outra pessoa.

Os alunos devem considerar o que gostariam que outras pessoas publicassem online sobre eles.

Isso é um caso de bullying?
`

Os alunos devem considerar o que é bullying e discutir os detalhes dessa situação em particular.

Este conteúdo é hospedado pelo Facebook e atualmente inclui recursos de aprendizado retirados do Youth and Media, um projeto do Berkman Klein Center for Internet & Society na
Universidade de Harvard, sob uma licença Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Você pode usar esses recursos, inclusive copiá-los e criar trabalhos derivados deles,
comerciais ou não comerciais, desde que indique o Youth and Media como a fonte original do conteúdo e obedeça aos outros termos da licença, compartilhando quaisquer futuros trabalhos
de acordo com os mesmos termos.
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FOLHA DE EXERCÍCIOS

Como compreender e respeitar
os sentimentos dos outros
CÓPIA DO EDUCADOR

CENÁRIO 3
Vitória é estudante e tem 15 anos de idade, dois irmãos, uma mãe e muitos amigos e colegas na escola. Ela
e Maurício estudam na mesma turma e estão trabalhando juntos em um projeto para a aula de ciências.
A turma fez um teste de ciências ontem, e Maurício percebeu que Vitória parecia triste depois de receber
sua nota. Na semana seguinte, Vitória não foi à escola, e Maurício teve que trabalhar no projeto de ciências
sozinho. Quando voltou à escola, Vitória disse para Maurício apenas que precisou ir ao médico.
`

Quem precisa saber como ela está indo na escola? E sobre seu histórico médico? Por quê?
`

`

Com quem Vitória gostaria de falar sobre algum desses problemas?
`

`

Os alunos devem considerar que informações diferentes têm níveis de privacidade diferentes. As notas de
Vitória na escola são informações confidenciais que talvez ela não queira compartilhar com seus amigos,
colegas ou o público em geral. Porém, elas não são confidenciais para seus pais/responsáveis. O mesmo
se aplica ao histórico médico, embora essas informações sejam ainda mais confidenciais.

Vitória pode querer que suas informações continuem confidenciais. Essa decisão precisa ser respeitada. Ela
também pode compartilhar algumas dessas informações confidenciais. Por exemplo, ela pode contar aos pais/
responsáveis que está tendo dificuldades na escola, mas não falar sobre isso com seus amigos.

Quais informações suas você gostaria de compartilhar com seus parentes/
responsáveis, mas não com seus amigos e vice-versa?
`

Os alunos devem considerar suas próprias escolhas em relação à privacidade.

Este conteúdo é hospedado pelo Facebook e atualmente inclui recursos de aprendizado retirados do Youth and Media, um projeto do Berkman Klein Center for Internet & Society na
Universidade de Harvard, sob uma licença Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Você pode usar esses recursos, inclusive copiá-los e criar trabalhos derivados deles,
comerciais ou não comerciais, desde que indique o Youth and Media como a fonte original do conteúdo e obedeça aos outros termos da licença, compartilhando quaisquer futuros trabalhos
de acordo com os mesmos termos.
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LIÇÃO 2

Relacionamentos
online saudáveis
OBJETIVO DA LIÇÃO

Os alunos explorarão as qualidades que constituem relacionamentos saudáveis e gentis e a influência
dos comportamentos online em ambos os relacionamentos saudáveis e não saudáveis. Nos próprios
grupos, os alunos também examinarão as oportunidades e os desafios relacionados ao ponto de encontro
entre as redes sociais e os relacionamentos, bem como aprenderão a “defender” amigos e conhecidos.
` PERGUNTAS
IMPORTANTES

` No mundo digital, como você sabe se um relacionamento é saudável ou não?

` IDADE

` 13 a 18
` Flipchart
` Papel de cartaz para perguntas

` MATERIAIS

` Notas adesivas
` Canetas
` Notas adesivas para atividade de dimensão
` Materiais para tarefas de storyboard

` PREPARAÇÃO

` Prepare notas adesivas para a atividade de dimensão.
` Prepare algumas perguntas que possam ser colocadas nos cartazes.
` ENGAJAMENTO: eu uso tecnologia e canais digitais para o engajamento cívico, para

` COMPETÊNCIA
resolver problemas e para ser uma força do bem nas comunidades físicas e virtuais.
ISTE
` CAUTELA: estou ciente das minhas ações online e sei como me proteger e criar espaços
DIGCITCOMMIT
seguros para as outras pessoas na internet.

MATERIAL DE APOIO

Visite facebook.com/fbgetdigital para acessar
recursos para pais e jovens que podem complementar
as lições que os alunos realizaram no Engajamento hoje.
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facebook.com/fbgetdigital

Vocabulário de relacionamento
Parte 1

INTERAÇÃO DA TURMA

Anote no flipchart o que os alunos disseram.

DIGA AOS ALUNOS

INTERAÇÃO DA TURMA
Reúna os alunos em círculo.

Muito bom! Obrigado pela contribuição! Vamos
dar uma olhada nessas palavras.

DIGA AOS ALUNOS

PERGUNTE AOS ALUNOS

Hoje, quero falar sobre o impacto do que fazemos online sobre a
saúde dos nossos relacionamentos. Também falaremos sobre o
que vocês podem fazer para “defender” os seus amigos e perceber
quando eles precisam de ajuda com problemas de relacionamento.

`

Concordamos com elas?

`

Têm algo a mais para adicionar?

`

Com base nessas palavras, alguém consegue definir em
uma frase o que é um relacionamento saudável?

PERGUNTE AOS ALUNOS

Ajude o grupo a desenvolver em conjunto a
definição de um relacionamento saudável.

INTERAÇÃO DA TURMA

Tour pela galeria

`

Quem já ouviu falar de "espectador" ou "defensor"?
O que essas palavras significam para você?

Ouça duas ou três respostas.

INTERAÇÃO DA TURMA
Organize os alunos em duplas.

DIGA AOS ALUNOS

Como sugerido, um espectador é alguém que está observando
algum tipo de ato acontecer. Para o exercício de hoje, vamos
falar de atos ligados a relacionamentos não saudáveis/
grosseiros. Um defensor é alguém que reage fazendo algo
positivo, talvez apoiando a vítima, ajudando a cessar o ato
ou de outras maneiras, dependendo da situação.

DIGA AOS ALUNOS

Agora que temos uma boa lista das coisas em que pensamos
quando falamos de "relacionamentos saudáveis", é hora
de mudar um pouco o foco e dar uma olhada nas nossas
próprias experiências de relacionamentos na internet.

INTERAÇÃO DA TURMA

Parte 2

Escrevam em um cartaz uma pergunta da lista de possibilidades
abaixo e colem os cartazes ao redor da sala.

DIGA AOS ALUNOS

Agora vamos falar sobre relacionamentos: primeiro, devemos
reconhecer que "relacionamentos" é um termo bastante amplo.
Para os fins aqui tratados, vamos definir "relacionamento" como
qualquer conexão entre pessoas afins. Por exemplo, vocês podem
estar conectados aos seus colegas como amigos, colegas de
escola ou como membros da mesma atividade extracurricular (por
exemplo, clube do cinema). Quando falamos de relacionamentos
saudáveis, sempre surge uma pergunta difícil: "O que é exatamente
um relacionamento saudável?" Todos têm ideias diferentes
sobre esse tópico, e há várias respostas adequadas.
Para garantir que tenhamos todos o mesmo conceito, vamos pensar em
palavras que descrevam relacionamentos saudáveis. Amizades, colegas
de escola, diversos tipos de relacionamentos. Sabemos que, às vezes, as
coisas podem dar errado em todos os tipos de relacionamento. Então,
vamos falar sobre comportamentos saudáveis exclusivos de vários tipos.
Vamos fazer um pequeno jogo. Vamos andar em um círculo dizendo,
cada um, uma palavra que descreva relacionamentos saudáveis. Vou
começar. Eu acho que os relacionamentos saudáveis se mostram
pelo __________________ (apoio, carinho, gentileza etc.).

Possíveis perguntas a serem colocadas nos cartazes:
1.

Com quem você interage por meio da tecnologia?

2.

Quais plataformas, serviços ou sites você
usa para interagir com as pessoas?

3.

Como a internet e as tecnologias móveis (como tablets
ou telefones celulares) oferecem oportunidades para
criar ou manter relacionamentos saudáveis?

4.

Como você pode manter contato com pessoas
graças a dispositivos móveis e computadores?

5.

Que tipos de desafios a internet e as tecnologias
móveis representam para a criação/manutenção
de relacionamentos saudáveis?

6.

Que tipo de drama de amizade você viu ou vivenciou
por causa de coisas publicadas online?

DIGA AOS ALUNOS

Eu vou dar a cada dupla algumas notas adesivas e uma caneta.
Nos cartazes ao redor da sala, há perguntas diferentes. Assim que
eu fornecer os materiais, vão ir até os cartazes. Escrevam suas
respostas nas notas adesivas e coloquem-nos nos cartazes. Se

ENGAJAMENTO DIGITAL LIÇÃO 2: Relacionamentos online saudáveis
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vocês tiverem mais de uma resposta para uma pergunta, anotem
cada resposta em uma nota adesiva separada e coloquemnas nos cartazes. Vocês terão 8 minutos. Divirta-se!

DIGA AOS ALUNOS

INTERAÇÃO DA TURMA

PERGUNTE AOS ALUNOS

Pegue os cartazes no fim da atividade e reúna o grupo novamente.

PERGUNTE AOS ALUNOS
`

Quais são as respostas comuns a cada uma dessas perguntas?

`

Há alguma coisa que vocês acreditam estar faltando?

`

Estão percebendo tendências?

`

Como a tecnologia mudou o seu relacionamento com os amigos?
A tecnologia tornou as coisas mais fáceis ou mais difíceis? Por quê?

O excesso de mensagens é apenas um exemplo de situação em
que a tecnologia pode estragar um relacionamento saudável.

`

Pode citar outros exemplos?

`

Pode citar algumas soluções para esses problemas?

`

O que a nossa conversa nos mostrou até agora sobre
o papel da tecnologia nos relacionamentos?

INTERAÇÃO DA TURMA

Desenvolva uma discussão sobre os impactos positivos e
negativos da tecnologia sobre os relacionamentos.

Conversa sobre uma situação

Atividade de dimensão

DIGA AOS ALUNOS

DIGA AOS ALUNOS

`

Agora, vamos falar sobre o “excesso de mensagens”, uma
situação diretamente ligada à tecnologia e aos relacionamentos.

`

Alguém sabe o que é "excesso de mensagens"?

INTERAÇÃO DA TURMA
Ouça duas ou três respostas.

DIGA AOS ALUNOS

Quando alguém envia mensagens demais a outra pessoa, e essa pessoa
se sente “sufocada”, chamamos isso de excesso de mensagens.

PERGUNTE AOS ALUNOS
`

Alguém já passou por uma situação de excesso de mensagens?

`

Se você fosse a pessoa recebendo esse excesso
de mensagens, o que faria? Por quê?

`

Se um amigo dissesse a você que está passando por
essa situação, como o aconselharia? Você tomaria
uma atitude? Quais tipos de atitudes tomaria?

Faça o acompanhamento: o ato de tomar tais atitudes
para ajudar um amigo também é chamado de "defesa".

PERGUNTE AOS ALUNOS
`

O que poderia impedir alguém de defender um amigo?

`

Vamos supor que um dos seus amigos peça para um amigo
dele parar de enviar mensagens demais. O que acontece se
esse amigo que envia mensagens demais começa a ir à casa
do seu amigo o tempo todo, pedindo constantemente para
falar com ele? O problema parece estar piorando, o que
podemos chamar de "aumento". Quais conselhos você daria
ao seu amigo se o problema começasse a aumentar?

`
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Se o problema realmente estiver aumentando, você
ainda defenderá o seu amigo como antes? Quais atitudes
você poderia tomar agora para defendê-lo?

Vamos dar uma olhada em comportamentos específicos de
relacionamentos saudáveis e não saudáveis e a partir de quando
eles passam da dimensão saudável para a não saudável.
Eu vou entregar a cada um de vocês uma nota adesiva. Nela,
está escrito algo que acontece nos relacionamentos, como
“Enviar mensagens ao seu namorado/cônjuge 24 horas por dia,
a semana inteira” ou “dar as senhas dos perfis das redes sociais
um para o outro”. Quando eu entregar a nota adesiva, por favor
levantem-se e vão para a frente da sala. De um lado da sala está o
comportamento mais saudável em um relacionamento, e do outro
está o comportamento menos saudável em um relacionamento.
Quando chegarem a um dos lados, pensem em quão saudável
ou não é o comportamento escrito na nota adesiva e fiquem em
fila. Por exemplo, se vocês acreditarem que “Enviar mensagens
ao seu namorado/cônjuge 24 horas por dia, a semana inteira” é
menos saudável do que “curtir e compartilhar tudo que os seus
amigos postam”, fiquem mais perto do lado não saudável.

INTERAÇÃO DA TURMA

Tópicos sugeridos na nota adesiva:
1.

Enviar mensagens ao seu namorado/cônjuge
24 horas por dia, a semana inteira.

2.

Dar as senhas dos perfis das redes sociais um para o outro.

3.

Ler as mensagens dos seus amigos sem a permissão deles.

4.

Conversar com estranhos/pessoas que
você não conhece bem online.

5.

Publicar comentários grosseiros na publicação
de alguém numa rede social.

6.

Enviar mensagens de “boa noite” ou “bom dia” (talvez
todos os dias) para alguém que você gosta.

7.

Falar sobre uma discussão que você teve com um amigo
publicamente em uma plataforma de rede social.

ENGAJAMENTO DIGITAL LIÇÃO 2: Relacionamentos online saudáveis

8.

Curtir e compartilhar tudo que seus amigos publicam.

9.

Publicar conteúdo nas redes sociais usando a
conta de um amigo (no nome dele).

Tarefa

10. Marcar seus amigos em fotos de uma festa.

Parte 1

11. Espalhar fofocas sobre um colega de escola nas redes sociais.

DIGA AOS ALUNOS

À medida que os alunos se levantam e se organizam,
pergunte por que estão onde estão e incentiveos a mudar de lugar, se acharem necessário.
Quando os alunos se organizarem em uma dimensão, peça que
coloquem as notas adesivas na parede da frente da sala e deem
um passo para trás para que consigam ver a dimensão inteira.

Hoje, falamos muito sobre tecnologia e relacionamentos. Com essa
nova visão, como vocês podem compartilhar com outras pessoas o que
aprenderam? Que tipo de atividades vocês podem criar para incentivar
seus colegas a se tornarem defensores se eles testemunharem algum
tipo de comportamento não saudável nos relacionamentos?

TAREFA

Divida os alunos em grupos de três ou quatro pessoas.

INTERAÇÃO DA TURMA

Se optarem por fazê-lo, os alunos poderão debater e responder
as duas primeiras perguntas abaixo, em vez de anotá-las em
notas adesivas e colocá-las na parede da frente da sala.

DIGA AOS ALUNOS

PERGUNTE AOS ALUNOS

1.

Sugestão n. 1: desenvolvam um perfil de possível evento
para os membros de sua escola ou comunidade sobre o papel
da tecnologia nos relacionamentos. Esse evento pode ser a
exibição/discussão de um documentário, uma campanha como
“Semana Espalhe o amor” ou até mesmo uma apresentação.
Deem exemplos de como vocês poderiam usar as redes
sociais, como o Facebook ou o Twitter, para anunciar o evento.
Sinta-se à vontade para criar elementos visuais juntamente
com seu esboço (por exemplo, desenhos, um meme etc.).

2.

Sugestão n. 2: criem uma história sobre um relacionamento (por
exemplo, um relacionamento entre irmãos ou entre amigos na
escola) e como isso pode ser afetado pelas redes sociais. Vocês
podem apresentar uma peça de teatro curta, criar desenhos (por
exemplo, quadrinhos) ou escrever um Feed de Notícias hipotético
do Facebook ou uma conversa no Twitter. deem asas à criatividade!

`

Conseguem pensar em algum outro comportamento não saudável?
Conseguem pensar em algum outro comportamento saudável?

`

Há apenas uma ordem correta para essa dimensão? Por
que sim ou por que não? Vocês todos concordam?

Temos duas sugestões, mas se você tiver uma ideia diferente,
não hesite em pô-la em prática! Vocês têm 30 minutos:

PERGUNTE AOS ALUNOS
`

Colocamos esses comportamentos específicos em uma
dimensão de saudável para não saudável. Porém, pode haver
situações em que um comportamento saudável se torne não
saudável? Ou vice-versa? Quando isso pode acontecer?

`

Se X fosse um comportamento não saudável (escolha
um comportamento específico que os alunos
colocaram mais próximo do lado "não saudável" da
dimensão), o que vocês fariam para resolvê-lo?

`

Como vocês falariam com uma pessoa que estivesse
fazendo algo de que vocês não estão gostando?

Parte 2
TAREFA

Após os 30 minutos, peça para os grupos compartilharem o que
eles criaram e comece uma discussão com as perguntas abaixo.

PERGUNTE AOS ALUNOS
`

Qual tópico vocês estão abordando? O que vocês querem
que as pessoas aprendam com a sua ideia? Como essa
ideia beneficiará a sua escola/comunidade/amigos?

`

Quem é o público-alvo?

`

Como vocês anunciariam a ideia para o público-alvo?
Como vocês acham que seu público reagirá?

ENGAJAMENTO DIGITAL LIÇÃO 2: Relacionamentos online saudáveis
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Reflexão de encerramento
DIGA AOS ALUNOS

Esperamos que vocês tenham pensado um pouco mais sobre
os relacionamentos saudáveis, especialmente em termos de
como a tecnologia mudou as coisas. Também queríamos que
vocês pensassem em maneiras de encorajar seus amigos a
defender a si mesmos e as outras pessoas quando passarem
por algo desagradável ou algo que faça mal aos outros.

PERGUNTE AOS ALUNOS
`

Podem mencionar algumas coisas que aprenderam?
Qual foi a atividade de que mais gostaram? Por quê?

`

Qual foi a atividade de que menos gostaram? Por quê?

`

Como aplicar à vida o que aprenderam ou praticaram? Como
vocês descreveriam aos seus amigos o que fizeram aqui hoje?

`

Houve algo novo ou surpreendente?

`

Têm outras dúvidas sobre relacionamentos
saudáveis ou não saudáveis?

Este conteúdo é hospedado pelo Facebook e atualmente inclui recursos de aprendizado retirados do Youth and Media, um projeto do Berkman Klein Center for Internet & Society na
Universidade de Harvard, sob uma licença Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Você pode usar esses recursos, inclusive copiá-los e criar trabalhos derivados deles,
comerciais ou não comerciais, desde que indique o Youth and Media como a fonte original do conteúdo e obedeça aos outros termos da licença, compartilhando quaisquer futuros trabalhos
de acordo com os mesmos termos.
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ENGAJAMENTO DIGITAL LIÇÃO 2: Relacionamentos online saudáveis

LIÇÃO 3

O que é a verificação?
OBJETIVO DA LIÇÃO

Os alunos aprenderão o que é a verificação de informações e por que é importante que os
consumidores de notícias verifiquem as histórias que leem ou veem. Eles considerarão as
responsabilidades que as organizações de notícias, membros do público e empresas de redes
sociais têm na divulgação de um de um cenário de mídia com notícias verdadeiras.
` PERGUNTAS
IMPORTANTES

` Você sente que, de forma geral, seu ecossistema de notícias online é verdadeiro?

` IDADE

` 14 a 18

` Por que sim ou por que não?

` Imagem de peixe-porco (projetada ou impressa)

` MATERIAIS

` Laptops
` Recursos adicionais listados para o professor

` PREPARAÇÃO

` Os alunos vão precisar de acesso à internet para esta lição.

` COMPETÊNCIA
` INFORMAÇÃO: avalio a precisão, a perspectiva e a veracidade da mídia digital e das publicações
ISTE
em redes sociais.
DIGCITCOMMIT

MATERIAL DE APOIO

Visite facebook.com/fbgetdigital para acessar
recursos para pais e jovens que podem complementar
as lições que os alunos realizaram no Engajamento hoje.

facebook.com/fbgetdigital

Fonte: este conteúdo é hospedado pelo Facebook e atualmente inclui recursos de
aprendizado retirados do Youth and Media, um projeto do Berkman Klein Center for Internet
& Society na Universidade de Harvard, sob uma licença Creative Commons AttributionShareAlike 4.0 International. Você pode usar esses recursos, inclusive copiá-los e criar
trabalhos derivados deles, comerciais ou não comerciais, desde que indique o Youth
and Media como a fonte original do conteúdo e obedeça aos outros termos da licença,
compartilhando quaisquer futuros trabalhos de acordo com os mesmos termos.
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O que é a verificação?
DIGA AOS ALUNOS

Em 2016, o site World News Daily Report publicou um
artigo sobre um fotógrafo da National Geographic que
foi comido vivo por um peixe-lua gigante no Peru.
De acordo com o artigo, Joaquín Álvarez Santos, de 29 anos, estava
tirando fotos com outros quatro mergulhadores quando foi engolido
pelo peixe, que pesava mais de 2.000 kg. Um dos mergulhadores,
James C. Wyatt, teria tirado esta foto antes do incidente.

PERGUNTE AOS ALUNOS
`

Passe dois minutos fazendo uma pesquisa no
Google sobre esse evento. O que encontrou?

DIGA AOS ALUNOS

PERGUNTE AOS ALUNOS
`

“Você lembra de algum evento importante em que foi enganado(a)
por um boato ou imagem ou vídeo falso?” (First Draft)

`

Qual foi o evento?

`

Como você percebeu que a notícia era falsa?

DIGA AOS ALUNOS

Embora algumas pessoas tentem enganar os noticiários
intencionalmente, por exemplo, tuitando que a Bolsa de Nova York foi
alagada durante o Furacão Sandy, outras pessoas podem compartilhar
as mesmas informações em redes sociais devido a um interesse legítimo
em ajudar ou informar os outros. “Costuma haver tantos boatos
relacionados a notícias urgentes que as salas de redação começaram a
coletar listas delas” (First Draft). Jornalistas são treinados para serem
céticos sobre tudo o que escutam e veem, seja uma notícia urgente
ou conteúdo viral, até poderem verificar ou desmascarar a fonte.

A fonte desta história é o World News Daily Report, que tem um
aviso legal afirmando que “assume toda a responsabilidade pela
natureza satírica de seus artigos” e que “todos os personagens
que aparecem nos artigos deste site, até mesmo aqueles baseados
em pessoais reais, são totalmente fictícios”. Entretanto, você pode
ter descoberto também que a foto é real. Ela foi capturada pelo
fotógrafo Miguel Pereira, que encontrou um enorme peixe-lua
na costa de Portugal (e viveu para contar a história) em 2013.

Nesta coleção de experiências de aprendizado, você aprenderá
a verificar informações de vídeos, imagens e outras notícias para
poder distinguir entre fato e ficção no panorama de mídia atual. A
verificação é um processo pelo qual uma pessoa ou organização de
notícias reúne e avalia evidências para investigar se as informações
são precisas ou não. Embora antigamente o processo de verificação
fosse usado principalmente por jornalistas e organizações de
notícias, ele se tornou essencial para todos os que querem se manter
informados sobre eventos da atualidade. Em um ambiente onde todos
podem criar e compartilhar informações online, especialmente em
redes sociais, ser capaz de verificar o conteúdo que consumimos e
compartilhamos é importante para criarmos comunidades online
saudáveis e uma reputação de confiança nas redes sociais.

PERGUNTE AOS ALUNOS

PERGUNTE AOS ALUNOS

Talvez você tenha descoberto na sua pesquisa que este artigo é
fictício. Todo conteúdo de notícia tem uma fonte, que pode ser
definida como a pessoa, a publicação ou a agência que capturou
uma imagem ou que tem informações sobre o evento original.

`

Na sua opinião, por que o site publicou o artigo?

`

Você acha que um site que só publica
conteúdo fictício deveria existir?

`

Você acha que todos os leitores do World News
Daily Report perceberão que as histórias são
fictícias? Por que sim ou por que não?

DIGA AOS ALUNOS

Quantos de vocês já compartilharam notícias em redes sociais?
Hoje em dia, pessoas do mundo todo relatam eventos no Facebook,
Twitter, YouTube e aplicativos de mensagens como Snapchat e
WhatsApp. Milhões de pessoas usam as redes sociais como uma
ferramenta importante para organizar protestos e se engajar
com as notícias (publicando fotos/vídeos/atualizações de status,
compartilhando e comentando). Saber como filtrar e compreender
essas informações é uma habilidade importante para todos os
que desejam consumir notícias. Essa habilidade é especialmente
importante por que as pessoas podem criar, ler ou até mesmo
compartilhar desinformações e notícias falsas sem querer.
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`

Alguém já ouviu falar de verificação ou verificadores de fatos?

`

O que você acha que um verificador de fatos faz?

DIGA AOS ALUNOS

Verificadores de fatos são pessoas que identificam e depois verificam
ou rejeitam todos os fatos de uma texto. Eles costumavam trabalhar
para jornais, revistas, autores ou editores de livros, mas, nas últimas
décadas, cada vez mais eles verificam conteúdo político. Como pode
ver neste artigo, profissionais acreditam que o número de verificadores
de fatos em todo o mundo aumentará devido ao crescimento das
redes sociais e do conteúdo de notícias gerado pelos usuários.
A verificação é uma análise de fontes não oficiais na web, às vezes
chamadas de “conteúdo gerado pelo usuário”, como quando alguém
comparece a um evento e depois envia vídeos. Os verificadores de fatos
pesquisam fontes oficiais: políticas, documentos oficiais, discursos de
políticos etc. Todos os verificadores de fatos usam alguma variante do
processo de verificação. Entretanto, como já mencionado, todos podem
usar o processo de verificação ao consumir notícias. Você pode usar
sites populares como Snopes.com, FactCheck.org e Politics Fact Check
da NPR para ajudar a verificar a veracidade das notícias que lê online.

ENGAJAMENTO DIGITAL LIÇÃO 3: O que é a verificação?

Tarefa

Recursos

INTERAÇÃO DA TURMA COM IMAGEM

`

Vídeo de noticiário da PBS: As notícias falsas influenciaram o
resultados das eleições dos Estados Unidos em 2016?
pbs.org/newshour/extra/daily-videos/why-is-itimportant-for-news-sources-to-be-trustworthy

`

Vídeo da First Draft: Notícias falsas. Algo complicado.
firstdraftnews.org/fake-news-complicated

`

Vídeo da BBC Newsnight: O crescimento da manipulação de
notícias falsas e os fatos alternativos
youtube.com/watch?v=1aTApGWVGoI

`

Artigo de The Reporters’ Lab: O número de verificadores de fatos
em todo o mundo: 156… e não para por aí
reporterslab.org/the-number-of-fact-checkersaround-the- world-156-and-growing

Projete a imagem abaixo em uma tela na frente da sala.
Pergunte aos alunos por que identificar que esta imagem é
falsa beneficia publicações e consumidores de notícias.

TAREFA
DIGA AOS ALUNOS

A imagem foi compartilhada em sites de redes sociais
como Facebook e YouTube, com um texto que identifica
a criatura como “peixe-porco” ou “peixe-javali selvagem”.
Visite o site de verificação de fatos Snopes e analise como os
verificadores de fatos rejeitaram a veracidade da imagem.
Escreva um parágrafo explicando por que identificar que a imagem
é falsa beneficia publicações e consumidores de notícias.

Discussão
DIGA AOS ALUNOS

Tradicionalmente, os jornalistas verificam fatos antes de publicarem
seu trabalho. Se perceberem que a informação é falsa, eliminam
a imagem ou o vídeo. Algumas pessoas afirmam que, na era das
redes sociais, é mais difícil diferenciar fato e ficção, e que agora
o público precisa de mais ajuda para ler as notícias online.

SITES DE VERIFICAÇÃO DE FATOS
`

snopes.com

`

factcheck.org

`

npr.org/sections/politics-fact-check

`

Glossário por Youth and Media/First Draft: Glossário da playlist de
verificação de informações
docs.google.com/document/d/1VPGGLrf2a7YMAGrOwF0DQnA9XxAXvKB4IranXCSNHc/edit?usp=sharing

PERGUNTE AOS ALUNOS
`

Você acha que os jornalistas têm a responsabilidade de
oferecer esse serviço aos leitores e visualizadores?

`

Você acha que o público deve desenvolver habilidades de
verificação de notícias por conta própria? Se a resposta
for “sim”: quais seriam algumas dessas habilidades?

`

Qual é a responsabilidade das empresas de redes sociais
onde as pessoas publicam conteúdo de notícias?

`

No passado, as organizações de notícias usaram filmagens
que não podiam ser 100% verificadas. Por que uma
organização tomaria a decisão de publicar essa filmagem?

`

Quais seriam algumas consequências de
publicar informações não verificadas?

`

Você acha que existem casos em que é apropriado
publicar informações não verificadas?

Este conteúdo é hospedado pelo Facebook e atualmente inclui recursos de aprendizado retirados do Youth and Media, um projeto do Berkman Klein Center for Internet & Society na
Universidade de Harvard, sob uma licença Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Você pode usar esses recursos, inclusive copiá-los e criar trabalhos derivados deles,
comerciais ou não comerciais, desde que indique o Youth and Media como a fonte original do conteúdo e obedeça aos outros termos da licença, compartilhando quaisquer futuros trabalhos
de acordo com os mesmos termos.
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FOLHA DE EXERCÍCIOS

Imagem de peixe-porco

Este conteúdo é hospedado pelo Facebook e atualmente inclui recursos de aprendizado retirados do Youth and Media, um projeto do Berkman Klein Center for Internet & Society na
Universidade de Harvard, sob uma licença Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Você pode usar esses recursos, inclusive copiá-los e criar trabalhos derivados deles,
comerciais ou não comerciais, desde que indique o Youth and Media como a fonte original do conteúdo e obedeça aos outros termos da licença, compartilhando quaisquer futuros trabalhos
de acordo com os mesmos termos.

18

ENGAJAMENTO DIGITAL LIÇÃO 3: O que é a verificação?

LIÇÃO 4

Etapas de verificação
OBJETIVO DA LIÇÃO

Os alunos conhecerão uma lista de verificação em cinco etapas que podem usar para verificar a
procedência, a fonte, a data, a localização e a motivação de um vídeo ou imagem de notícia. Eles
reconhecerão os limites inerentes ao processo de verificação e começarão a considerar as várias
ferramentas online e offline que podem usar para investigar a veracidade de conteúdo online. Os alunos
refletirão sobre como a motivação de uma fonte pode afetar a representação de um evento noticiável.

` PERGUNTAS
IMPORTANTES
` IDADE

` Como verificar se um conteúdo online é verdadeiro?
` Como a possível motivação de uma pessoa (que criou o conteúdo ou o
compartilhou) desempenha um papel na verificação de conteúdo online?
` 14 a 18
` Folha de exercícios “Lista de verificação”
` Folha de exercícios “Lista de verificação” — cópia do educador
` Projetor

` MATERIAIS

` Imagem de selfie
` Imagem “Garoto da selfie”
` Acesso à internet
` Recursos adicionais listados para o professor

` PREPARAÇÃO

` Os alunos vão precisar de acesso à internet para esta lição.

` COMPETÊNCIA
` INFORMAÇÃO: avalio a precisão, a perspectiva e a veracidade da mídia digital e das publicações
ISTE
em redes sociais.
DIGCITCOMMIT

MATERIAL DE APOIO

Visite facebook.com/fbgetdigital para acessar
recursos para pais e jovens que podem complementar
as lições que os alunos realizaram no Engajamento hoje.

facebook.com/fbgetdigital

Fonte: este conteúdo é hospedado pelo Facebook e atualmente inclui recursos de
aprendizado retirados do Youth and Media, um projeto do Berkman Klein Center for Internet
& Society na Universidade de Harvard, sob uma licença Creative Commons AttributionShareAlike 4.0 International. Você pode usar esses recursos, inclusive copiá-los e criar
trabalhos derivados deles, comerciais ou não comerciais, desde que indique o Youth
and Media como a fonte original do conteúdo e obedeça aos outros termos da licença,
compartilhando quaisquer futuros trabalhos de acordo com os mesmos termos.
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Etapas de verificação

3.

Data: embora possa ser difícil identificar a data em que um
vídeo ou imagem foi capturado (em comparação a quando foi
carregado), organizações de notícias já foram criticadas por
confundirem essas duas datas. Com o avanço dos smartphones,
as pessoas podem publicar uma imagem imediatamente
após sua captura, mas nem sempre esse é o caso.

4.

Localização: plataformas de redes sociais permitem que
os usuários marquem uma localização específica em uma
publicação, mas é fácil manipular essa informação. A melhor
forma de verificar a localização de uma publicação é encontrá-la
de forma independente em um mapa ou imagem de satélite.

5.

Motivação: assim como você faz na aula de história, tente
entender a perspectiva e a motivação da fonte. A fonte da imagem
ou do vídeo é uma testemunha acidental? Um agente de campo
que trabalha para a ONU? Um ativista? Sua resposta a essas
perguntas poderá afetar sua visão sobre a história do evento.

DIGA AOS ALUNOS

A verificação é um processo bem estabelecido no setor de jornalismo.
Na verdade, organizações como a First Draft criam recursos que ajudam
os jornalistas a verificar os fatos e combater a desinformação com mais
eficiência. As experiências de aprendizado das lições de verificação
baseiam-se em conteúdo originalmente desenvolvido pela First Draft.
Hoje, você aprenderá a verificar informações online em um
processo em etapas usado por jornalistas profissionais. Ao
verificar imagens ou vídeos online, primeiro certifique-se de que
o evento da notícia realmente aconteceu. Se confirmar que o
evento da notícia realmente aconteceu, siga a Lista de verificação
para confirmar a veracidade da imagem ou do vídeo.

DIGA AOS ALUNOS
Lista de verificação

PERGUNTE AOS ALUNOS
`

Por que é importante identificar a possível
motivação da fonte de uma notícia?

`

Data: quando o conteúdo foi capturado?

Quais são as possíveis situações em que você
poderia questionar a motivação da fonte?

4.

Localização: onde o conteúdo foi capturado?

`

5.

Motivação: por que o conteúdo foi capturado?

Para alunos mais jovens, considere fornecer um dos exemplos
abaixo antes de pedir que pensem em exemplos adicionais.

`

Consumidores de notícias podem questionar a
motivação de um jornalista que elogia um candidato a
um cargo político, mas que também tem relação com
essa pessoa. Eles também podem ler um artigo sobre
um candidato político que foi escrito por alguém que
já fez doações a campanhas desse candidato e que só
entrevistou pessoas que apoiaram tal candidato.

1.

Procedência: você está verificando o conteúdo original?

2.

Fonte: quem criou o conteúdo?

3.

DIGA AOS ALUNOS
1.

Procedência: execute esta verificação primeiro para determinar
se você tem o conteúdo original e não uma reprodução.
Conforme aprenderá mais adiante nesta lição, a imagem ou
vídeo original contém informações relevantes para o processo
de verificação que cópias ou capturas de tela não possuem.

2.

Fonte: como aprendeu na lição anterior, todo conteúdo de notícia
tem uma fonte, que pode ser definida como a pessoa, publicação
ou agência que capturou uma imagem ou que tem informações
sobre o evento original. Quando for determinar a fonte,
certifique-se de diferenciar entre quem capturou o conteúdo
originalmente e quem carregou o conteúdo. Hoje em dia, muitas
pessoas têm uma grande presença digital, e os jornalistas tentam
estabelecer conexões entre as diferentes contas de uma pessoa
em redes sociais para descobrir as informações de contato da
pessoa ou sua localização durante um evento importante.
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DIGA AOS ALUNOS

Ao terminar de usar a lista de verificação, você se sentirá mais
confiante quando for publicar ou compartilhar conteúdo online.
Você pode ter 100% de certeza sobre a localização de um vídeo,
mas não pode afirmar 100% que tem a versão original. Talvez a
pessoa que carregou a imagem não seja a mesma que a capturou.
O processo de verificação nem sempre garantirá certeza total.
Nesse processo, você pesquisa indícios e conexões e usa diversas
ferramentas que ajudam a identificar se o conteúdo é confiável.

ENGAJAMENTO DIGITAL LIÇÃO 4: Etapas de verificação

Tarefa

Recursos

INTERAÇÃO DA TURMA COM IMAGEM

`

Vídeo feito por factcheck.org
youtube.com/watch?v=AkwWcHekMdo

Divida os alunos em grupos de dois ou três e distribua
a folha de exercícios “Lista de verificação”.

`

Artigo de Ashley Hoffman: O “Garoto da Selfie”, que roubou o
show de Justin Timberlake, foi o Jogador Mais Valioso do Super
Bowl
time.com/5133184/selfie-kid-justin- timberlakesuper-bowl-halftime-show

`

Lista de verificação da Youth e Lista de verificação/mídia
docs.google.com/document/d/1xp40cpVM_00ufanK2mSPGW-vyFo1ahslZOQdnMBjY4/edit

Projete a imagem abaixo em uma tela na frente da sala.

TAREFA

Use a “Lista de verificação” como referência.
Com seu parceiro ou em grupo, preencha a folha de exercícios “Lista
de verificação” e pense em como descobrir a resposta de cada
pergunta. Que ferramentas online ou offline podem ajudar você? Com
quem você conversaria? Quais indícios da foto podem ajudar você?

DIGA AOS ALUNOS

Vamos compartilhar nossas conclusões. Levante a mão se achar
que seu grupo encontrou a versão original da imagem.

PERGUNTE AOS ALUNOS
`

Na sua opinião, qual site tem a versão original?

`

Como você determinou se essa imagem
é ou não o conteúdo original?

DIGA AOS ALUNOS

A imagem do Garoto da selfie abaixo também foi amplamente
compartilhada em redes sociais e outras agências de notícias.

INTERAÇÃO DA TURMA COM IMAGEM

Quando ocorre um evento noticiável, imagens e vídeos podem se
multiplicar facilmente, com a mesma pessoa sendo fotografada por
várias outras e em ângulos diferentes. Cada pessoa que captura e
compartilha conteúdo tem suas próprias motivações. Por exemplo,
fotos do mesmo evento podem ser capturadas por um jornalista, um
ativista, alguém que trabalha na área ou alguém que está viajando pela
área durante as férias. Cada imagem pode refletir diferentes interesses,
opiniões e até mesmo possíveis preconceitos da respectiva fonte.

PERGUNTE AOS ALUNOS
`

Como você poderia identificar e verificar
a fonte da segunda imagem?

`

Compare as motivações das fontes que capturaram estas
duas fotos diferentes do Garoto da selfie e Justin Timberlake.
Como a motivação de uma fonte afeta a maneira como
uma imagem ou um vídeo é capturado ou mostrado?

Este conteúdo é hospedado pelo Facebook e atualmente inclui recursos de aprendizado retirados do Youth and Media, um projeto do Berkman Klein Center for Internet & Society na
Universidade de Harvard, sob uma licença Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Você pode usar esses recursos, inclusive copiá-los e criar trabalhos derivados deles,
comerciais ou não comerciais, desde que indique o Youth and Media como a fonte original do conteúdo e obedeça aos outros termos da licença, compartilhando quaisquer futuros trabalhos
de acordo com os mesmos termos.
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FOLHA DE EXERCÍCIOS

Lista de verificação

Durante o Super Bowl de 2018, Ryan McKenna, um garoto de 13 anos de Hingham, Massachusetts,
viralizou quando suas fotos durante o show de Justin Timberlake foram compartilhadas inúmeras vezes
em redes sociais. McKenna foi chamada de “Garoto da selfie” após tirar esta foto com o cantor:
Analise cada item da Lista de verificação abaixo e escreva suas respostas para cada
pergunta. Considere que ferramentas online ou offline você pode usar, com quem
falaria e que indícios da foto podem ajudar a responder a cada pergunta.

1.

PROCEDÊNCIA:
`

2.

FONTE:
`

3.

Identifique quando a imagem foi capturada. Inclua o mês, o dia e o ano.

LOCALIZAÇÃO:
`

5.

Identifique o nome da pessoa que capturou esta imagem e seu nome de usuário.

DATA:
`

4.

Encontre a versão original dessa imagem e identifique onde a encontrou.

Identifique a cidade e o estado onde esta imagem foi capturada.

MOTIVAÇÃO:
`

Liste o que você acredita terem sido as motivações da fonte ao capturar e compartilhar esta imagem.

Este conteúdo é hospedado pelo Facebook e atualmente inclui recursos de aprendizado retirados do Youth and Media, um projeto do Berkman Klein Center for Internet & Society na
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FOLHA DE EXERCÍCIOS

Lista de verificação
CÓPIA DO EDUCADOR

Durante o Super Bowl de 2018, Ryan McKenna, um
garoto de 13 anos de Hingham, Massachusetts,
viralizou quando suas fotos durante o show de Justin
Timberlake foram compartilhadas inúmeras vezes
em redes sociais. McKenna foi chamada de “Garoto
da selfie” após tirar esta foto com o cantor:
1.

2.

Analise cada item da Lista de verificação abaixo
e escreva suas respostas para cada pergunta.
Considere que ferramentas online ou offline você
pode usar, com quem falaria e que indícios da foto
podem ajudar a responder a cada pergunta.

PROCEDÊNCIA:
`

Encontre a versão original dessa imagem e identifique onde a encontrou.

`

Identificar a procedência da imagem pode ser difícil para os alunos, pois eles ainda não sabem como realizar uma pesquisa
reversa de imagens. Se os alunos tiverem dificuldades, sugira que tentem encontrar a versão mais antiga da imagem.

`

A versão mais antiga da imagem pode ser encontrada na conta do Instagram de Ryan McKenna. Esta foto foi carregada em 4 de
fevereiro de 2018 e é a primeira publicação na conta de McKenna. Os alunos podem ter encontrado outra publicação da mesma
selfie na conta de McKenna, mas essa imagem é uma nova publicação, carregada em 21 de junho de 2018. Existem outras fotos de
McKenna com Justin Timberlake online, mas não foram tiradas durante o Super Bowl ou não têm o mesmo ângulo e iluminação.

`

Embora os alunos não possam ter 100% de certeza de que a imagem no Instagram é a foto original, isso
é bastante provável porque a imagem foi carregada no mesmo dia do show do Super Bowl. Um jornalista
profissional entraria em contato com Ryan McKenna para confirmar se essa imagem é a versão original.

FONTE:
Identifique o nome da pessoa que capturou esta imagem e seu nome de usuário.
`

3.

O apelido de Ryan McKenna, “O Garoto da selfie”, é uma dica sobre a fonte. Ele é a pessoa que capturou a
imagem e a carregou no Instagram. O nome de usuário de McKenna no Instagram é “selfiekid”.

DATA:
Identifique quando a imagem foi capturada. Inclua o mês, o dia e o ano.
`

A imagem foi capturada em 4 de fevereiro de 2018, durante o show do intervalo do Super Bowl em 2018. Os alunos podem
pesquisar quando o Super Bowl de 2018 aconteceu para identificar a data da captura. Alguns alunos podem ter encontrado
o registro de data e hora na publicação do Instagram de McKenna; entretanto, como as imagens podem ser capturadas e
carregadas em momentos diferentes, é recomendável que os alunos confirmem a data exata do Super Bowl de 2018.

Continuação >
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4.

5.

LOCALIZAÇÃO:
`

Identifique a cidade e o estado onde esta imagem foi capturada.

`

A imagem foi capturada na cidade de Minneapolis, em Minnesota, Estados Unidos. Os alunos podem
pesquisar onde o Super Bowl de 2018 aconteceu para identificar a localização da captura.

MOTIVAÇÃO:
`

Liste o que você acredita terem sido as motivações da fonte ao capturar e compartilhar esta imagem.

`

As respostas podem variar. Os alunos podem sugerir que Ryan McKenna é um fã de Justin Timberlake ou que ele queria
documentar este breve encontro com a estrela. Talvez McKenna quisesse comemorar sua ida ao Super Bowl e sua
presença durante o show. Ou talvez quisesse compartilhar essa experiência com sua família, amigos e conhecidos. Os
alunos podem perceber que a conta do Instagram de McKenna está cheia de selfies que ele tirou com famosos. Para sua
surpresa, McKenna ganhou popularidade como o “Garoto da selfie” depois que sua selfie com Justin Timberlake viralizou.
Portanto, é pouco provável que a única motivação de McKenna fosse fama ou dinheiro quando tirou a foto.

Este conteúdo é hospedado pelo Facebook e atualmente inclui recursos de aprendizado retirados do Youth and Media, um projeto do Berkman Klein Center for Internet & Society na
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comerciais ou não comerciais, desde que indique o Youth and Media como a fonte original do conteúdo e obedeça aos outros termos da licença, compartilhando quaisquer futuros trabalhos
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FOLHA DE EXERCÍCIOS

Imagens do “Garoto da Selfie”
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LIÇÃO 5

Versões de textos
de mídia
OBJETIVO DA LIÇÃO

Os alunos poderão definir o que é um clone (uma cópia de um original) e explicar por que a proliferação
desse tipo de texto de mídia pode tornar o processo de verificação mais difícil durante eventos de
notícias urgentes. Eles criarão e compartilharão seus próprios clones online enquanto refletem sobre
quando é importante identificar a fonte de um clone ou o contexto original de um evento noticiável.

` PERGUNTAS
IMPORTANTES

` Por que e como pode ser útil identificar uma imagem original online e as cópias dela?

` IDADE

` 14 a 18

` Examinando a imagem original e as cópias posteriores, qual seria uma história possível?

` Imagem de “Garoto da selfie” impressa ou projetada

` MATERIAIS

` Acesso à internet
` Recursos adicionais listados para o professor

` PREPARAÇÃO

` Os alunos vão precisar de acesso à internet para esta lição.

` COMPETÊNCIA
` INFORMAÇÃO: avalio a precisão, a perspectiva e a veracidade da mídia digital e das publicações em
ISTE
redes sociais.
DIGCITCOMMIT

MATERIAL DE APOIO

Visite facebook.com/fbgetdigital para acessar
recursos para pais e jovens que podem complementar
as lições que os alunos realizaram no Engajamento hoje.
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DIGA AOS ALUNOS

Você já aprendeu sobre a lista de verificação em cinco etapas usada
por jornalistas profissionais quando querem verificar uma imagem
ou vídeo. (Relembre rapidamente as cinco etapas com os alunos.)
1.

Procedência: você está verificando o conteúdo original?

2.

Fonte: quem criou o conteúdo?

3.

Data: quando o conteúdo foi capturado?

4.

Localização: onde o conteúdo foi capturado?

5.

Motivação: por que o conteúdo foi capturado?

Um desafio enfrentado na verificação de conteúdo é que
fotos e vídeos que circulam entre plataformas e podem
ser modificados, copiados e usados fora de contexto.

`

Você já publicou algo que um amigo compartilhou com
você em uma plataforma diferente? Você já excluiu
algo e publicou novamente em outro momento?

Como o jornalista poderia descobrir que você é o criador original?

`

E se a publicação do seu amigo se tornasse popular e 50
outras pessoas a compartilhassem? Como o jornalista
poderia descobrir quem é o criador original?

DIGA AOS ALUNOS

Clones (versões) podem se tornar um problema durante
acontecimentos urgentes porque as informações se espalham muito
rápido, e pode ser difícil descobrir quem criou o conteúdo e quando
ele foi criado. Em sites como o YouTube, algumas pessoas baixam o
vídeo original de um evento noticiável e o recarregam rapidamente
usando outro nome de usuário na esperança de fazer dinheiro com isso
(First Draft). “Às vezes, é possível ver centenas de clones (versões) do
mesmo vídeo nas horas seguintes a um evento urgente” (First Draft).

DIGA AOS ALUNOS

Quando você encontrar um conteúdo, não pode pressupor
que está vendo o original. Procure indícios como estes abaixo
para descobrir se a imagem ou vídeo é a versão original:

PERGUNTE AOS ALUNOS

Você já copiou uma imagem ou vídeo de uma
plataforma para compartilhar em outra?

`

(O jornalista poderia entrar em contato com seu amigo e perguntar
se ele tirou a foto. Se o jornalista encontrasse vários clones [versões]
da imagem, poderia verificar a data de publicação de cada um e tentar
entrar em contato com a pessoa que fez a publicação mais antiga.)

Hoje, falaremos dos primeiros dois itens da lista de verificação:
procedência e fonte. No panorama de mídia atual, as pessoas
estão sempre criando, compartilhando e adaptando conteúdo de
mídia, especialmente em plataformas de redes sociais. Jornalistas
e consumidores de notícias podem usar diversas ferramentas para
verificar uma imagem ou vídeo e determinar se foram usados no
contexto correto. É por isso que consideramos que a verificação
é um processo, porque verificar o conteúdo envolve várias
etapas e às vezes pode levar algum tempo para ser concluído.

`

PERGUNTE AOS ALUNOS

1.

Clones (versões) geralmente têm qualidade de vídeo ou imagem
inferior em comparação à versão original. Eles também podem ter
um tamanho de arquivo menor ou dimensões fora do padrão (que
indicam que o conteúdo pode ter sido manipulado ou alterado).

2.

Examine a conta da pessoa que está compartilhando a
imagem ou vídeo. Ela compartilha outros clones (versões)
de eventos noticiáveis urgentes? Isso provavelmente significa
que a pessoa não é a criadora original do conteúdo.

3.

A imagem ou o vídeo vem de um site organizacional?
Organizações “às vezes podem compartilhar conteúdo de
uma testemunha individual mais de uma vez” (First Draft).

4.

Por fim, siga seu instinto. É provável que essa pessoa estivesse
presente no evento e que esteja compartilhando o vídeo original?

DIGA AOS ALUNOS

Clones são itens de conteúdo copiados do original e que às
vezes são levados de uma plataforma para outra. O termo está
relacionado a “extrair” e refere-se a um conteúdo copiado
por um usuário para criar uma nova versão do conteúdo.
(Clones também são chamados de cópias ou versões de textos de
mídia. Se você ou seus alunos quiserem encontrar mais recursos
sobre clones online, também é possível usar esses outros termos.
Nesta experiência de aprendizado, decidimos falar dos clones como
“clones [versões]” para refletir essa multiplicidade de termos.)
Imagine que você está compartilhando uma foto que capturou
em uma plataforma de mensagens fechada, como Snapchat
ou WhatsApp, e depois um dos seus amigos faz uma captura
de tela e a publica em uma plataforma mais “pública” como
o Twitter. Digamos que um jornalista encontre a captura de
tela do seu amigo e queira descobrir quem tirou a foto.

DIGA AOS ALUNOS

Fique online e encontre uma imagem de evento noticiável recente que
desperte seu interesse. Identifique a fonte da imagem. Faça um clone da
imagem e compartilhe-o em uma de suas redes sociais. Quando publicar
a imagem, você poderá escolher adaptar a imagem como quiser
(por exemplo, editar, cortar, adicionar texto) antes de compartilhá-la.
Ao publicar a imagem, lembre-se de identificar sua fonte original.

Opcional: peça aos alunos para discutirem estas perguntas em duplas.

ENGAJAMENTO DIGITAL LIÇÃO 5: Versões de textos de mídia

27

TAREFA

Em seguida, escreva um parágrafo curto
respondendo às seguintes perguntas:
1.

Que imagem você decidiu compartilhar e por quê?

2.

Onde e com quem você compartilhou a imagem?

3.

Você escolheu alterar (por exemplo, editar, cortar e adicionar
texto) a imagem de alguma maneira antes de compartilhá-la? Qual
foi a sua motivação por trás da adaptação (ou não) da imagem?

4.

Você acha que sua publicação teria reações diferentes se você
não identificasse a fonte original? Por que sim ou por que não?

DIGA AOS ALUNOS

Converse com a pessoa ao seu lado. Compartilhe a imagem publicada
e explique brevemente por que escolheu esta imagem específica.

PERGUNTE AOS ALUNOS
`

Quais são alguns motivos por que alguém decidiria
compartilhar novamente conteúdo online?

`

Pense em outros clones (versões) famosos que já viu
compartilhados online. Existem casos em que a identificação
de uma fonte é mais/menos importante do que em outros?

Discussão
INTERAÇÃO DA TURMA COM IMAGENS

No clima das noticias atuais, qualquer imagem ou vídeo pode ser
capturado, alterado ou compartilhado por qualquer pessoa com
acesso à internet e a um computador ou dispositivo móvel. Em
alguns casos, o conteúdo pode ser visto por inúmeras pessoas
e alterado diversas vezes, de forma que a imagem original fique
quase irreconhecível. Um caso específico desse fenômeno pode
ser visto quando clones (versões) se tornam memes populares.

INTERAÇÃO DA TURMA

Considere esta imagem do “Garoto da selfie” Ryan McKenna.

DIGA AOS ALUNOS

Alguns desses clones (versões) tornaram-se memes populares
que apareceram em publicações conhecidas. No entanto,
muitas vezes esses memes exigiam algum conhecimento do
contexto original do Garoto da selfie. Por isso, as pessoas que
viam um meme do Garoto da selfie isoladamente podiam não
entendê-lo muito bem se não soubessem quem era o Garoto
da selfie, onde ele estava e quem se apresentava no show.

PERGUNTE AOS ALUNOS
`

Pense em alguns clones (versões) que se tornaram
memes. Você tem algum favorito?

`

Você está familiarizado com a origem deste
meme? E com o contexto original?

DIGA AOS ALUNOS

Informações visuais, ainda mais que texto, são criadas para atrair
a atenção das pessoas em redes sociais. Como um consumidor
responsável de notícias, você pode decidir como quer se engajar
com o conteúdo que seus amigos, sua família e outras pessoas
publicam online, ou como deseja compartilhá-lo/adaptá-lo.

PERGUNTE AOS ALUNOS
`

Recursos
`

Vídeo da First Draft: O desafio de lidar com clones
youtube.com/watch?v=KoDCwBk90Hc

`

Artigo de Ashley Hoffman: O “Garoto da Selfie”, que roubou o
show de Justin Timberlake, foi o Jogador Mais Valioso do Super
Bowl
time.com/5133184/selfie-kid-justin- timberlakesuper-bowl-halftime-show

`

Artigo de Alastair Reid (First Draft) : Várias agências de notícias são
enganadas e publicam gravações antigas de turbulência aérea
firstdraftnews.org/several-news-outlets-dupedinto-publishing-old-flight-turbulence-footage

`

Artigo de Alastair Reid (First Draft): Por que a mídia de
testemunhas é essencial para o futuro do setor de notícias
firstdraftnews.org/why-eyewitness-media-iscentral-to-the-future-of-the-news-industry

`

Artigo de Malachy Browne (First Draft): Um guia de bolso sobre a
verificação de detalhes de vídeos
firstdraftnews.org/a-pocket-guide-onverifying-details-of-a-video

DIGA AOS ALUNOS

Imagens do Garoto da selfie tornaram-se virais depois que ele tirou
esta foto com Justin Timberlake durante o show do intervalo do
Super Bowl de 2018. Réplicas da foto original do Garoto da selfie
com Justin Timberlake, fotos do Garoto da selfie tiradas por outras
pessoas e capturas de tela desta imagem foram rapidamente
compartilhadas outras vezes online, às vezes sem identificar
quem é o Garoto da selfie ou quando/onde a imagem foi feita.
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Com base no que aprendeu sobre clones (versões) hoje,
como você reagirá a clones e memes que vir no futuro?
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FOLHA DE EXERCÍCIOS

Imagem “Garoto da selfie”

Este conteúdo é hospedado pelo Facebook e atualmente inclui recursos de aprendizado retirados do Youth and Media, um projeto do Berkman Klein Center for Internet & Society na
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LIÇÃO 6

A melhor versão
de si mesmo(a)
OBJETIVO DA LIÇÃO

Os alunos imaginarão sua vida aos 40 anos e escreverão sobre ela.

` PERGUNTAS
IMPORTANTES

` Como você pode se tornar a melhor versão de si mesmo(a)?

` IDADE

` 10 a 18

` MATERIAIS

` Por que é importante pensar nisso agora?

` Folha de exercícios “A melhor versão de si mesmo(a)”
` Materiais de escrita
Reflexão antes da prática

` PREPARAÇÃO

` Reserve um momento para identificar os três valores mais importantes para você
que estão listados na folha de exercícios. Por que esses valores são tão importantes
para você? Como eles influenciam sua vida diária e planos de longo prazo?

` COMPETÊNCIA
` INCLUSÃO: estou disposto(a) a ouvir e aceitar de maneira respeitosa diversos pontos de
ISTE
vista, além de interagir com as outras pessoas na internet com respeito e empatia.
DIGCITCOMMIT

MATERIAL DE APOIO

Visite facebook.com/fbgetdigital para acessar
recursos para pais e jovens que podem complementar
as lições que os alunos realizaram no Engajamento hoje.
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Fonte: esta lição está sendo compartilhada em colaboração com a Greater Good
Science Center na Universidade da Califórnia, em Berkeley. Para obter informações
adicionais e recursos, acesse: https://ggie.berkeley.edu/
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DIGA AOS ALUNOS

TAREFA

Você fará um exercício em que usará o máximo de
criatividade: imagine como será sua vida aos 40 anos.

(em aula ou como lição de casa)
Reflexão após a prática

INTERAÇÃO DA TURMA

Comece pedindo aos alunos para que fechem os olhos ou olhem
para um ponto no chão diante deles e respirem fundo.

Como os alunos reagiram a essa prática? Eles acharam
que ela os ajudou a decidir qual seria o propósito?

FOLHAS DE ATIVIDADE

PERGUNTE AOS ALUNOS

Esta lição vem com folhetos para alunos e educadores, com um
espaço para respostas. Em alguns casos, o educador fornece
respostas quando não se trata de uma atividade subjetiva.

Imagine sua vida aos 40 anos. Tudo correu tão bem
quanto você esperava. Visualize silenciosamente
suas respostas à minha próxima pergunta.

As aulas são divididas em seções com base na
atividade e/ou discussão do grupo.

O que você estará fazendo?

Fonte: o Kit do Desafio do Propósito foi criado pela Dra.
Kendall Cotton-Bronk em parceria com o Greater Good
Science Center e o Prosocial. kendallcottonbronk.com
Para mais informações, acesse purposechallenge.org.

Quem estará na sua vida?
O que será mais importante para você?

INTERAÇÃO DA TURMA

ggie.berkeley.edu/practice/best-possible-self

Distribua aos alunos a folha de exercícios “A melhor versão
de si mesmo(a)” e peça que o completem sozinhos.
Assim que os alunos terminarem, dê a eles a oportunidade de
compartilharem o que escreveram ou suas ideias sobre esse processo
com os outros ou com toda a turma, caso se sintam à vontade.

PERGUNTE AOS ALUNOS

Peça aos alunos que reflitam se esse exercício confirmou o senso de
propósito deles. Se eles não tiverem certeza do propósito, pergunte se
o exercício lhes deu pistas ou ideias sobre qual poderia ser o propósito.
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FOLHA DE EXERCÍCIOS

A melhor versão de si mesmo(a)

INSTRUÇÕES

Nesta atividade, use ao máximo sua criatividade quando for responder às perguntas abaixo. Você pode usar qualquer estilo de
escrita. Não se preocupe com ortografia ou gramática. O importante é ser o mais detalhado e descritivo possível.
Imagine sua vida aos 40 anos. Tudo correu tão bem quanto você esperava.

O que você estará fazendo? Por quê?

Quem estará na sua vida? Por quê?

O que será mais importante para você? Por quê?

Em que você estará trabalhando?

O que mais motivará você?

O que é mais importante a longo prazo?

Como suas metas e prioridades a longo prazo podem afetar os outros?

A The Greater Good Science Center estuda a psicologia, a sociologia e a neurociência do bem-estar e ensina habilidades que promovem uma sociedade próspera, resiliente e solidária.
A GGSC é única em seu compromisso com a ciência e a prática: nós não só patrocinamos pesquisas científicas inovadoras relacionadas ao bem-estar social e emocional, como também
ajudamos as pessoas a aplicar essas pesquisas a suas vidas pessoais e profissionais. Saiba mais: https://greatergood.berkeley.edu/
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ENGAJAMENTO DIGITAL LIÇÃO 6: A melhor versão de si mesmo

LIÇÃO 7

Engajamento construtivo
em comunidades digitais
OBJETIVO DA LIÇÃO
`

Identificar as formas como os alunos querem que as outras pessoas falem com eles.

`

Mostrar inclusão e empatia na comunicação em grupo.

`

Verificar se há preconceito e ódio nas comunicações em grupo.

`

Desenvolver formas de lidar com comentários negativos, preconceito e discurso de ódio.

`

Desenvolver diretrizes para comunicação apropriada em sala de aula.

` PERGUNTAS
IMPORTANTES

` Por que é importante que as pessoas pratiquem respeito, inclusão e gentileza quando se
comunicam com as outras pessoas?
` Como a comunicação online afeta a vida offline?
` Qual é a responsabilidade das pessoas em relação às suas comunicações online?

` IDADE

` 11 a 14

` MATERIAIS

` Quatro cartazes grandes com as frases “Não fazer nada”, “Responder”, “Denunciar” e
“Outra coisa”. Em cada cartaz, escreva “Explique” abaixo do título.

` PREPARAÇÃO

` Imprima ou escreva à mão os quatro cartazes conforme descrito na seção de materiais.

` COMPETÊNCIA
` INCLUSÃO: estou disposto(a) a ouvir e aceitar de maneira respeitosa diversos pontos de
ISTE
vista, além de interagir com as outras pessoas na internet com respeito e empatia.
DIGCITCOMMIT

MATERIAL DE APOIO

Visite facebook.com/fbgetdigital para acessar
recursos para pais e jovens que podem complementar
as lições que os alunos realizaram no Engajamento hoje.

facebook.com/fbgetdigital

Fonte: a missão da Teaching Tolerance é ajudar professores e escolas a
ensinar crianças e jovens sobre como ter uma participação ativa numa
democracia diversificada. Este conteúdo é hospedado pelo Facebook
e atualmente inclui recursos de aprendizado retirados do Teaching Tolerance, sob uma licença
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Você pode usar esses recursos,
inclusive copiá-los e criar trabalhos derivados deles, comerciais ou não comerciais. Essa é uma
opção válida, desde que indique a Teaching Tolerance como a fonte original do conteúdo e siga os
outros termos da licença, compartilhando futuros trabalhos de acordo com os mesmos termos.
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7.

Leia cada cenário novamente e peça que ouçam as descrições
com cuidado. Após a leitura de cada cenário, peça a eles para
se dirigirem ao canto da sala que melhor descreva como
reagiriam a esse cenário. Depois, peça ao grupo de cada canto
que explique seus motivos. Pergunte aos alunos se acreditam
que suas ações melhorariam ou agravariam a situação.

8.

Debata as seguintes perguntas:

Esta lição apresenta aos alunos a necessidade de praticar inclusão
e empatia quando se engajam na comunicação digital. Os alunos
discutirão as semelhanças e diferenças entre o mundo digital e o físico
e desenvolverão estratégias para lidar com o discurso de ódio online.

PROCEDIMENTO

1.

2.

Divida a turma em pequenos grupos. Peça a cada grupo para
anotar em uma folha como gostariam de ser tratados quando seus
colegas falam com eles. Encoraje-os a pensar sobre ideias como
respeito, contato visual, linguagem corporal não ameaçadora,
inclusão e gentileza. Peça aos alunos para usar afirmações que
comecem por “As pessoas me respeitam quando elas…”
Peça a alguns grupos para compartilhar as afirmações feitas por
eles. Indique aos alunos que, quando as pessoas se respeitam,
incluem todos do grupo e são gentis, elas demonstram empatia.

3.

Pergunte aos alunos se eles acham que falar de maneira positiva
com as pessoas ou sobre elas tem mais impacto quando isso é
feito pessoalmente ou online. E sobre falar de forma negativa
com uma pessoa ou sobre ela? Por que pensam dessa forma?

4.

Explique aos alunos que o discurso de ódio é definido no site
Dictionary.com como “discurso que ataca, ameaça ou insulta uma
pessoa ou grupo segundo sua nacionalidade, etnia, cor, religião,
identidade de gênero, orientação sexual ou deficiência”. Pergunte
como eles se sentem quando testemunham, vivenciam ou
enviam discurso de ódio ou comentários e publicações negativos.
Como aquilo que é dito online afeta sua vida offline? Que
ações, se houver, os alunos tomam quando eles ou seus amigos
enfrentam discurso de ódio ou comentários negativos online?

5.

6.

34

Escreva os seguintes cenários no quadro e
peça a um aluno para ler em voz alta:
`

Um casal amigo está passando por uma separação
difícil. Os dois são seus amigos. Você lê uma publicação
em uma rede social em que um ofende o outro.

`

Recentemente, um amigo próximo seu discutiu com outro
aluno. Esse aluno enviou um texto racista ao seu amigo, e você
e outras pessoas viram uma captura de tela dessa mensagem.

`

Um aluno que você não conhece está sofrendo bullying
online por meio de publicações em redes sociais. Outros
alunos e membros da comunidade estão questionando seu
gênero. Alguns dos seus amigos são os piores agressores.

`

Uma fotografia e um texto mostrando você em
circunstâncias constrangedoras foram publicados
online e apresentados como uma notícia verdadeira.

`

Alguns alunos que você não conhece estão espalhando
nas redes sociais uma história desagradável a seu respeito.
Seus amigos acreditam e começam a ignorar você.

9.

`

Por que comentários positivos são importantes
para você? Como eles afetam sua vida?

`

Quando as pessoas enfrentam alguma dificuldade (como
discussões, rompimento de amizades, acusações falsas ou
assédio) por que é melhor não fazer comentários negativos?

`

Qual é seu nível de responsabilidade
sobre suas comunicações online?

`

Como você pode ajudar a incentivar todos os
alunos a levar essa responsabilidade a sério?

Para concluir a lição, divida os alunos em pequenos grupos e
peça que identifiquem as lições que aprenderam nesta atividade.
Peça que cada grupo crie diretrizes de comunicação online e
presencial com base no que aprenderam. Quando terminarem, os
grupos devem apresentar suas ideias para a turma, que escolherá
as melhores. Exponha as diretrizes finais na sua sala de aula.

VOCABULÁRIO

inclusão [in-clu-são] (substantivo) intenção ou política de incluir
pessoas que, de outra forma, seriam excluídas ou marginalizadas
empatia [em-pa-ti-a] (substantivo) identificação ou experiência em
relação aos sentimentos, pensamentos ou atitudes de outra pessoa
discurso de ódio [dis-cur-so de ó-di-o] (substantivo)
discurso que ataca, ameaça ou insulta uma pessoa ou
grupo segundo sua nacionalidade, etnia, cor, religião,
identidade de gênero, orientação sexual ou deficiência
Fonte:
dictionary.com
tolerance.org/classroom-resources/tolerance-lessons/
constructively-engaging-in-digital-communities

Para começar a próxima atividade, coloque um cartaz em cada
canto da sala (veja os materiais necessários). Antes de começar,
lembre aos alunos de que eles têm o poder de aumentar ou
reduzir a intensidade da situação por meio de suas palavras
e ações. Peça aos alunos para pensar sobre o que fariam nos
mesmos cenários que acabaram de examinar em grupo.

ENGAJAMENTO DIGITAL LIÇÃO 7: Engajamento construtivo em comunidades digitais

LIÇÃO 8

Engajamento cívico e comunicação para
membros de comunidades digitais
OBJETIVO DA LIÇÃO
`

Explorar os diferentes tipos de preconceito que os alunos
podem encontrar quando se engajam online.

`

Desenvolver estratégias para identificar e responder a linguagem
preconceituosa e ódio em espaços digitais.

` PERGUNTAS
IMPORTANTES

` IDADE

` Que tipos de preconceito baseado em identidade as pessoas podem encontrar em
comunidades digitais?
` Como os jovens podem responder de forma segura e legítima à linguagem preconceituosa
ou às comunicações de ódio online?
` 15 a 19
` “Afirmações para dinâmica de Círculo” (recurso do professor)
` Cópias da folha de exercícios “Cenários de grupos”
` Cadernos ou papel

` MATERIAIS

` Canetas ou lápis
` Folhas de cenários
` Papel para cartazes
` Marcadores

` PREPARAÇÃO

` Prepare notas adesivas para a atividade de dimensão.
` Prepare algumas perguntas que possam ser colocadas nos cartazes.
` INCLUSÃO: estou disposto(a) a ouvir e aceitar de maneira respeitosa diversos pontos

` COMPETÊNCIA
de vista, além de interagir com as outras pessoas na internet com respeito e empatia.
ISTE
` CAUTELA: estou ciente das minhas ações online e sei como me proteger e criar
DIGCITCOMMIT
espaços seguros para as outras pessoas na internet.

MATERIAL DE APOIO

Visite facebook.com/fbgetdigital para acessar
recursos para pais e jovens que podem complementar
as lições que os alunos realizaram no Engajamento hoje.

facebook.com/fbgetdigital

Fonte: a missão da Teaching Tolerance é ajudar professores e escolas a
ensinar crianças e jovens sobre como ter uma participação ativa numa
democracia diversificada. Este conteúdo é hospedado pelo Facebook
e atualmente inclui recursos de aprendizado retirados do Teaching Tolerance, sob uma licença
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Você pode usar esses recursos,
inclusive copiá-los e criar trabalhos derivados deles, comerciais ou não comerciais. Essa é uma
opção válida, desde que indique a Teaching Tolerance como a fonte original do conteúdo e siga os
outros termos da licença, compartilhando futuros trabalhos de acordo com os mesmos termos.
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Cada vez mais, os jovens se engajam e se comunicam online por
meio de fóruns, seções de comentários, sites de redes sociais,
videogames e outras opções. Assim como engajamos os alunos
para estabelecer diretrizes de criação de espaços inclusivos e
seguros nas salas de aula, é essencial que os alunos entendam
como se comunicar em grupos da internet e como responder
ao preconceito online. Nesta lição, os alunos responderão a
cenários de comunicação digital e desenvolverão estratégias para
identificar e responder ao preconceito online de forma segura.

PROCEDIMENTO
1.

2.

3.

4.

5.

Escreva a definição de preconceito para que os alunos anotem
no caderno. Depois, peça aos alunos para responder por escrito
às seguintes perguntas: Você já enfrentou ou testemunhou
linguagem online preconceituosa ou de ódio? Explique Você
fez algo em resposta a isso? Por que sim ou por que não?
Se os alunos acabarem logo, faça mais esta pergunta
(opcional): Você acha que as pessoas têm mais tendência
a usar linguagem preconceituosa ou de ódio no mundo
online do que na vida real? Por que sim ou por que não?
Depois que os alunos anotarem suas ideias, peça
que compartilhem em pequenos grupos de quatro
ou cinco pessoas. Em seguida, peça aos grupos que
compartilhem algumas respostas com toda a turma.
A próxima atividade, “Dinâmica de círculo” fará com que
os alunos comecem a refletir mais especificamente sobre
os tipos de preconceito ou ódio que as pessoas podem
encontrar em comunidades digitais. Antes de iniciar
a atividade, mencione as diretrizes da comunidade já
estabelecidas pelo grupo, enfatizando a necessidade de um
espaço seguro e corajoso para fazer a atividade funcionar.
Peça aos alunos para fazerem um círculo. Explique que lerá
em voz alta as afirmações da folha de exercícios “Dinâmica de
círculo” fornecido na lição. Se os alunos já tiverem vivenciado
o que é descrito na afirmação, podem dar um passo em
direção ao centro do círculo, sem falar nada. Após um sinal
silencioso, os alunos darão um passo para trás para refazer
o círculo original. Enfatize que essa deve ser uma atividade
silenciosa e reflexiva e que será possível falar depois.

6.

Após passar por todas as afirmações da folha de exercícios,
converse sobre a atividade, compartilhando reações, conexões
e quaisquer perguntas estimuladas pela atividade.

7.

Com toda a turma, pense nos tipos possíveis de preconceito
que jovens podem enfrentar online. Faça uma lista das
respostas dos alunos. Os exemplos podem incluir discurso
de ódio, símbolos de ódio, xingamentos e bullying virtual
relacionados a identificadores sociais (por exemplo, religião,
raça, etnia, sexualidade, gênero, capacidade ou status de
imigração); ameaças perigosas e piadas ou imagens ofensivas.

8.

Pense em uma segunda lista de possíveis espaços digitais onde
as pessoas possam expressar esses tipos de linguagem e ideias
preconceituosas e de ódio. Os exemplos podem incluir videogames
online, fóruns de discussão, ambientes de mensagem, seções de
comentários de artigos, páginas em redes sociais, emails ou blogs.
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9.

Peça aos alunos que formem pequenos grupos de quatro ou cinco
pessoas. Eles devem debater o cenário atribuído e criar um cartaz
com seus pensamentos sobre a situação hipotética e as respostas
a estas perguntas: que tipo de preconceito está presente neste
cenário? que preocupações com segurança você deve considerar?
Quais são as diferentes maneiras de responder a este cenário?

10. Peça a todos os grupos que apresentem seus cartazes à turma.
11. Lidere um debate sobre algumas estratégias que os
alunos perceberam nos seus cenários e que possam
ajudar jovens a identificar linguagem preconceituosa
ou discurso de ódio online e agir de acordo.* Anote
as respostas, que podem incluir, entre outras:
`

Parar para avaliar e processar sua própria reação.

`

Considerar o tipo de preconceito ou ódio expressado.

`

Pensar em preocupações com segurança: a pessoa
demonstra preconceito ou ódio a um estranho ou
a um amigo/alguém com que posso dialogar?

`

Pensar em diferentes maneiras de
responder à mesma situação.

`

Considerar quando é melhor denunciar um
incidente anonimamente ou envolver adultos,
em vez de fazer isso por conta própria.

`

Usar afirmações na primeira pessoa se for alguém que você
conhece e com quem se sente à vontade para conversar.

`

Pensar em como apoiar e incentivar membros
de uma comunidade digital que enfrentaram
assédio online ou bullying virtual.

*Observação: uma ótima referência de estratégias para combater
discurso preconceituoso online é a publicação da Teaching Tolerance
“Speak Up at School” (Manifeste-se na sua escola). Esse guia pode
ajudar os alunos a ter ideias ou pode ser usado no fim de cada
lição para recapitular a discussão e incluir outras estratégias.
tolerance.org/classroom-resources/tolerance-lessons/civicengagement-and-communication-as-digital-community

ENGAJAMENTO DIGITAL LIÇÃO 8: Engajamento cívico e comunicação

FOLHA DE EXERCÍCIOS

Afirmações da dinâmica de círculo

PROTOCOLO DA DINÂMICA DE CÍRCULO
1.

Peça aos alunos para fazerem um círculo. Enfatize que esta deve ser uma atividade silenciosa e reflexiva; será possível conversar depois.

2.

Leia uma afirmação em voz alta. Se os alunos já tiverem vivenciado o que é descrito na afirmação,
podem dar um passo em direção ao centro do círculo, sem falar nada.

3.

Após você dar um sinal silencioso, os alunos darão um passo para trás para refazer o círculo original.

4.

Repita para todas as afirmações.

5.

Converse sobre a atividade, compartilhando reações, conexões e quaisquer perguntas estimuladas pela atividade.

1.

Passo tempo online.

2.

Já usei redes sociais.

3.

Jogo videogames online.

4.

Fico sabendo de notícias e eventos atuais online.

5.

Já enfrentei assédio online ou bullying virtual.

6.

Alguém que conheço já enfrentou
assédio online ou bullying virtual.

13. Alguém me defendeu online quando outra pessoa
usou imagens ou linguagem preconceituosa
ou de ódio direcionadas a mim.

7.

Já enfrentei assédio online ou bullying virtual
relacionado a grupos identitários aos quais pertenço
(por exemplo, raça, etnia, religião, sexualidade,
gênero, capacidade ou status de imigração).

14. Já senti vergonha, arrependimento, culpa ou
medo relacionados a imagens ou linguagem
preconceituosa ou de ódio que vi online.

8.

Alguém que conheço já enfrentou assédio online ou
bullying virtual relacionado a grupos identitários aos
quais pertence (por exemplo, raça, etnia, religião,
sexualidade, gênero, capacidade ou status de imigração).

9.

11. Já respondi presencialmente (offline) a alguém
que sei que usou imagens ou linguagem
preconceituosa ou de ódio online.

Respondi a um conhecido online que usou linguagem
ou imagens preconceituosas ou de ódio.

12. Já denunciei imagens ou linguagem preconceituosa
ou de ódio que violavam os termos de uma
comunidade digital (por exemplo, Facebook, Twitter,
Instagram ou uma comunidade de jogos).

15. Acredito que é importante considerar minha
segurança pessoal ao me engajar em comunicação
online como parte de uma comunidade digital.
16. Acho que as pessoas devem responder aos provocadores
usando imagens ou linguagem preconceituosa ou de ódio.

10. Já respondi online a um estranho, alguém que
não conheço, e que usou imagens ou linguagem
preconceituosa ou de ódio online.

A missão da Teaching Tolerance é ajudar professores e escolas a ensinar crianças e jovens sobre como ter uma participação ativa numa democracia diversificada. Este
conteúdo é hospedado pelo Facebook e atualmente inclui recursos de aprendizado retirados do Teaching Tolerance, sob uma licença Creative Commons AttributionShareAlike 4.0 International. Você pode usar esses recursos, inclusive copiá-los e criar trabalhos derivados deles, comerciais ou não comerciais. Essa é uma opção válida,
desde que indique a Teaching Tolerance como a fonte original do conteúdo e siga os outros termos da licença, compartilhando futuros trabalhos de acordo com os
mesmos termos.
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FOLHA DE EXERCÍCIOS

Cenários de grupos

CENÁRIO 1

Kira gosta de jogar videogames online com seus amigos. Às vezes, eles incluem desconhecidos nas sessões
de jogos em grupo. Durante um jogo, uma pessoa que Kira e seus amigos não conhecem faz um comentário
islamofóbico, relacionando o Islã ao terrorismo. Kira e seu grupo de amigos, incluindo um que se identifica
como muçulmano, ficaram ofendidos com o comentário, mas não sabiam como responder.

CENÁRIO 2

Lex se identifica como queer e transgênero (prefere usar pronomes neutros). Lex tem uma conta em uma
rede social onde gosta de compartilhar selfies e fotos relacionadas à sua experiência de transição. Em
uma publicação recente, Lex vê uma sequência de comentários transfóbicos e intolerantes que ironizam
sua identidade de transgênero, chamam sua transição de pecado e ameaçam Lex fisicamente.

CENÁRIO 3

Javi lê um artigo online sobre crimes de ódio recentes. Javi passa pelos comentários e lê vários com
afirmações racistas direcionadas a negros, xingamentos e “piadas” ofensivas sobre escravidão e o Holocausto.
Alguns dos ícones do usuário incluem imagens racistas e símbolos de ódio, como suásticas.

CENÁRIO 4

André está em um bate-papo em grupo sobre fantasias de Halloween para uma festa próxima. Alguns membros do grupo
conhecem André e outros nem tanto. Alguém do grupo diz que poderia “se fantasiar de índio ou mexicano” porque seria uma
“fantasia engraçada e fácil de criar” e pergunta se alguém tem um “sombrero, bigode falso ou penas” para emprestar.

SITUAÇÃO

Shay e Will são amigos próximos e se encontram depois da escola. Eles entram em no site de uma rede social
conhecida para ver as atualizações recentes. Shay vê que seu primo acabou de compartilhar uma foto da exnamorada com uma legenda humilhante e sexista, incluindo detalhes íntimos sobre a garota e o relacionamento
deles. Will e Shay frequentam a mesma escola da garota e ficam chocados com a publicação.

A missão da Teaching Tolerance é ajudar professores e escolas a ensinar crianças e jovens sobre como ter uma participação ativa numa democracia diversificada. Este
conteúdo é hospedado pelo Facebook e atualmente inclui recursos de aprendizado retirados do Teaching Tolerance, sob uma licença Creative Commons AttributionShareAlike 4.0 International. Você pode usar esses recursos, inclusive copiá-los e criar trabalhos derivados deles, comerciais ou não comerciais. Essa é uma opção válida,
desde que indique a Teaching Tolerance como a fonte original do conteúdo e siga os outros termos da licença, compartilhando futuros trabalhos de acordo com os
mesmos termos.
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LIÇÃO 9

Análise de como as palavras
transmitem preconceito
OBJETIVO DA LIÇÃO
`

Identificar preconceito em artigos e notícias.

`

Diferenciar o ponto de vista de escritores e relatores analisando sua escolha de palavras.

`

Diferenciar o ponto de vista de escritores e relatores analisando seu tom.

`

Separar o ponto de vista do autor dos fatos da notícia.

`

Ter uma visão crítica da forma como eles próprios comunicam informações.

` PERGUNTAS
IMPORTANTES

` IDADE

` Como a escolha de palavras transmite preconceito de maneira implícita?
` Como identificamos o preconceito de um escritor por meio de sua escolha de palavras?
` Por que é importante ler artigos de fontes variadas?

` 11 a 14
` Dois artigos diferentes sobre um evento atual ou tópico relevante aos alunos.

` MATERIAIS

` Papel para flipchart para dinâmica comparativa.
` Folha de exercícios “Como avaliar pontos tendenciosos em uma notícia”.
` Folha de exercícios “Como criar uma notícia tendenciosa”.

` PREPARAÇÃO

` Imprima artigos para os alunos analisarem. Inclua
artigos com perspectivas conservadoras e liberais.
` Imprima uma folha de exercícios para cada aluno.
` INCLUSÃO: estou disposto(a) a ouvir e aceitar de maneira respeitosa diversos pontos

` COMPETÊNCIA
de vista, além de interagir com as outras pessoas na internet com respeito e empatia.
ISTE
` CAUTELA: estou ciente das minhas ações online e sei como me proteger e criar
DIGCITCOMMIT
espaços seguros para as outras pessoas na internet.

MATERIAL DE APOIO

Visite facebook.com/fbgetdigital para acessar
recursos para pais e jovens que podem complementar
as lições que os alunos realizaram no Engajamento hoje.

facebook.com/fbgetdigital

Fonte: a missão da Teaching Tolerance é ajudar professores e escolas a
ensinar crianças e jovens sobre como ter uma participação ativa numa
democracia diversificada. Este conteúdo é hospedado pelo Facebook
e atualmente inclui recursos de aprendizado retirados do Teaching Tolerance, sob uma licença
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Você pode usar esses recursos,
inclusive copiá-los e criar trabalhos derivados deles, comerciais ou não comerciais. Essa é uma
opção válida, desde que indique a Teaching Tolerance como a fonte original do conteúdo e siga os
outros termos da licença, compartilhando futuros trabalhos de acordo com os mesmos termos.
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VISÃO GERAL DA SÉRIE

Conforme a tecnologia avança e o panorama social muda, é crucial que
os alunos se tornem cidadãos alfabetizados digitalmente. Nesta série,
os alunos conhecerão os detalhes do aprendizado de mídia, desde a
escolha de fontes confiáveis e a compreensão de pesquisas online até a
navegação online segura e a participação em comunidades digitais. Mais
lições desta série estão listadas abaixo sob “Recursos relacionados”.

VISÃO GERAL DA AULA

Esta lição aborda a importância de localizar e verificar fontes
confiáveis ao trabalhar com informações online. Os alunos
compararão diferentes fontes do mesmo tópico e refletirão
sobre o que torna uma fonte mais confiável do que a outra.
Eles trabalharão de forma colaborativa para elaborar uma lista
de verificação de perguntas sobre a avaliação de fontes.
Os alunos também investigarão a importância de avaliar se
as fontes são tendenciosas. Eles aprenderão a identificar o
objetivo do autor ou criador das informações online e usarão
essa habilidade para pesquisar pontos de vista tendenciosos.
Os alunos reagirão a fontes apresentadas online e identificarão
erros de raciocínio comuns em reações a informações digitais.

PROCEDIMENTO
`

Dê aos alunos uma notícia sobre um evento. Divida os
alunos em grupos e peça que criem uma lista de fatos do
artigo usando as palavras exatas escolhidas pelo autor.

`

Dê aos alunos o segundo artigo sobre o mesmo evento
(certifique-se de que ele tem um tom diferente). Peça aos
mesmo grupos que criem uma lista de fatos do artigo,
novamente usando as palavras exatas escolhidas pelo autor.

`

Para a turma inteira, mostre um gráfico comparativo em colunas
com as palavras de cada artigo que descrevem o mesmo fato
ou evento. Por exemplo, você pode escrever “assassinado”
em uma coluna e “morto” em outra. Peça aos alunos para
completar seus próprios gráficos comparativos de sozinhos.

`

A turma toda deve definir e discutir o tom e a intensidade,
e como essas ideias se aplicam à escolha de palavras. Em
seguida, peça aos alunos para debater em seus grupos os
preconceitos que eles identificam nos dois artigos com
base no tom e na intensidade das palavras. Deixe que usem
a folha de exercícios “Como avaliar pontos tendenciosos
em uma notícia” para registrar suas observações.
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`

Faça duas perguntas à turma: (1) como descobrimos o
que realmente aconteceu? (2) por que é importante estar
ciente de ambas as histórias? Debata em grupo ou peça aos
alunos para escrever suas respostas a cada pergunta.

`

Diga aos alunos que agora eles vão escrever seu próprio artigo
“intenso” com base em um determinado cenário, relevante aos
eventos atuais. Juntos, analisem a folha de exercícios “Como criar
uma história tendenciosa”, que pode ajudá-los no processo.

`

Finalmente, peça aos alunos para compartilhar os
textos. Peça para que destaquem as palavras intensas e
identifiquem as palavras tendenciosas nos artigos dos
colegas, explicando como esse viés é expressado.

VOCABULÁRIO

intenso [in-ten-so] (adj.) cheio de entusiasmo, tensão ou emoção
tom [tom] (substantivo) atitude geral comunicada em um texto
viés [vi-és] (substantivo) preconceito; favorecer uma
pessoa ou ponto de vista em detrimento de outras
ponto de vista [pon-to de vis-ta] (substantivo) maneira
particular de considerar uma questão; a posição por
meio da qual um evento ou tópico é observado
implícito [im-plí-ci-to] (adj.) sugerido ou pressuposto,
mas não óbvio ou abertamente declarado
Fontes: Google Dictionary, dictionary.com, en.oxforddictionaries.com
tolerance.org/classroom-resources/tolerance-lessons/
analyzing-how-words-communicate-bias
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FOLHA DE EXERCÍCIOS

Como avaliar pontos
tendenciosos em uma notícia

Avalie a notícia fornecida e verifique a se ela é tendenciosa.
Responda a estas perguntas de orientação para ajudar você a pensar na sua análise.

Quais são os fatos do evento?

Quais são as palavras ou frases que demonstram “intensidade”?

Qual é o tom do texto?

O que os autores comunicam a respeito de seus pontos de vista?

A missão da Teaching Tolerance é ajudar professores e escolas a ensinar crianças e jovens sobre como ter uma participação ativa numa democracia diversificada. Este
conteúdo é hospedado pelo Facebook e atualmente inclui recursos de aprendizado retirados do Teaching Tolerance, sob uma licença Creative Commons AttributionShareAlike 4.0 International. Você pode usar esses recursos, inclusive copiá-los e criar trabalhos derivados deles, comerciais ou não comerciais. Essa é uma opção válida,
desde que indique a Teaching Tolerance como a fonte original do conteúdo e siga os outros termos da licença, compartilhando futuros trabalhos de acordo com os
mesmos termos.
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FOLHA DE EXERCÍCIOS

Como criar uma notícia
tendenciosa

Hoje você criará uma notícia tendenciosa sobre um determinado evento. Responda a estas perguntas
de orientação antes de começar para ajudar você a se preparar e estruturar seu texto.

Quais são TODOS os fatos da história?

Qual é o seu ponto de vista?

Quais fatos você incluirá?

Quais fatos você talvez exclua?

Quais são algumas palavras intensas que você pode usar para descrever seu evento de forma tendenciosa?

A missão da Teaching Tolerance é ajudar professores e escolas a ensinar crianças e jovens sobre como ter uma participação ativa numa democracia diversificada. Este
conteúdo é hospedado pelo Facebook e atualmente inclui recursos de aprendizado retirados do Teaching Tolerance, sob uma licença Creative Commons AttributionShareAlike 4.0 International. Você pode usar esses recursos, inclusive copiá-los e criar trabalhos derivados deles, comerciais ou não comerciais. Essa é uma opção válida,
desde que indique a Teaching Tolerance como a fonte original do conteúdo e siga os outros termos da licença, compartilhando futuros trabalhos de acordo com os
mesmos termos.
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LIÇÃO 1

Defesa de uma causa e mudanças
OBJETIVO DA LIÇÃO

Os alunos aprenderão o conceito de defesa de uma causa identificando um
problema que afete suas comunidades e pensando em duas mudanças que
eles gostariam de ver no futuro em relação a esse problema.

` PERGUNTAS
IMPORTANTES
` IDADE

` O que é uma comunidade?
` Como você pode identificar e resolver problemas na sua comunidade que sejam importantes
para você?
` 10 a 18

` MATERIAIS

` PREPARAÇÃO

` Papel de cartaz
` Projetor
` Identifique um site que é usado para defesa de uma causa com o qual seus alunos estão
acostumados.

` COMPETÊNCIA
` ENGAJAMENTO: eu uso tecnologia e canais digitais para o engajamento cívico, para
ISTE
resolver problemas e para ser uma força do bem nas comunidades físicas e virtuais.
DIGCITCOMMIT

MATERIAL DE APOIO
Visite facebook.com/fbgetdigital para acessar recursos
para pais e jovens que podem complementar as lições
que os alunos realizaram no Empoderamento hoje.

2

Fonte: este conteúdo é hospedado pelo Facebook e atualmente inclui recursos de aprendizado
retirados do Youth and Media, um projeto do Berkman Klein Center for Internet & Society na Universidade
de Harvard, sob uma licença Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Você pode
usar esses recursos, inclusive copiá-los e criar trabalhos derivados deles, comerciais ou não comerciais,
desde que indique o Youth and Media como a fonte original do conteúdo e obedeça aos outros termos da
licença, compartilhando quaisquer futuros trabalhos de acordo com os mesmos termos.
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Qual é o conceito de
defesa de uma causa?
Parte 1
DIGA AOS ALUNOS

Existem vários aspectos de nossas comunidades e nosso
entorno que apreciamos. Talvez sejamos gratos por termos
amigos. Pode ser a possibilidade de jogar em uma equipe
esportiva específica. Talvez a gente goste de ter a oportunidade
de ouvir músicas novas de nossos artistas favoritos.
No entanto, às vezes há aspectos de nossa comunidade que não
apreciamos. Pode ser que a escola tenha imposto novas regras
sobre a vestimenta permitida na escola, exigindo a compra de
roupas caras. Talvez um político eleito esteja tentando criar
leis que não levam nossas necessidades em conta. É possível
que as opções de transporte onde nós vivemos não sejam
tão desenvolvidas e não nos levem onde precisamos ir.
Digamos que você notou que os pontos de ônibus exigem
que você pegue três ônibus e ande mais um pouco
para chegar até o supermercado mais próximo.

PERGUNTE AOS ALUNOS
`

Como é que você tentaria mudar isso?

`

Existem pessoas a quem você pode pedir ajuda?

`

Talvez você tenha amigos que tenham passado pelos mesmos
problemas. Como vocês tentariam resolver a situação?

Parte 2
DIGA AOS ALUNOS

Nesse tipo de situação, normalmente achamos que
tudo ficaria melhor se pudéssemos mudar o que nos
incomoda. Esse desejo de resolver os problemas e gerar
mudanças é chamado de “defesa de uma causa”.

INTERAÇÃO DA TURMA

Em uma tela de projeção na frente da sala, analise um site usado
para defender uma causa. Destaque como a defesa de uma causa
mostrada na tela começou com pessoas, geralmente jovens,
que perceberam que havia um problema na comunidade e
quiseram fazer algo para mudar isso. Exemplos para o contexto
dos Estados Unidos incluem o Fight for $15 (Lutar pelos US$
15) e a Marcha das Mulheres. Exemplos de escopo mais global
incluem o Global Voices, o Greenpeace e o World Wildlife.

DIGA AOS ALUNOS

Agora você vai identificar um problema em sua comunidade
que considere importante e algumas etapas que podem ser
executadas junto com sua comunidade para resolvê-lo.

Tarefa
Divida os alunos em grupos de três pessoas. Dê a cada grupo
tempo na sessão atual, e pelo menos mais dois dias inteiros, para
1) pesquisar um problema que esteja afetando sua comunidade,
identificando pelo menos duas formas de impacto na comunidade
e duas possíveis soluções para o problema e 2) desenvolver um
cartaz que mostre informações sobre o problema identificado e
as possíveis soluções, que eles apresentarão ao grupo maior como
parte do “tour pela galeria”.

DIGA AOS ALUNOS
Em seus grupos:
1.

Pesquise e identifique um aspecto da sua comunidade
(“comunidade” pode ser sua escola, vizinhança ou um grupo
local a que você pertença) que gostaria de mudar. Você pode
falar com seus amigos, professores e/ou família sobre o que eles
gostariam de mudar ou sobre os problemas que eles sofrem.

2.

Crie um cartaz. Os cartazes criados pelo grupo serão
pendurados na parede e faremos um “tour pela galeria”
juntos, quando cada grupo falará sobre o problema
identificado e como resolvê-lo.

Cada grupo deve identificar pelo menos dois impactos que o
problema tem em sua comunidade e duas possíveis maneiras de
resolvê-lo.
Seja criativo: tire fotos e cole-as no cartaz (o ideal é que os alunos
tenham acesso a uma impressora) para ilustrar o problema e/ou as
soluções, ou use fluxogramas e gráficos para informar a extensão
do problema e/ou as soluções.
Cada cartaz deve ser “autônomo”, ou seja, ele deve ter
informações suficientes para que qualquer pessoa possa visualizálo/lê-lo e entender o problema e as possíveis soluções sem a
explicação de um membro do grupo.

TAREFA

Dê a cada grupo tempo suficiente para pesquisar e desenvolver os
cartazes. Esteja disponível para tirar dúvidas e dar apoio técnico.
Quando o grupo maior se reunir, peça aos alunos para que
pendurem os cartazes na parede, dê ao grupo maior 20 minutos
para percorrer os cartazes dos demais e dê 30 minutos para que
cada grupo menor apresente seu cartaz ao restante do grupo.

Este conteúdo é hospedado pelo Facebook e atualmente inclui recursos de aprendizado retirados do Youth and Media, um projeto do Berkman Klein Center for Internet & Society na Universidade de
Harvard, sob uma licença Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Você pode usar esses recursos, inclusive copiá-los e criar trabalhos derivados deles, comerciais ou não comerciais,
desde que indique o Youth and Media como a fonte original do conteúdo e obedeça aos outros termos da licença, compartilhando quaisquer futuros trabalhos de acordo com os mesmos termos.
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LIÇÃO 2

Como criar sua rede de ativistas
OBJETIVO DA LIÇÃO

Os alunos aprenderão a aproveitar as redes sociais para promover seus esforços em apoio a uma
causa. Eles também aprenderão a desenvolver conteúdos online para divulgar informações sobre as
causas que defendem.

` PERGUNTAS
IMPORTANTES

` Qual é o poder das redes sociais nos empenhos de defesa de uma causa?

` IDADE

` 10 a 18

` MATERIAIS

` Projetor

` PREPARAÇÃO

` Identifique um vídeo para demonstrar uma conexão social que seja relevante para sua
comunidade.
` Os alunos precisam de acesso à internet para concluir essa lição.

` COMPETÊNCIA
` ENGAJAMENTO: eu uso tecnologia e canais digitais para o engajamento cívico, para
ISTE
resolver problemas e para ser uma força do bem nas comunidades físicas e virtuais.
DIGCITCOMMIT

MATERIAL DE APOIO
Visite facebook.com/fbgetdigital para acessar recursos
para pais e jovens que podem complementar as lições
que os alunos realizaram no Empoderamento hoje.
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Como usar as redes sociais
para apoiar uma causa
Parte 1
DIGA AOS ALUNOS

Há um famoso ditado que diz: “Não é o que você sabe, mas sim
quem você conhece que importa”. Embora essa afirmação não
seja totalmente verdadeira, afinal o que você sabe também é muito
importante, ela destaca a importância das redes de contatos.
Se você está procurando emprego ou em busca de uma
oportunidade de aperfeiçoar seu desempenho em algum esporte,
uma boa rede de contatos pode ajudar você a atingir seu objetivo
mais rápido. E isso não é diferente para os esforços de apoio a
uma causa. Quanto maior e melhor for nossa rede de contatos,
mais fácil será mudar nossas comunidades para melhor.
Conhecemos mais gente do que imaginamos, principalmente
se, além dos familiares, amigos, professores e representantes,
contabilizarmos também os amigos dos amigos e as pessoas
menos próximas a nós. Todas essas pessoas podem nos ajudar a
atingir nossos objetivos.

Tarefa
DIGA AOS ALUNOS

Crie um conteúdo online compartilhável (usando o Google
Documentos, uma plataforma de mídia social, um blog do
Wordpress, um site no Neocities, uma apresentação de slides no
Scratch, etc.) sobre um problema que você queira resolver, e nele:
1.

Escreva uma introdução para explicar a causa e
por que você acredita que ela é importante.

2.

Inclua links para vários sites (por exemplo, um
artigo online) dedicados a essa causa.

3.

Cite três pessoas que escrevem, têm um blog, enviam
tweets ou produzem conteúdo de rede digital sobre esse
assunto. (Opcional: se puder, envie um tweet para cada uma
dessas pessoas e fale sobre sua causa e seus objetivos.)

INTERAÇÃO DA TURMA

Reserve 30 minutos para os alunos realizarem a atividade. Se
houver tempo, nesta ou na próxima reunião com o grupo, peça
para os alunos compartilharem seus conteúdos com todo o
grupo e reserve 15 minutos para discutir estratégias eficazes.

E ainda há muitas outras que não conhecemos e que também
podem nos ajudar a atingir nossos objetivos. As redes sociais e
a internet, de uma forma mais abrangente, nos oferecem novas
maneiras de conhecer pessoas com habilidades ou recursos que
podem ser úteis em nossos esforços para defender uma causa.

Parte 2
VÍDEOS

Em uma tela de projeção na frente da sala, mostre um exemplo
de vídeo alinhado ao seu contexto regional/local ou ao dos alunos
para demonstrar como as pessoas estão conectadas nas redes
sociais e como podemos nos beneficiar dessas conexões.

PERGUNTE AOS ALUNOS
`

Como você pode transmitir informações com eficiência nas
redes sociais de que você faz parte? Como podemos usar
essas conexões para nos ajudar a defender uma causa?

DIGA AOS ALUNOS

Na próxima atividade, você criará um recurso online compartilhável
que descreva a causa que você apoia. Quando compartilha online
seus esforços de apoio a uma causa, você mostra o que considera
importante e pode conhecer pessoas dispostas a ajudar!
Este conteúdo é hospedado pelo Facebook e atualmente inclui recursos de aprendizado retirados do Youth and Media, um projeto do Berkman Klein Center for Internet & Society na Universidade de
Harvard, sob uma licença Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Você pode usar esses recursos, inclusive copiá-los e criar trabalhos derivados deles, comerciais ou não comerciais,
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LIÇÃO 3

Aumento de conscientização
através das mídias
OBJETIVO DA LIÇÃO

Os alunos aprenderão e identificarão maneiras por meio das quais vários tipos de mídia
podem ser usados para promover a conscientização em torno de um problema.
` PERGUNTAS
IMPORTANTES

` Como as mídias digitais podem promover a conscientização sobre um problema?

` IDADE

` 11 a 18

` MATERIAIS

` Projetor

` PREPARAÇÃO

` Identifique um vídeo para demonstrar como as mídias podem ser usadas para
promover a conscientização e a defesa de uma causa que sejam relevantes para
sua comunidade.
` Os alunos precisam de acesso à internet para concluir essa lição.

` COMPETÊNCIA
` ENGAJAMENTO: eu uso tecnologia e canais digitais para o engajamento cívico, para
ISTE
resolver problemas e para ser uma força do bem nas comunidades físicas e virtuais.
DIGCITCOMMIT

MATERIAL DE APOIO
Visite facebook.com/fbgetdigital para acessar recursos
para pais e jovens que podem complementar as lições
que os alunos realizaram no Empoderamento hoje.

6
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Como usar as mídias para
promover a mudança
DIGA AOS ALUNOS

As mídias podem ser ferramentas incríveis para compartilhar
ideias com outras pessoas. Para muitas pessoas, as plataformas de
mídia digital são o lugar favorito para comunicar suas mensagens.
Por exemplo, HolaSoyGerman usa o YouTube para compartilhar
histórias engraçadas com pessoas em todo o mundo, e Malala
Yousafzai usa o Twitter para defender os direitos das mulheres e
dos jovens.
Às vezes, jovens ativistas usam as mídias digitais para abordar
problemas específicos. Por exemplo, Amandla Stenberg é uma
jovem atriz e ativista que lançou um vídeo em 2015 sobre cultura
negra e apropriação cultural para sua aula de história. Lançando
o vídeo, ela aumentou a conscientização sobre uma questão
que considera muito importante. Outras pessoas preferem usar
plataformas de mídia analógica e não digital, como TV, rádio ou
jornais, para contar a um público sobre suas ideias.

VÍDEOS

Em uma tela de projeção na frente da sala, mostre um exemplo
de vídeo recente alinhado ao contexto local/regional dos alunos
para ilustrar melhor como a mídia pode ser usada para promover a
conscientização e a defesa a uma causa específica.

DIGA AOS ALUNOS

As mídias de todos os tipos podem ser ferramentas poderosas
para atingir objetivos. Na atividade a seguir, você explorará essa
ideia criando uma mensagem e distribuindo-a por vários tipos de
mídia para alcançar um grande público.

Tarefa
Parte 1
DIGA AOS ALUNOS

Encontre um exemplo de mídia (como um vídeo do YouTube,
publicação no Facebook ou uma foto) que seja inspirador e que
possa ser uma boa maneira de ajudar a divulgar uma mensagem
sobre uma causa importante para você. Você terá 15 minutos para
encontrar esse conteúdo. Em seguida, cada aluno mostrará ao
grupo o que encontrou e por que acredita que é importante.

INTERAÇÃO DA TURMA

Dê aos alunos 15 minutos para encontrar um exemplo de mídia
que acreditam que divulga de forma eficaz uma mensagem
sobre uma causa. Depois, reserve 15 minutos, peça a cada aluno
que descreva e/ou mostre a mídia ao grupo e discuta por que
acreditam que esse exemplo é inspirador.
A segunda parte dessa tarefa pode ser concluída durante a atual
ou segunda reunião de grupo, dependendo do tempo alocado.

Parte 2
DIGA AOS ALUNOS

Agora que encontramos e discutimos um exemplo inspirador
e eficaz de mídia para promover uma causa, é hora de criar seu
próprio conteúdo de mídia sobre uma causa importante para você.
Nos próximos 20 minutos, pense em uma causa que seja importante
para você e anote sua ideia para um tipo específico de mídia para
aumentar a conscientização sobre a causa. Isso pode incluir:
1.

Uma publicação de texto para comunicar sua causa e por que
as pessoas devem agir.

2.

Uma ideia para uma imagem ou gráfico (ou uma imagem/
gráfico em si) para comunicar a causa e como os outros
podem ajudar a apoiá-la.

3.

Uma ideia para um vídeo para aumentar a conscientização e
incentivar a ação em torno da causa.

Além dessa ideia, anote:
`

Pelo menos duas formas possíveis de divulgar sua mensagem de
mídia para aumentar a visibilidade e a conscientização da causa.

INTERAÇÃO DA TURMA

Dê 20 minutos para os alunos anotarem ideias. Em seguida,
peça aos alunos que compartilhem com o grupo tudo o que
escreveram. Tire 15 minutos para o debate.
Este conteúdo é hospedado pelo Facebook e atualmente inclui recursos de aprendizado retirados do Youth and Media, um projeto do Berkman Klein Center for Internet & Society na Universidade de
Harvard, sob uma licença Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Você pode usar esses recursos, inclusive copiá-los e criar trabalhos derivados deles, comerciais ou não comerciais,
desde que indique o Youth and Media como a fonte original do conteúdo e obedeça aos outros termos da licença, compartilhando quaisquer futuros trabalhos de acordo com os mesmos termos.
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LIÇÃO 4

Hashtags
OBJETIVO DA LIÇÃO

Os alunos aprenderão como as hashtags têm sido eficazes na promoção de movimentos
sociais. Os alunos também identificarão como as hashtags nas redes sociais podem ajudar
a aumentar a conscientização sobre uma questão de defesa de uma causa e desenvolverão
sua própria hashtag e métodos de divulgação de uma causa que os interesse.

` PERGUNTAS
IMPORTANTES

` Como outras pessoas usaram hashtags para promover uma causa?

` IDADE

` 11 a 18

` PREPARAÇÃO

` Identifique um vídeo para demonstrar como as mídias podem ser usadas para
promover a conscientização e a defesa de uma causa que sejam relevantes para
sua comunidade.

` Como você pode usar hashtags para aumentar a conscientização sobre um problema?

` Os alunos precisam de acesso à internet para concluir essa lição.

` COMPETÊNCIA
` ENGAJAMENTO: eu uso tecnologia e canais digitais para o engajamento cívico, para
ISTE
resolver problemas e para ser uma força do bem nas comunidades físicas e virtuais.
DIGCITCOMMIT

MATERIAL DE APOIO
Visite facebook.com/fbgetdigital para acessar recursos
para pais e jovens que podem complementar as lições
que os alunos realizaram no Empoderamento hoje.
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EMPODERAMENTO DIGITAL LIÇÃO 4: Hashtags

Fonte: este conteúdo é hospedado pelo Facebook e atualmente inclui recursos de aprendizado
retirados do Youth and Media, um projeto do Berkman Klein Center for Internet & Society na Universidade
de Harvard, sob uma licença Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Você pode
usar esses recursos, inclusive copiá-los e criar trabalhos derivados deles, comerciais ou não comerciais,
desde que indique o Youth and Media como a fonte original do conteúdo e obedeça aos outros termos da
licença, compartilhando quaisquer futuros trabalhos de acordo com os mesmos termos.

facebook.com/fbgetdigital

Ativismo com hashtags

Tarefa

DIGA AOS ALUNOS

Parte 1

Embora as pessoas usem plataformas específicas de redes sociais
em campanhas de defesa de direitos por motivos particulares,
essas plataformas compartilham certas características. Uma
característica comum e útil é a hashtag. As hashtags nos permitem
chamar a atenção para nossas ideias conectando nossas
publicações a outras publicações sobre o mesmo tópico. Por
exemplo, se quisermos compartilhar vídeos de nosso recente jogo
de futebol em que nosso atacante fez um hat trick, poderíamos
incluir “#futebol” e “#hattrick” na descrição do vídeo para permitir
que outras pessoas que procuram vídeos de futebol vejam a
publicação. Dessa forma, poderíamos aumentar as chances de que
olheiros esportivos profissionais pudessem ver nossos vídeos.
Hashtags são especialmente úteis para projetos de defesa de uma
causa. Por exemplo, depois de Trayvon Martin ter levado tiros de
um policial na Flórida, EUA, vários ativistas começaram a escrever
publicações sobre questões raciais nos Estados Unidos e incluíram
a hashtag #BlackLivesMatter (Vidas negras importam). Com a
crescente popularidade da hashtag, mais e mais pessoas puderam
ver publicações sobre as experiências individuais de pessoas
negras e seu envolvimento com a polícia nos Estados Unidos hoje
pesquisando por “#BlackLivesMatter”. Através do ativismo nas
redes sociais, o Black Lives Matter se transformou em um forte
movimento de defesa de direitos apoiado por pessoas com poder.
A hashtag é uma poderosa forma de ação das redes sociais em
escala global. Quando a organização terrorista Boko Haram
sequestrou 276 garotas de sua escola em Chibok, na Nigéria,
as pessoas na Nigéria tentaram conscientizar sobre a questão
nas redes sociais publicando conteúdo online com a hashtag
“#BringBackOurGirls” (Tragam nossas garotas de volta). A questão
rapidamente conquistou apoio global, com celebridades e figuras
públicas apoiando a causa.

INTERAÇÃO DA TURMA
Organize os alunos em duplas.

DIGA AOS ALUNOS

Em duplas, encontre uma hashtag que foi usada recentemente
para promover uma causa. Depois de encontrar uma hashtag,
analise as conversas que estão ocorrendo e, em equipe, faça um
breve resumo do que está sendo discutido. Você apresentará este
resumo oralmente ao restante do grupo. Você terá 15 minutos
para encontrar uma hashtag e chegar a um resumo.

INTERAÇÃO DA TURMA

Dê aos alunos 15 minutos de trabalho. Quando terminarem, reserve
15 minutos para cada dupla apresentar seus resumos ao grupo.

PERGUNTE AOS ALUNOS
`

Que tipo de conteúdo está sendo compartilhado usando as
hashtags?

`

Existem conversas semelhantes acontecendo sob essas
diferentes hashtags? Por que você acha que isso está/não está
acontecendo?

`

Algumas hashtags parecem ser mais eficazes (por exemplo, mais
propensas a serem republicadas) do que outras? Qual? Por quê?

Parte 2
DIGA AOS ALUNOS

Agora, pense em um problema importante para sua dupla e:
1.

Crie uma hashtag.

Existem muitos outros exemplos de uso de hashtags para
defesa de uma causa no mundo todo. Por exemplo, estudantes
universitários mexicanos usaram “#YoSoy132” (Eu sou 132)
na eleição presidencial de 2012, alunos universitários de Hong
Kong se reuniram em torno da hashtag “#umbrellarevolution”
(Revolução do guarda-chuva) durante os protestos democráticos
de 2014, e estudantes universitários chilenos usaram
“#MovimientoEstudiantil” (Movimento estudantil) para defender a
reforma educacional.

2.

Crie uma imagem, um infográfico, um meme, uma tabela ou
um gráfico para promover sua hashtag.

3.

Com sua dupla, discuta várias maneiras de espalhar sua
hashtag por meio de uma rede. Quais são algumas das
estratégias de sucesso que aprendemos ao examinar outras
hashtags?

Quando você está defendendo uma causa, o uso de hashtags é uma
ótima maneira de atingir um público com suas ideias. No exercício a
seguir, exploraremos o uso de hashtags nas redes sociais.

Dê aos alunos 30 minutos para participar deste exercício em dupla.
Depois, reserve 20 minutos para as duplas discutirem, com o grupo
maior, a hashtag, o trabalho visual e as ideias para espalhar a hashtag.

Você terá 30 minutos para concluir o exercício.

INTERAÇÃO DA TURMA

Este conteúdo é hospedado pelo Facebook e atualmente inclui recursos de aprendizado retirados do Youth and Media, um projeto do Berkman Klein Center for Internet & Society na Universidade de
Harvard, sob uma licença Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Você pode usar esses recursos, inclusive copiá-los e criar trabalhos derivados deles, comerciais ou não comerciais,
desde que indique o Youth and Media como a fonte original do conteúdo e obedeça aos outros termos da licença, compartilhando quaisquer futuros trabalhos de acordo com os mesmos termos.
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LIÇÃO 5

Hora de agir!
OBJETIVO DA LIÇÃO

Os alunos aprenderão a desenvolver um plano inicial para sua própria campanha de defesa de uma causa.

` PERGUNTAS
IMPORTANTES

` Por que é importante agir para tentar solucionar um problema?

` IDADE

` 10 a 18

` MATERIAIS

` Folha de exercícios de campanha de defesa de uma causa

` Como as tecnologias digitais podem ser usadas para ajudar a gerar mudanças?

` Imprima folhas de exercícios para todos os alunos.

` PREPARAÇÃO

` Identifique um vídeo para demonstrar como as mídias podem ser usadas para
promover a conscientização e a defesa de uma causa que sejam relevantes para
sua comunidade.
` Os alunos precisam de acesso à internet para concluir essa lição.

` COMPETÊNCIA
` ENGAJAMENTO: eu uso tecnologia e canais digitais para o engajamento cívico, para
ISTE
resolver problemas e para ser uma força do bem nas comunidades físicas e virtuais.
DIGCITCOMMIT

MATERIAL DE APOIO
Visite facebook.com/fbgetdigital para acessar recursos
para pais e jovens que podem complementar as lições
que os alunos realizaram no Empoderamento hoje.
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Fonte: este conteúdo é hospedado pelo Facebook e atualmente inclui recursos de aprendizado
retirados do Youth and Media, um projeto do Berkman Klein Center for Internet & Society na Universidade
de Harvard, sob uma licença Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Você pode
usar esses recursos, inclusive copiá-los e criar trabalhos derivados deles, comerciais ou não comerciais,
desde que indique o Youth and Media como a fonte original do conteúdo e obedeça aos outros termos da
licença, compartilhando quaisquer futuros trabalhos de acordo com os mesmos termos.
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Um plano para a mudança!

Tarefa

DIGA AOS ALUNOS

DIGA AOS ALUNOS

Em algumas das outras experiências de aprendizagem ligadas
ao envolvimento cívico e político que concluímos juntos,
exploramos diferentes habilidades e ideias que podem
ser úteis para nos tornarmos ativistas para mudança.
Identificamos questões que afetam suas comunidades
e aprendemos sobre redes específicas e ferramentas
de mídia para implementar mudanças positivas.
Agora, é hora de reunir essas ideias e planejar sua própria
campanha de defesa de uma causa do começo ao fim!

INTERAÇÃO DA TURMA

Opcional: apresente uma campanha de defesa de uma causa
atual e relevante para os jovens e que esteja alinhada tanto com
o seu contexto regional e local quanto com o dos alunos. Os sites
Voices of Youth (em inglês, espanhol, francês e árabe) e Global
Voices (se for útil, no site, pesquise por “youth”) podem servir
como fontes de inspiração, caso você esteja na dúvida sobre
qual campanha selecionar. Fique à vontade para projetar o site
da campanha em uma tela de projeção conforme a descreve.

Crie um artigo descrevendo uma campanha de defesa
de uma causa que você gostaria de realizar em sua
comunidade. Você pode incluir o texto que escreveu
em algumas das experiências de aprendizado anteriores.
Por exemplo, você pode incorporar informações sobre a
questão que deseja abordar ou uma explicação sobre por
que um personagem da cultura popular escolhido para sua
campanha se alinha aos seus objetivos de defesa de uma
causa. Você terá 30 minutos para criar sua campanha.
Responda às seguintes perguntas:
1.

Qual é a questão que você deseja abordar?

2.

Qual comunidade é afetada por essa questão?

3.

Como você quer abordar essa questão?

4.

Quais plataformas de mídia você usará para aumentar a
conscientização sobre a sua causa? De que maneiras?

5.

Existe algum personagem da cultura popular que
você gostaria de usar na campanha? Como?

6.

Quem estará em sua rede de apoio?

7.

Qual hashtag você criaria para sua campanha?

8.

Qual é a linha do tempo de sua campanha?

Fique à vontade para desenvolver suas ideias na
planilha de campanha de defesa de uma causa
ou em uma folha de papel à parte.
Passe a planilha de campanha de defesa
de uma causa para os alunos.

INTERAÇÃO DA TURMA

Agora, em duplas, você compartilhará seu artigo de campanha
de defesa de uma causa. Converse com seu parceiro
sobre os aspectos mais interessantes da campanha!
Dê 20 minutos para os alunos compartilharem as campanhas.

Este conteúdo é hospedado pelo Facebook e atualmente inclui recursos de aprendizado retirados do Youth and Media, um projeto do Berkman Klein Center for Internet & Society na Universidade de
Harvard, sob uma licença Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Você pode usar esses recursos, inclusive copiá-los e criar trabalhos derivados deles, comerciais ou não comerciais,
desde que indique o Youth and Media como a fonte original do conteúdo e obedeça aos outros termos da licença, compartilhando quaisquer futuros trabalhos de acordo com os mesmos termos.
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FOLHA DE EXERCÍCIOS

Planilha de campanha de
defesa de uma causa
Qual é a questão que você deseja abordar?

Qual a comunidade afetada?

Como você quer abordar essa questão?

Quais plataformas de mídia você usará para aumentar a conscientização sobre a sua causa? De que maneiras?

Qual personagem ou história de cultura popular você utilizará para ajudar a promover a conscientização? De que maneiras?

Quem estará na sua rede de apoio? Amigos, família, professores? Nomeie os principais participantes
e potenciais criadores de conexão que podem ajudar a defender sua causa. Seja específico.

Qual hashtag você criaria para sua campanha? Quais hashtags existentes você utilizaria para sua campanha?

Qual é a linha do tempo de sua campanha?

Este conteúdo é hospedado pelo Facebook e atualmente inclui recursos de aprendizado retirados do Youth and Media, um projeto do Berkman Klein Center for Internet & Society na
Universidade de Harvard, sob uma licença Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Você pode usar esses recursos, inclusive copiá-los e criar trabalhos derivados deles,
comerciais ou não comerciais, desde que indique o Youth and Media como a fonte original do conteúdo e obedeça aos outros termos da licença, compartilhando quaisquer futuros trabalhos
de acordo com os mesmos termos.
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EMPODERAMENTO DIGITAL LIÇÃO 5: Hora de agir!

LIÇÃO 6

Como explorar seus valores pessoais
OBJETIVO DA LIÇÃO
Os alunos vão:
`

Classificar uma lista de valores em ordem de importância.

`

Refletir sobre como os valores mais importantes afetam suas vidas e planos futuros.

` PERGUNTAS
IMPORTANTES

` Como seus valores afetam suas ações diárias e planos para o futuro?

` IDADE

` 10 a 18

` MATERIAIS

` Folha de exercícios “Como explorar seus valores pessoais”
` Materiais de escrita
Reflexão antes da prática

` PREPARAÇÃO

` Reserve um momento para identificar os três valores mais importantes para você
que estão listados na folha de exercícios. Por que esses valores são tão importantes
para você? Como eles influenciam sua vida diária e planos de longo prazo?

` COMPETÊNCIA
` ENGAJAMENTO: eu uso tecnologia e canais digitais para o engajamento cívico, para
ISTE
resolver problemas e para ser uma força do bem nas comunidades físicas e virtuais.
DIGCITCOMMIT

MATERIAL DE APOIO
Visite facebook.com/fbgetdigital para acessar recursos
para pais e jovens que podem complementar as lições
que os alunos realizaram no Empoderamento hoje.

facebook.com/fbgetdigital

Fonte: esta lição está sendo compartilhada em colaboração com a Greater Good
Science Center na Universidade da Califórnia, em Berkeley. Para obter mais
informações e recursos, visite: https://ggie.berkeley.edu/
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DIGA AOS ALUNOS
`

Seus valores pessoais são indispensáveis para o seu
propósito de vida. As coisas em que você acredita e
às quais dá muito valor provavelmente moldarão os
objetivos que dão sentido à sua vida. Tendo isso em
mente, reserve alguns minutos para preencher a folha de
exercícios que pede para classificar uma lista de valores
pelo nível de importância que cada um tem para você.

`

Dê a todos os alunos uma folha de exercícios
e peça que a preencham sozinhos.

`

Quando os alunos terminarem, peça que eles escrevam
respostas às seguintes perguntas sobre os itens nos
quais colocaram um “1” (essas perguntas também
aparecem na parte inferior da folha de exercícios):

`

Por que esses valores são tão importantes para você?
Como eles representam o tipo de pessoa que você é?

`

Como eles influenciam seu cotidiano?

`

Como eles estão relacionados com seus planos
de longo prazo? Eles influenciam a forma como
você espera deixar sua contribuição no mundo?
Se sim, por quê? Se não, por que não?

INTERAÇÃO DA TURMA

Dê aos alunos a oportunidade de compartilharem uns com
os outros ou com toda a turma os textos ou as ideias que
tiveram sobre esse processo, caso se sintam à vontade.
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TAREFA

(em aula ou como lição de casa)
Peça aos alunos que reflitam se esse exercício confirmou
o senso de propósito deles. Se eles não tiverem certeza
do propósito, pergunte se o exercício lhes deu pistas
ou ideias sobre qual poderia ser o propósito.
Reflexão após a prática
Como os alunos reagiram a essa prática? Eles acharam
que ela os ajudou a decidir qual seria o propósito?

FOLHAS DE ATIVIDADE

Esta lição vem com folhas de exercícios para alunos e educadores,
com um espaço para respostas. Em alguns casos, o educador
fornece respostas quando não se trata de uma atividade subjetiva.
As aulas são divididas em seções com base na
atividade e/ou discussão do grupo.
Fonte: o Kit do Desafio do Propósito foi criado pela Dra.
Kendall Cotton-Bronk em parceria com o Greater Good
Science Center e o Prosocial. kendallcottonbronk.com
Para mais informações, acesse purposechallenge.org.
ggie.berkeley.edu/practice/exploringyour-personal-values/#tab_2

EMPODERAMENTO DIGITAL LIÇÃO 6: Como explorar seus valores pessoais

FOLHA DE EXERCÍCIOS

Como explorar seus valores pessoais

INSTRUÇÕES

Leia os itens abaixo. Pense em como eles se relacionam com você.
Coloque “1” em três itens que EXPRESSAM SEU JEITO DE SER.
Coloque “2” em sete itens que NEM EXPRESSAM SEU JEITO DE SER NEM NÃO EXPRESSAM SEU JEITO DE SER.
Coloque “3” em três itens que NÃO EXPRESSAM NEM UM POUCO SEU JEITO DE SER.

Servir minha família é muito importante para mim.
Expressar quem eu sou através da minha arte (por exemplo,
música, pintura etc.) é muito importante para mim.
Poder sustentar minha própria família no futuro é muito importante para mim.
Estar presente em momentos que meus amigos precisarem é muito importante para mim.
Ser uma pessoa espiritualizada é muito importante para mim.
Apoiar temas sociais é muito importante para mim.
Seguir uma vocação, em vez de apenas estar em um emprego, é muito importante para mim.
Viver de acordo com minhas crenças religiosas é muito importante para mim.
Encontrar uma carreira que esteja alinhada com meus valores e crenças é muito importante para mim.
Servir o meu país é muito importante para mim.
Fazer trabalho voluntário é muito importante para mim.
Ajudar os outros é muito importante para mim.
Depois, pense por que cada uma das afirmações em que você colocou um “1” é
importante para você e responda às perguntas a seguir: por que esses valores são tão
importantes para você? Como eles representam o tipo de pessoa que você é?

Como eles influenciam seu cotidiano?
Como eles estão relacionados com seus planos de longo prazo? Eles influenciam a forma como
você espera deixar sua contribuição no mundo? Se sim, por quê? Se não, por que não?

A The Greater Good Science Center estuda a psicologia, a sociologia e a neurociência do bem-estar e ensina habilidades que promovem uma sociedade próspera, resiliente e solidária.
A GGSC é única em seu compromisso com a ciência e a prática: nós não só patrocinamos pesquisas científicas inovadoras relacionadas ao bem-estar social e emocional, como também
ajudamos as pessoas a aplicar essas pesquisas a suas vidas pessoais e profissionais. Saiba mais: https://greatergood.berkeley.edu/
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LIÇÃO 7

Redes sociais
para ação social
OBJETIVO DA LIÇÃO
`

Explorar as razões para alguém se engajar no ativismo digital.

`

Entender que existem diferentes formas de se engajar no ativismo social online.

`

Analisar e avaliar os prós e os contras do ativismo digital.

` PERGUNTAS
IMPORTANTES

` IDADE

` Como as pessoas podem usar a tecnologia e as redes sociais como ferramentas para
o ativismo social?
` Quais são os possíveis benefícios do ativismo social online e suas possíveis
limitações ou efeitos negativos?
` 11 a 19
` Folhas de exercícios com instruções para a atividade “Minha posição atual” (6–8, 9–12)
` Thinking Notes
tolerance.org/classroom-resources/teaching-strategies/close-and-criticalreading/thinking-notes

` MATERIAIS

` Canetas/lápis
` Textos do artigo “Geração Y e a era do ativismo no Tumblr”, de Valeriya Safronova
nytimes.com/2014/12/21/style/millennials-and-the-age-of-tumblr-activism.html
` Cartazes em folha de flipchart
` Marcadores
` Cartões de saída (fichas ou notas autoadesivas para um diagrama de classes de cartão de saída)

` PREPARAÇÃO

` Colete folhas de flipchart, marcadores, canetas/lápis e fichas para cada aluno.
` Imprima a folha de exercícios “Minha posição atual” de acordo com a série.

` COMPETÊNCIA
` ENGAJAMENTO: eu uso tecnologia e canais digitais para o engajamento cívico, para
ISTE
resolver problemas e para ser uma força do bem nas comunidades físicas e virtuais.
DIGCITCOMMIT

MATERIAL DE APOIO
Visite facebook.com/fbgetdigital para acessar recursos
para pais e jovens que podem complementar as lições
que os alunos realizaram no Empoderamento hoje.

16

Fonte: a missão da Teaching Tolerance é ajudar professores e escolas a ensinar crianças
e jovens sobre como ter uma participação ativa numa democracia diversificada. Este
conteúdo é hospedado pelo Facebook e atualmente inclui recursos de aprendizado
retirados do Teaching Tolerance, sob uma licença Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Você
pode usar esses recursos, inclusive copiá-los e criar trabalhos derivados deles, comerciais ou não comerciais. Essa
é uma opção válida, desde que indique a Teaching Tolerance como a fonte original do conteúdo e siga os outros
termos da licença, compartilhando futuros trabalhos de acordo com os mesmos termos.
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VISÃO GERAL DA AULA
Nesta lição, os alunos participarão do debate sobre a eficácia das redes
sociais como uma ferramenta para mudança social. Enquanto alguns
pesquisadores e ativistas escreveram sobre os efeitos transformadores
do engajamento social online, outros criticaram os limites do que
algumas pessoas denominaram ativismo de poltrona, cliqueativismo ou
ativismo preguiçoso. Os alunos explorarão a eficácia das campanhas
de hashtags virais que representam temas relacionados à identidade,
à diversidade, à justiça e à ação. Usando artigos para elaborar
argumentos, os alunos discutirão e avaliarão os prós, os contras, os
limites e as possibilidades do ativismo online.

PROCEDIMENTO
1.

2.

Antes da lição, divida a sala em três partes diferentes e as nomeie
como “Concordo”, “Discordo” e “Não sei”. Você precisará disso
para a atividade “Minha posição atual”.

alunos as Diretrizes da Comunidade que promovem um espaço
seguro para a troca de ideias.
3.

Quando os alunos estiverem nesses três grupos menores, peça
que compartilhem o raciocínio por trás das respostas, usando
como referência as reflexões que escreveram na atividade “Minha
posição atual”. Peça que um aluno de cada grupo se disponha
a escrever numa folha de flipchart e faça observações sobre os
principais pontos discutidos no pequeno grupo deles.

4.

Peça que um ou dois alunos de cada grupo leia para a sala inteira
as ideias do grupo que eles escreveram.

5.

Repita esse procedimento para a segunda instrução.

6.

Pergunte aos alunos: “Alguém mudou de ideia sobre qualquer uma
das instruções durante a atividade, sobretudo aqueles que estavam
indecisos?” Peça algumas respostas do grupo inteiro.

7.

Diga aos alunos que eles participarão de uma atividade de leitura
para aprofundar as ideias sobre o ativismo digital. Pergunte a eles:
“Quais são alguns dos possíveis benefícios do ativismo digital e
suas possíveis limitações ou efeitos negativos?” Peça aos alunos
que pensem sobre essa questão e compartilhem suas ideias iniciais
com um parceiro. Peça algumas respostas do grupo inteiro.

8.

Thinking Notes: Forneça aos alunos uma cópia do artigo do
New York Times “Geração Y e a era do ativismo no Tumblr”, de
Valeriya Safronova. Siga o protocolo da estratégia Thinking Notes.
Para a segunda leitura, conforme observado no terceiro item do
protocolo da estratégia Thinking Notes, os alunos podem escolher
uma leitura independente ou colaborativa.

9.

Depois que os alunos concluírem o exercício Thinking Notes,
modere uma discussão com o grupo inteiro sobre os usos, os
prós e os contras do ativismo digital discutidos em “Geração Y
e a era do ativismo no Tumblr”. À medida que os alunos falarem
e responderem, incentive-os a usar evidências textuais do artigo
para corroborar suas ideias. Faça um gráfico dos prós e contras
observados pelos alunos durante a discussão.

Para começar, peça aos alunos que respondam por escrito a uma
das três instruções a seguir:
` O que é ativismo?
` Usando a tecnologia, quais são as diferentes maneiras por meio
das quais as pessoas podem se envolver com ativismo visando
uma causa social ou problema do mundo? (A tecnologia pode
ser qualquer coisa, desde internet até telefones celulares, sites
de redes sociais e muito mais.)
` Como a tecnologia pode ser usada como uma ferramenta para
o ativismo? (Observação: incentive os alunos a incluir exemplos
específicos quando puderem.) Os alunos listarão suas ideias.

3.

Coloque os alunos em pequenos grupos e peça que contem suas
respostas. Em seguida, peça que eles discutam em seus grupos
quais ferramentas ou usos da tecnologia poderiam ser mais
poderosos para gerar mudanças e por qual motivo. Peça algumas
respostas do grupo inteiro.

4.

Introduza o debate sobre a tecnologia, sobretudo a internet e as
redes sociais, como ferramentas para ativismo e mudança social.
Informe aos alunos que acadêmicos e ativistas apresentaram prós
e contras sobre o ativismo digital. Peça aos alunos que escrevam
a definição de “ativismo” no caderno e depois promova uma
conversa rápida sobre o que significa ativismo digital. Observe
que, embora alguns defensores e pesquisadores possam enfatizar
as possibilidades do ativismo digital, outros podem destacar suas
limitações.

ATIVIDADE MINHA POSIÇÃO ATUAL
1.

2.

Forneça a cada aluno uma cópia das instruções “Minha posição
atual”. Peça aos alunos que reflitam sobre as instruções e
anotem as respostas para se prepararem para a atividade com a
turma inteira. Após dar aos alunos alguns minutos para pensar e
responder às instruções por escrito, mostre a eles as três áreas
nomeadas (Concordo, Discordo, Não sei) na sala.
Leia em voz alta a primeira instrução, dando aos alunos a
oportunidade de ir para a área que representa a resposta
escolhida. Enfatize que os alunos devem tentar pensar de forma
crítica sozinhos e resistir à influência dos colegas. Lembre aos

10. Termine pedindo que os alunos preencham um cartão de saída que
conecte os temas da lição aos interesses e à atuação dos alunos
relacionados à ação social. Você pode fazer a seguinte pergunta ou
elaborar uma: Quais temas sociais são importantes para você, com
os quais você gostaria de se engajar online e/ou offline? Por quê?

VOCABULÁRIO
Ativismo [a-ti-vis-mo] (substantivo) uma prática que enfatiza a ação
direta e vigorosa, sobretudo em apoio ou oposição a um lado de um
tema controverso.
Ativismo preguiçoso/cliqueativismo [a-ti-vis-mo pre-gui-ço-so; cli-quea-ti-vis-mo] (substantivo) ações realizadas pela internet em apoio a uma
causa política ou social, mas que exigem pouco tempo ou envolvimento.
Fontes:
merriam-webster.com
Google Dictionary

tolerance.org/classroom-resources/tolerance-lessons/socialmedia-for-social-action
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FOLHA DE EXERCÍCIOS

Instruções para a atividade
“Minha posição atual”
Selecione dois para a atividade.

1.

As redes sociais (por exemplo, Facebook, Twitter ou Instagram) podem ser uma
ferramenta poderosa para gerar mudanças sociais positivas.

2.

É mais significativo realizar ações sociais offline (na vida real) do que se envolver em ações sociais online.

3.

Hoje em dia, os jovens estão mais interessados em questões de justiça social do que
os jovens de mais de 20 anos atrás, devido às redes sociais e à tecnologia.

4.

Compartilhar uma hashtag ou artigo relacionado a um tema social não é ativismo de verdade.

A missão da Teaching Tolerance é ajudar professores e escolas a ensinar crianças e jovens sobre como ter uma participação ativa numa democracia diversificada. Este
conteúdo é hospedado pelo Facebook e atualmente inclui recursos de aprendizado retirados do Teaching Tolerance, sob uma licença Creative Commons Attribution-ShareAlike
4.0 International. Você pode usar esses recursos, inclusive copiá-los e criar trabalhos derivados deles, comerciais ou não comerciais. Essa é uma opção válida, desde que indique
a Teaching Tolerance como a fonte original do conteúdo e siga os outros termos da licença, compartilhando futuros trabalhos de acordo com os mesmos termos.
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LIÇÃO 8

Ferramentas digitais como
mecanismo de cidadania ativa
OBJETIVO DA LIÇÃO
`

Compreender o uso de ferramentas digitais na cidadania ativa.

`

Avaliar os pontos fortes e fracos das soluções digitais na cidadania ativa.

` PERGUNTAS
IMPORTANTES

` Qual é o papel da tecnologia digital na cidadania ativa?

` IDADE

` 14 a 19

` MATERIAIS

` Folha de exercícios “Como melhorar o projeto de cidadania ativa por meio da
tecnologia de informação e de comunicação”
` Folha de exercícios “Como avaliar projetos de cidadania ativa e fazer recomendações”
` Folha de exercícios “Exemplos de projetos de cidadania ativa”

` PREPARAÇÃO

` Imprima uma folha de exercícios para cada aluno.

` COMPETÊNCIA
` ENGAJAMENTO: eu uso tecnologia e canais digitais para o engajamento cívico, para
ISTE
resolver problemas e para ser uma força do bem nas comunidades físicas e virtuais.
DIGCITCOMMIT

MATERIAL DE APOIO
Visite facebook.com/fbgetdigital para acessar recursos
para pais e jovens que podem complementar as lições
que os alunos realizaram no Empoderamento hoje.

facebook.com/fbgetdigital

Fonte: a missão da Teaching Tolerance é ajudar professores e escolas a ensinar
crianças e jovens sobre como ter uma participação ativa numa democracia
diversificada. Este conteúdo é hospedado pelo Facebook e atualmente inclui recursos
de aprendizado retirados do Teaching Tolerance, sob uma licença Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0
International. Você pode usar esses recursos, inclusive copiá-los e criar trabalhos derivados deles, comerciais ou não
comerciais. Essa é uma opção válida, desde que indique a Teaching Tolerance como a fonte original do conteúdo e
siga os outros termos da licença, compartilhando futuros trabalhos de acordo com os mesmos termos.
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VISÃO GERAL DA AULA

Nesta lição, os alunos vão explorar como a tecnologia pode
ser uma ferramenta útil para a cidadania ativa. Eles terão de
analisar vários projetos de cidadania ativa que no momento
não estão usando tecnologia e depois terão de recomendar
estratégias específicas de redes sociais ou baseadas na web
que têm o potencial de melhorar a operação do projeto.

PROCEDIMENTO
1.

2.

3.

4.

Diga aos alunos que, na última década, as pessoas começaram
a integrar a tecnologia digital ao ativismo social. A Primavera
Árabe, Occupy Wall Street, Black Lives Matter e organizações
como MoveOn.org e Tea Party tiveram um enorme sucesso
por meio da incorporação de tecnologias digitais nas
operações. Explique que a tecnologia de informação e
de comunicação (mensagens, fotos e vídeos que podem
atingir um grande público através das redes sociais) pode
ser usada para distribuir mensagens, conduzir operações,
comunicar-se na organização e alcançar objetivos.
Diga aos alunos que eles farão o papel de consultores
de tecnologia que precisam analisar vários projetos de
cidadania ativa gerenciados por estudantes. A tarefa
deles é analisar os projetos e fazer recomendações
sobre como incorporar a tecnologia de informação e de
comunicação para melhorar a operação do projeto.
Divida a turma em pequenos grupos de três a quatro
alunos. Distribua a folha de exercícios “Como melhorar
o projeto de cidadania ativa por meio de tecnologias de
informação e de comunicação” a todos os grupos. Analise
a introdução com os alunos e realize uma atividade de
leitura compartilhada das seções “Como construir um
projeto de cidadania ativa” e “Ferramentas de TIC”.
Em seguida, distribua a folha de exercícios “Como avaliar
projetos de cidadania ativa e fazer recomendações” junto
com um exemplo do projeto “Cidadania ativa do aluno”
(consulte os materiais necessários). Analise as instruções
com os alunos e passe para o exemplo. Dê aos alunos tempo
para terminar as avaliações e as recomendações. Em seguida,
peça a todos os grupos de alunos que façam apresentações
rápidas das recomendações que gostariam de dar à turma.

VOCABULÁRIO

cidadania ativa [ci-da-da-ni-a a-ti-va] (substantivo) o
envolvimento de alguém na comunidade e na democracia
locais, desde o nível municipal até o nacional; por exemplo,
uma campanha para limpar ruas ou educar jovens sobre
valores democráticos, habilidades e participação.
tecnologia de informação e de comunicação
[tec-no-lo-gi-a de in-for-ma-ção e de co-mu-ni-ca-ção]
(substantivo) um conjunto de tecnologias de
comunicação composto de mensagens, fotos e vídeos
enviados instantaneamente com o potencial de atingir
um grande público através das redes sociais.
blog [blog] (substantivo) abreviação de “diário da web”:
uma página da web que contém entradas por escrito
das experiências, observações, opiniões de um escritor
ou grupo de escritores, atualizadas com frequência.
site [site] (substantivo) um grupo de páginas da web conectado
que é dedicado a um único tópico ou a vários tópicos relacionados.
SMS [SMS] (substantivo) uma mensagem eletrônica enviada de
um celular para outro através de uma rede de telefonia celular.
rede social [re-de so-ci-al] (substantivo) uma comunidade
online de pessoas com interesses comuns que usam
um site ou outras tecnologias para se comunicar
e compartilhar informações, recursos etc.
Fontes:
dictionary.com
techterms.com
freethesaurus.com
tolerance.org/classroom-resources/tolerance-lessons/
digital-tools-as-a-mechanism-for-active-citizenship

ATIVIDADE DE EXTENSÃO

Peça à turma que crie a própria campanha de cidadania
ativa. Eles podem usar as folhas de exercícios desta lição
para ajudar a moldar e a organizar a campanha.
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FOLHA DE EXERCÍCIOS

Como melhorar o projeto de cidadania ativa por
meio de tecnologias de informação e de comunicação
INTRODUÇÃO

Vários alunos de escolas de todo o país estão envolvidos em projetos de cidadania ativa porque sentem a necessidade de contribuir para a
comunidade em que vivem. Esses projetos vão desde campanhas de arrecadação de alimentos até cursos para idosos sobre como usar a
tecnologia digital. Geralmente, são as escolas que organizam e patrocinam esses projetos.

COMO CONSTRUIR UM PROJETO DE CIDADANIA ATIVA

Ter a determinação e uma ideia de ajuda é o primeiro passo para a criação de um projeto de cidadania ativa bem-sucedido. O segundo
passo é aprender a organizar um projeto e utilizar ferramentas e métodos eficazes. Todos os projetos requerem as etapas básicas de
planejamento a seguir:
`

Descreva o projeto. Qual é o problema e por que ele é importante? Fale a comunidade para saber se ela concorda que 1) isso é
um problema e 2) ele precisa de solução. Baseie o seu projeto no feedback da comunidade. Essas informações serão importantes à
medida que você começar a se organizar. Os financiadores e voluntários também vão querer ter conhecimento sobre elas.

`

Traga reconhecimento para o projeto. É importante que outras pessoas saibam qual é o problema, por que ele é importante e como
as ações delas ajudarão. As pessoas que estão passando por esses problemas precisam saber que você tem uma ideia de como ajudar.

`

Desenvolva um plano de ação para o projeto. Pense nos meios de execução. Como você executará o projeto? Como suas ações
farão a diferença?

`

Comunique-se com as pessoas que estão ajudando ou contribuindo para o projeto. Todos os projetos precisam de ajuda:
pessoas que trabalhem diretamente no projeto e na administração dos fundos. Você precisa transmitir sua mensagem para as
pessoas que podem ajudar de uma ou das duas formas. Na era digital, isso significa implementar as ferramentas corretas de TIC
(tecnologia de informação e de comunicação).

`

Avalie o projeto. É preciso entender a eficácia do projeto à medida que avançar. Como você pode mensurar o sucesso do projeto?
Quais dados justificam a necessidade do projeto e até que ponto as ações executadas ajudam a solucionar o problema com sucesso?

FERRAMENTAS DE TIC

Um entendimento básico de quais ferramentas de tecnologia de informação e de comunicação melhor se adequam a um projeto pode ser
a diferença entre fracasso e sucesso.
`

Blogs: termo abreviado para “diário da web”, um blog é um site que apresenta informações que podem ser compartilhadas por
indivíduos envolvidos em um projeto ou pelo público em geral. Os blogs permitem que os usuários acessem informações, além de
comentar nele e compartilhá-lo.

`

Sites: a definição básica de site é uma coleção de páginas da web que contêm informações (texto, imagens ou vídeo) com o objetivo
de comunicar uma ideia na web. Para projetos de cidadania ativa, uma página da web é uma questão de controle da missão. Todos os
aspectos do projeto são organizados nela: declaração de objetivos, metas, gerenciamento, operações, participação, informações de
financiamento e conquista.

`

SMS: comunicação de texto via dispositivo digital que, na maioria das vezes, é realizada em um telefone celular. As organizações de
cidadania ativa usam mensagens de texto para comunicação interna e divulgação de eventos e ações tomadas.

`

Redes sociais: as redes sociais são sites dedicados que permitem que os usuários se comuniquem publicando informações, fazendo
comentários e enviando mensagens, imagens e vídeos. Uma rede social é diferente de um site, pois ela faz mais do que apenas
apresentar informações. Ela permite que os usuários contribuam com novas informações e comentem as informações fornecidas.
A missão da Teaching Tolerance é ajudar professores e escolas a ensinar crianças e jovens sobre como ter uma participação ativa numa democracia diversificada. Este
conteúdo é hospedado pelo Facebook e atualmente inclui recursos de aprendizado retirados do Teaching Tolerance, sob uma licença Creative Commons Attribution-ShareAlike
4.0 International. Você pode usar esses recursos, inclusive copiá-los e criar trabalhos derivados deles, comerciais ou não comerciais. Essa é uma opção válida, desde que indique
a Teaching Tolerance como a fonte original do conteúdo e siga os outros termos da licença, compartilhando futuros trabalhos de acordo com os mesmos termos.
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FOLHA DE EXERCÍCIOS

Como avaliar projetos de cidadania
ativa e fazer recomendações
INSTRUÇÕES

Todos os projetos de cidadania ativa que você examinará foram bem-sucedidos em maior ou menor
grau. Sua tarefa é analisar a descrição do projeto e determinar se a incorporação de ferramentas de
TIC apropriadas melhoraria a operação deles e lhes aumentaria as chances de sucesso.
À medida que você analisar o projeto de cidadania ativa que lhe foi atribuído, pense nas necessidades
organizacionais do projeto e em quais tipos de ferramentas de TIC poderiam ter sido aplicadas para melhorar
a operação. Escreva suas recomendações e uma explicação do seu raciocínio na tabela abaixo.
Exemplo de nome do projeto: Moradores de rua da nossa cidade: aumentando a conscientização sobre as pessoas em situação
de rua. Necessidade organizacional abordada: aumentar a conscientização; tipo de ferramentas de TIC: página de rede social
e mensagens de texto; por quê? Estabelecer redes com amigos e partes interessadas ajudaria a divulgar o problema.

`

Nome do projeto, breve descrição e problema social abordado:

`

De que o projeto precisa para aumentar as chances de sucesso?

`

Que tipo de TIC você empregaria nesse projeto?

`

Por quê? Como sua recomendação ajudaria o projeto?

`

Resuma suas recomendações (inclua todas as informações acima. Use mais papel se necessário.)

A missão da Teaching Tolerance é ajudar professores e escolas a ensinar crianças e jovens sobre como ter uma participação ativa numa democracia diversificada. Este
conteúdo é hospedado pelo Facebook e atualmente inclui recursos de aprendizado retirados do Teaching Tolerance, sob uma licença Creative Commons Attribution-ShareAlike
4.0 International. Você pode usar esses recursos, inclusive copiá-los e criar trabalhos derivados deles, comerciais ou não comerciais. Essa é uma opção válida, desde que indique
a Teaching Tolerance como a fonte original do conteúdo e siga os outros termos da licença, compartilhando futuros trabalhos de acordo com os mesmos termos.
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FOLHA DE EXERCÍCIOS

Exemplos de projetos
de cidadania ativa
“SOUPER BOWL” OF CARING

Uma escola de ensino médio participou do projeto de cidadania ativa chamado “Souper Bowl” of Caring. Na semana anterior ao jogo do
Super Bowl, os alunos realizaram uma campanha de arrecadação de fundos e de alimentos em conserva e doaram as arrecadações a um
Banco de Alimentos local. Eles receberam as doações no sábado anterior ao jogo e passaram a manhã organizando todos os alimentos.
Fevereiro é uma época importante do ano para os Bancos de Alimentos receberem doações porque, depois de um grande esforço de
doações durante as festas de fim de ano, eles recebem muito poucas doações no começo do ano.

FEIRA DE CIDADANIA ATIVA

Os alunos de uma escola de ensino fundamental II patrocinaram uma feira de cidadania ativa durante todo o dia. Os alunos convidaram
organizações comunitárias e organizações sem fins lucrativos para montar estandes com o objetivo de informar os alunos sobre
oportunidades de trabalho voluntário. Mais de mil alunos visitaram a feira e 20 organizações participaram, incluindo Black Lives Matter,
Movimento Antiguerra, Honoring Veterans e a Alliance for Climate Protection. 98% dos alunos que participaram de uma pesquisa na feira
disseram que já se interessavam por muitos dos tópicos representados, mas precisavam de mais informações.

HITTING THE BOOKS FOR CHARITY

Alunos do ensino médio patrocinaram uma maratona de leitura para arrecadar dinheiro para a pesquisa de diabetes tipo 1. Essa atividade
de arrecadação de fundos em toda a escola incentivou os alunos a ler, arrecadou dinheiro para ajudar pesquisadores e proporcionou uma
oportunidade para os alunos ganharem horas de crédito de cidadania ativa. Os alunos coletaram as promessas de ajuda, leram na biblioteca
por duas horas depois das aulas e voltaram mais tarde para coletar as doações. Foi um evento aberto a todos os alunos. A seção local da
Juvenile Diabetes Research Foundation entregou à escola um prêmio em reconhecimento aos US$ 1.100 arrecadados durante o evento.

OPERAÇÃO SANDBOX/SHOEBOX

Alunos e organizações estudantis organizaram um projeto em todo o bairro chamado de Operação Shoebox. O objetivo era arrecadar
itens solicitados por soldados e aviadores da Guarda Nacional. As caixas de sapatos ficaram cheias de itens como protetor labial, pequenas
garrafas de limpador de vidro, protetor solar, carne seca, nozes e pacotes de suco. Os alunos também incluíram videogames, livros e jogos
de tabuleiro nas caixas para os soldados e aviadores usarem no tempo livre. No fim do projeto, os alunos tinham coletado e entregue
aproximadamente 480 caixas de sapatos cheias de itens.

BUNDLES OF LOVE

Os alunos do conselho estudantil de uma escola de ensino médio realizaram uma campanha de cobertores e fizeram 35 cobertores para a
Bundles of Love, uma organização sem fins lucrativos que fornece roupas, roupas de cama e outros itens para bebês. A seção local da organização
distribui 25 cobertores de bebês por mês e ajuda regularmente mais de 60 clínicas, agências e hospitais. O Wal-Mart da região doou o tecido para
os cobertores, que os alunos fizeram com dois pedaços de lã sobrepostos, com as bordas cortadas em tiras e amarradas com nós.

COMBATENDO OS ESTEREÓTIPOS RACIAIS

Vários alunos de uma escola local uniram esforços para combater os estereótipos raciais e a caracterização de pessoas com ascendência
do Oriente Médio. A campanha de conscientização chamou a atenção dos alunos e da comunidade sobre o problema. Os organizadores
documentaram sua posição para declarar suas preocupações e objetivos. Depois, eles imprimiram folhas de exercícios que resumiam o
problema e possíveis soluções com um convite para voluntários que se identificassem com a causa. Eles não tiveram muitas respostas e
estão procurando maneiras melhores de divulgação.
A missão da Teaching Tolerance é ajudar professores e escolas a ensinar crianças e jovens sobre como ter uma participação ativa numa democracia diversificada. Este
conteúdo é hospedado pelo Facebook e atualmente inclui recursos de aprendizado retirados do Teaching Tolerance, sob uma licença Creative Commons Attribution-ShareAlike
4.0 International. Você pode usar esses recursos, inclusive copiá-los e criar trabalhos derivados deles, comerciais ou não comerciais. Essa é uma opção válida, desde que indique
a Teaching Tolerance como a fonte original do conteúdo e siga os outros termos da licença, compartilhando futuros trabalhos de acordo com os mesmos termos.

EMPODERAMENTO DIGITAL LIÇÃO 8: Ferramentas digitais como mecanismo de cidadania ativa `

23

FOLHA DE EXERCÍCIOS

`
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LIÇÃO 1

Como explorar experiências
OBJETIVO DA LIÇÃO

Os participantes aprenderão a identificar experiências específicas que determinaram as pessoas
que são hoje, a refletir sobre como essas experiências podem ser de grande valor para o futuro
e a considerar formas de criar novas experiências que os ajudem a alcançar suas metas.
` PERGUNTAS
IMPORTANTES

` Como suas experiências determinaram quem você é hoje e como criar novas
experiências significativas?

` IDADE

` 10 a 16 anos
` Folha de exercícios Aceitando um novo desafio
` Folha de exercícios Meu plano de metas
` Computador com acesso à internet

` MATERIAIS

` Projetor e tela de projeção
` Flipchart ou cartaz (se não tiver uma lousa)
` Marcador
` Papel
` Canetas ou lápis

` PREPARAÇÃO

` COMPETÊNCIA

` Imprimir uma folha de exercícios por aluno.
` Os alunos vão precisar de acesso à internet para essa lição.
` EQUILÍBRIO: tomo decisões bem embasadas sobre como priorizar meu tempo e
atividades online e offline.

MATERIAIS DE APOIO:
Visite facebook.com/fbgetdigital para acessar
recursos para pais e jovens que podem
complementar as lições que os alunos
realizaram no Oportunidades hoje.
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Fonte: este conteúdo é hospedado pelo Facebook e atualmente inclui recursos de
aprendizado retirados do Youth and Media, um projeto do Berkman Klein Center for Internet
& Society na Universidade de Harvard, sob uma licença Creative Commons AttributionShareAlike 4.0 International. Você pode usar esses recursos, inclusive copiá-los e criar
trabalhos derivados deles, comerciais ou não comerciais, desde que indique o Youth
and Media como a fonte original do conteúdo e obedeça aos outros termos da licença,
compartilhando quaisquer futuros trabalhos de acordo com os mesmos termos.
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facebook.com/fbgetdigital

Como as experiências
nos tornam únicos

Como criar novas
experiências

DIGA AOS ALUNOS

DIGA AOS ALUNOS

` Hoje, vamos começar pensando em nossas experiências
(mais especificamente as experiências passadas) e em como
elas afetam a forma de interagirmos com o mundo.
` São as nossas experiências individuais que nos tornam únicos.
Todos nós temos um conjunto diverso de experiências passadas.
Algumas dessas experiências são mais perceptíveis para nós.
` Podemos chamar essas memórias muito importantes
de "lembranças principais". Elas são eventos que
aconteceram no passado e que passaram a ter um
papel central em nossa identidade e personalidade.
` Por exemplo, talvez você ame tocar piano, e uma de suas
lembranças principais seja o dia em que conseguiu tocar aquela
obra difícil. Caso você seja uma pessoa que valoriza muito a
família, uma de suas lembranças principais poderá ser o feriado
em que você era pequeno(a), e a família inteira se divertiu unida.
` Às vezes, nossas lembranças principais são felizes,
mas elas podem ser tristes, bobas ou sérias: talvez
até uma combinação dessas emoções!

` As nossas memórias são diferentes, e elas nos fazem
ver e interagir com o mundo de forma única.
` Algumas dessas memórias nos são mais perceptíveis (as
lembranças principais) e ajudam a definir quem somos.
Se você já tiver concluído a Parte 1: Como as experiências nos
tornam únicos, desconsidere os exemplos a seguir se desejar.
` Por exemplo, digamos que você adore ler e escrever poesia:
seu amor pela poesia faz parte daquilo que torna você a
pessoa que é! Talvez uma de suas lembranças principais seja
um parente lendo poemas para você na sua infância. Ou talvez
você ame viajar e explorar novas partes do mundo. Talvez
uma de suas lembranças principais seja uma viagem incrível
que você fez para o exterior quando era mais jovem.

DIGA AOS ALUNOS

` Nossas experiências passadas influenciam nossa
identidade. Porém, sempre podemos criar novas
experiências memoráveis e empolgantes — fazendo
novas aventuras e conexões com pessoas e lugares.

` Seja qual for a natureza dessas experiências, elas nos
fizeram ver o mundo de formas diferentes.

` Com frequência, dependendo das escolhas que fazemos,
podemos criar novas experiências para nós mesmos.

DIGA AOS ALUNOS

` Agora eu gostaria que você escolhesse pelo menos uma
de suas experiências mais memoráveis e, em dupla, falasse
sobre ela. Por que ela é memorável? Como a memória
influenciou a pessoa que você é hoje? Pense nas "Ilhas de
personalidade" do vídeo. Essa memória contribuiu para a
criação de uma (ou mais) de suas ilhas (quer dizer, ajudou a
definir partes de sua personalidade)? Se sim, por quê? Você
terá dez minutos para falar sobre isso com seu parceiro.

INTERAÇÃO DA TURMA

Organize os participantes em duplas. Dê aos participantes
dez minutos para falarem sobre o que você pediu.

` Algumas dessas opções podem até parecer insignificantes.
Mas, até pequenas mudanças em nossas decisões diárias
podem ter um impacto de longo termo em nossas vidas.
` Por exemplo, vamos supor que você queira muito aprender
violão, mas está aflito(a) com o fato de não ter tempo,
pois tem as atividades da escola, além de outras. Durante a
semana, você só tem mais ou menos uma hora de tempo livre
todos os dias e passa esse tempo assistindo TV para relaxar.
É superimportante fazer coisas para relaxar, mas e se você
reservasse apenas 15 minutos dessa hora livre para tocar
violão todos os dias? Ou dia sim, dia não? Com o tempo, você
melhoraria cada vez mais e teria mais confiança ao tocar violão!

DIGA AOS ALUNOS

PERGUNTE AOS ALUNOS

` Alguém quer contar uma de suas experiências mais memoráveis?
` Depois de refletir sobre como essas experiências contribuíram
para a definição de sua personalidade, alguém aprendeu
algo de novo ou surpreendente sobre si mesmo(a)?

` Hoje, você escolherá uma meta de médio prazo (quer dizer,
uma meta que precisaria de pelo menos várias semanas para ser
alcançada) que sempre quis alcançar, mas que achava muito difícil.
Pense também em como você conseguirá alcançá-la. Isso pode ser
desde fazer mais exercício físico regularmente até estudar uma
área de conhecimento sobre a qual você sempre teve curiosidade
(como fotografia ou uma determinada época da história).
` Vamos começar assim: nos próximos 15 minutos, responda a
algumas perguntas que ajudarão você a pensar na meta que
deseja alcançar e nas estratégias a serem usadas para alcançá-la.
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INTERAÇÃO DA TURMA

você contasse a um amigo que está pensando em aceitar um novo
desafio, o que você acha que ele diria? Como ele daria apoio?

Distribua a folha de exercícios “Aceitando um novo
desafio”, canetas ou lápis. Aguarde 15 minutos até os
participantes preencherem a folha de exercícios.

` Outra maneira é pedir conselhos a um amigo, ou a alguém em
quem você confie, como um parente, educador ou mentor.

DIGA AOS ALUNOS

PERGUNTE AOS ALUNOS

` Pessoal, o tempo acabou. Prestem atenção em mim agora.
` Em primeiro lugar, ao abordar novos problemas, é muito
importante pensar sobre o que está motivando você.
` Nosso propósito nos ajuda a avançar quando encontramos
dificuldades no caminho rumo às nossas metas.
` Considerar as experiências passadas também ajuda. Mais
especificamente, metas difíceis que você alcançou no passado e
como as alcançou. Você usou alguma estratégia especial, talvez
com base em experiências passadas, que foi muito bem-sucedida?
` Vamos supor, por exemplo, que você tenha a meta de fazer
exercício físico com mais frequência. Uma estratégia que você
pode ter usado no passado foi fazer os exercícios em uma hora do
dia que funcionasse bem para você. Por exemplo, era a primeira
coisa que você fazia de manhã. Ou, com base em experiências
passadas, você sabe que faz as coisas com mais gosto quando as
faz com um amigo. Se a meta é fazer exercício físico com mais
frequência, uma boa estratégia é se exercitar com um amigo.

PERGUNTE AOS ALUNOS

` Alguém quer contar como alcançou uma meta difícil
no passado? Suas experiências passadas influenciaram
o modo como você encarou o desafio?
Escreva algumas das respostas dos participantes em
um flipchart/cartaz ou lousa. Algumas ideias podem
servir de inspiração para outras pessoas.

DIGA AOS ALUNOS

` Muito bom! Obrigado(a) por compartilhar.
` Quando pensamos em tentar fazer algo novo, às vezes
nos sentimos imobilizados pelo medo: medo de não
fazer ou dizer as coisas certas ou de decepcionar
os outros e, no fim das contas, fracassar.

` Você já fez algo no passado que ajudou a ver uma meta
ou problema sob uma perspectiva diferente, e isso
ajudou a ver com mais clareza a solução do desafio?

Tarefa
DIGA AOS ALUNOS

` Agora, voltemos ao desafio que você gostaria de aceitar e que
anotou na folha de exercícios "Aceitando um novo desafio".
` Quando você começa algo novo que parece difícil, ajuda
muito pensar em três coisas básicas que discutimos hoje:
` Primeiro: nosso(s) propósito(s) e as coisas que nos motivam.
` Segundo: maneiras pelas quais abordamos com
sucesso experiências difíceis no passado e o
que aprendemos com essas experiências.
` E terceiro: maneiras pelas quais podemos passar a
ter uma nova perspectiva sobre um desafio.
Escreva-as em um flipchart/cartaz ou lousa.
` Agora, vamos pôr em prática o que aprendemos.
Para isso, vamos mapear as primeiras etapas reais
que você pode seguir para alcançar sua meta!
` Vou distribuir um planejador de quatro semanas no qual
quero que você escreva, para cada semana, pelo menos duas
coisas que você pode fazer para alcançar a meta desejada.
Não precisa ser nada de “mirabolante”: pode ser algo de 10
a 15 minutos por semana! Pense em como suas experiências
passadas determinaram (se chegaram a fazer isso) as etapas
que você planeja seguir e escreva isso na terceira coluna da
folha de exercícios. Faça isso nos próximos dez minutos.

` Porém, existem maneiras de superar esse medo. Por
exemplo, ver uma situação de uma maneira mais clara pode
ajudar a mudar a maneira como você a vê, para que certas
formas de pensar (como "Não tenho experiência suficiente
para fazer X!") não atrapalhem o alcance das metas.
` Há algumas maneiras de desenvolver uma forma
mais clara de pensar em novos desafios.
` Uma maneira de fazer isso é pensar no que outra pessoa diria se
você contasse a ela o que gostaria de alcançar. Por exemplo, se
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INTERAÇÃO DA TURMA

Distribua a folha de exercícios Meu plano de metas. Aguarde dez
minutos até os participantes preencherem a folha de exercícios.

PERGUNTE AOS ALUNOS

` Alguém quer contar algumas etapas que
seguirá para tentar alcançar a meta?
` As experiências passadas determinaram as etapas
que você pretende seguir? Se sim, por quê?

DIGA AOS ALUNOS

` Agradeço por terem compartilhado essas ótimas
formas de trabalhar rumo ao alcance de sua meta!
` Hoje aprendemos que, embora as experiências passadas
ajudem a determinar quem somos hoje, sempre
podemos criar experiências novas, desafiadoras e
empolgantes, mesmo dando pequenos passos.
` Pensando no futuro, eu adoraria que você trabalhasse em
direção à sua meta seguindo as etapas escritas. Sinta-se à
vontade para contar a amigos e familiares o seu progresso!

Este conteúdo é hospedado pelo Facebook e atualmente inclui recursos de aprendizado retirados do Youth and Media, um projeto do Berkman Klein Center for Internet & Society na
Universidade de Harvard, sob uma licença Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Você pode usar esses recursos, inclusive copiá-los e criar trabalhos derivados deles,
comerciais ou não comerciais, desde que indique o Youth and Media como a fonte original do conteúdo e obedeça aos outros termos da licença, compartilhando quaisquer futuros trabalhos
de acordo com os mesmos termos.
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FOLHA DE EXERCÍCIOS

Aceitando um novo desafio

1.

Cite algumas coisas que dão à sua vida propósito e significado. Isso pode ser qualquer coisa,
desde ser um amigo gentil até ser um aluno exemplar na escola ou praticar a sua fé.

2.

Quando as pessoas decidem executar um novo projeto ou atividade, há diversas maneiras boas de fazer isso,
não apenas uma. Podemos lidar com situações novas e desafiadoras de uma forma que só funciona para nós. Por
exemplo, talvez quando você teve de fazer uma prova de biologia muito difícil, criou muitos flashcards para se
preparar, em vez de apenas ler o material, como costuma fazer nas provas de ciência. Ou talvez, quando você quis
adquirir uma nova habilidade, como a escrita criativa, treinou pela manhã, pois nesse período sua produtividade é
maior. Pense em uma ocasião em que você experimentou algo novo e desafiador: uma experiência passada. Escreva
algumas das estratégias usadas para alcançar essa meta que funcionaram especialmente bem para você.

3.

Mencione uma meta desafiadora e de médio prazo (quer dizer, a meta precisaria de pelo
menos várias semanas para ser alcançada) que você deseja alcançar?

Este conteúdo é hospedado pelo Facebook e atualmente inclui recursos de aprendizado retirados do Youth and Media, um projeto do Berkman Klein Center for Internet & Society na
Universidade de Harvard, sob uma licença Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Você pode usar esses recursos, inclusive copiá-los e criar trabalhos derivados deles,
comerciais ou não comerciais, desde que indique o Youth and Media como a fonte original do conteúdo e obedeça aos outros termos da licença, compartilhando quaisquer futuros trabalhos
de acordo com os mesmos termos.
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FOLHA DE EXERCÍCIOS

Meu plano de metas
Com base na meta que você escreveu na folha de exercícios “Aceitando um novo desafio”, escreva
pelo menos duas coisas que planeja fazer toda semana (mesmo que por dez minutos apenas)
para ajudar a alcançar a meta. Além disso, indique como (se for o caso) você acha que suas
experiências passadas podem ajudar a seguir as etapas necessárias para alcançar a meta.

A cada semana, quais etapas você planeja
seguir para alcançar essa meta?

Tem algo que você aprendeu com
experiências passadas que pode ajudar a
alcançar a meta? Se sim, escreva aqui.

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Este conteúdo é hospedado pelo Facebook e atualmente inclui recursos de aprendizado retirados do Youth and Media, um projeto do Berkman Klein Center for Internet & Society na
Universidade de Harvard, sob uma licença Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Você pode usar esses recursos, inclusive copiá-los e criar trabalhos derivados deles,
comerciais ou não comerciais, desde que indique o Youth and Media como a fonte original do conteúdo e obedeça aos outros termos da licença, compartilhando quaisquer futuros trabalhos
de acordo com os mesmos termos.
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LIÇÃO 2

Como identificar
nossos pontos fortes
OBJETIVO DA LIÇÃO

Os participantes identificarão três tipos de habilidades que possuem (transferíveis,
de conhecimento/domínio e de traço de personalidade) e considerarão como
podem combinar essas habilidades e aplicá-las a oportunidades futuras.
` PERGUNTAS
IMPORTANTES

` Como você pode combinar suas habilidades de formas criativas para buscar
oportunidades empolgantes?

` IDADE

` 12 a 18
` Folha de exercícios Avaliação de suas habilidades (verbo, substantivo e adjetivo)

` MATERIAIS

` Papel
` Canetas ou lápis

` PREPARAÇÃO

` COMPETÊNCIA

` Imprimir uma folha de exercícios por aluno.
` Os alunos vão precisar de acesso à internet para essa lição.
` EQUILÍBRIO: tomo decisões bem embasadas sobre como priorizar meu tempo e
atividades online e offline.

MATERIAIS DE APOIO:
Visite facebook.com/fbgetdigital para acessar
recursos para pais e jovens que podem
complementar as lições que os alunos
realizaram no Oportunidades hoje.
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Fonte: este conteúdo é hospedado pelo Facebook e atualmente inclui recursos de
aprendizado retirados do Youth and Media, um projeto do Berkman Klein Center for Internet
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trabalhos derivados deles, comerciais ou não comerciais, desde que indique o Youth
and Media como a fonte original do conteúdo e obedeça aos outros termos da licença,
compartilhando quaisquer futuros trabalhos de acordo com os mesmos termos.
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facebook.com/fbgetdigital

O que você oferece
de único?

` Analise a folha de exercícios Avaliação de suas habilidades
(verbo, substantivo e adjetivo) e, nos próximos dez minutos,
avalie o quão bom você se considera em cada habilidade
transferível e de conhecimento/de domínio. Por enquanto, ignore
a última coluna: as habilidades de traço de personalidade.

DIGA AOS ALUNOS

` Para algumas habilidades de conhecimento/de domínio,
convém ser mais específico. Por exemplo, em "artes cênicas",
talvez seu talento seja mesmo para tocar piano. Na coluna
"subárea", sinta-se à vontade para escrever a subárea de
conhecimento específica que você domina mais!

` Hoje, vamos nos concentrar em explorar nossas
habilidades e pontos fortes e em como podemos usálas para buscar oportunidades que nos motivem.
` Às vezes, pode ser difícil descobrir como traduzir seus interesses
e hobbies em habilidades que você pode apresentar em diferentes
oportunidades, sejam quais forem: uma oportunidade de
voluntariado, de estágio, um curso universitário ou uma carreira.
Mas se você praticar um pouco, isso ficará ao seu alcance!
` O primeiro passo é identificar as habilidades que
você desenvolveu dentro e fora da escola.

INTERAÇÃO DA TURMA

Distribua a folha de exercícios Avaliação de suas habilidades
(verbo, substantivo e adjetivo), canetas ou lápis.

DIGA AOS ALUNOS

` Na folha de exercícios, há listas de dois tipos diferentes de
habilidades: 1) habilidades transferíveis e 2) habilidades de
conhecimento ou de domínio. Você pode pensar em habilidades
transferíveis como aquelas que você, com facilidade, poderia
transferir de uma oportunidade para a seguinte. Por exemplo,
adaptar-se a novas situações e colaborar com outras pessoas
pode ajudá-lo(a) a prosperar, não importa onde você esteja: na
escola ou em qualquer carreira escolhida, desde enfermeiro até
professor ou programador de computadores. Você também
pode pensar nessas habilidades como verbos, como "pesquisar",
"planejar" ou "negociar". Habilidades de conhecimento ou de
domínio são aquelas que são específicas a uma determinada
área de conhecimento, como artes visuais (por exemplo, design
gráfico) ou ciências (por exemplo, química). Exemplos dessas
habilidades são: saber como criar uma página da web, criar
infográficos divertidos para jornais ou conduzir um experimento
de química em um laboratório. Você pode ter aprendido essas
habilidades na escola, em um curso após a escola, com livros,
um mentor ou sozinho(a). Você pode pensar nessas habilidades
como substantivos, como "biologia", "teatro" ou "estatística".
` A folha de exercícios também tem uma coluna de habilidades
que achamos que descrevem nosso jeito de fazer as coisas no
dia a dia. Essas habilidades são chamadas de habilidades de
traço de personalidade e podem ser consideradas adjetivos.
Por exemplo, você pode ser muito criativo(a) no jeito como
lida com um problema e gosta de pensar fora da caixa. Ou
você pode ser muito atencioso(a) com os outros e sempre
tentar tornar as situações o mais inclusivas e equitativas
possível. Ou você pode ser perseverante, o que pode
ajudar a não desistir, mesmo ao encontrar obstáculos.

` Também tem algumas linhas em branco na parte
inferior da lista de habilidades de conhecimento/
de domínio. Se algumas áreas de habilidade que você
realmente ama não estão na lista, pode adicioná-las.

INTERAÇÃO DA TURMA

Dê aos participantes dez minutos para preencher as
avaliações nas colunas "Habilidade transferível" e "Habilidade
de conhecimento/de domínio" da folha de exercícios.

DIGA AOS ALUNOS

` Agora, escolha pelo menos cinco habilidades (entre as habilidades
transferíveis e as de conhecimento/de domínio) às quais você
deu uma avaliação alta (ou seja, onde colocou quatro ou cinco).
Considere como você se engaja nessas habilidades. Talvez seja
"gentil" ou "criativo" ou ainda "flexível": suas habilidades de traço
de personalidade. Para identificar essas habilidades, convém
considerar: "Como sua família ou amigos descrevem você?" e
"Como você lida com novas tarefas ou atividades?" Reserve alguns
minutos para escrever alguns adjetivos na coluna "Habilidade
de traço de personalidade/Adjetivo" na sua folha de exercícios.

INTERAÇÃO DA TURMA

Dê aos participantes cinco minutos para escreverem algumas
habilidades de traço de personalidade na folha de exercícios.

DIGA AOS ALUNOS

` Espero que este exercício lhe tenha dado uma noção
de alguns de seus pontos fortes. Pense neles como
uma mistura de substantivos, verbos e adjetivos.
` Quando você pensar em oportunidades futuras e
empolgantes, lembre-se de que o que torna você único(a)
não é a existência de vários substantivos, verbos ou adjetivos
isolados. É como você os combina que pode ajudar a
entender o que você oferece de único ao mundo!

OPORTUNIDADES DIGITAIS LIÇÃO 2: Como identificar nossos pontos fortes
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Tarefa
DIGA AOS ALUNOS

` Depois de preencher a planilha, escreve as dez habilidades
com as avaliações mais altas. Tente escolher uma mistura
de habilidades transferíveis e habilidades de conhecimento/
de domínio (e inclua algumas das habilidades de traço de
personalidade). Ou seja, verbos, substantivos e adjetivos.
` Para todas as dez habilidades, forneça um exemplo
ESPECÍFICO de quando você as usou.
` Por fim, na lista, escolha pelo menos cinco habilidades e pense
em como combiná-las para ir atrás das oportunidades que mais
lhe interessam e ter sucesso com elas. Em um parágrafo abaixo
da lista, explique como você combinaria essas habilidades.
` Por exemplo, digamos que eu sou um estudante que quer
se tornar psicólogo um dia. Estou indo muito bem nas aulas
de psicologia e arte (ou seja, habilidades de conhecimento/
de domínio) e também sou muito bom em planejar
reuniões de grupo e falar em público (ou seja, habilidades
transferíveis). Além disso, creio que lido com novos projetos
de forma muito criativa (ou seja, uma habilidade de traço
de personalidade). Eu poderia usar essas habilidades no
futuro, depois de obter a devida permissão de trabalho, para
realizar sessões de arteterapia em grupo, usando minha
imaginação em atividades criativas e terapêuticas que eu
organizaria toda semana para os membros do grupo.

Este conteúdo é hospedado pelo Facebook e atualmente inclui recursos de aprendizado retirados do Youth and Media, um projeto do Berkman Klein Center for Internet & Society na
Universidade de Harvard, sob uma licença Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Você pode usar esses recursos, inclusive copiá-los e criar trabalhos derivados deles,
comerciais ou não comerciais, desde que indique o Youth and Media como a fonte original do conteúdo e obedeça aos outros termos da licença, compartilhando quaisquer futuros trabalhos
de acordo com os mesmos termos.
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OPORTUNIDADES DIGITAIS LIÇÃO 2: Como identificar nossos pontos fortes

FOLHA DE EXERCÍCIOS

Avaliação de suas habilidades
(verbo, substantivo e adjetivo)
Compreender as habilidades que você oferece ao mundo é uma etapa fundamental na decisão
de quais oportunidades deseja buscar e quais habilidades convém melhorar. Para as habilidades
abaixo, avalie-se em uma escala de 1 a 5 (5 = Muito forte, 1 = Nenhuma habilidade). Depois disso,
você terá alguns minutos para adicionar algumas habilidades de traço de personalidade que
acha que se aplicam às suas habilidades transferíveis e às de conhecimento/de domínio.

HABILIDADE TRANSFERÍVEL/VERBO

NÍVEL DE DOMÍNIO
DESSA HABILIDADE

HABILIDADE DE TRAÇO
DE PERSONALIDADE/
ADJETIVO

Gerenciar o tempo

1

2

3

4

5

Planejar e organizar

1

2

3

4

5

Resolver conflitos

1

2

3

4

5

Convencer

1

2

3

4

5

Negociar

1

2

3

4

5

Comunicar-se (por escrito)

1

2

3

4

5

Comunicar-se (de forma interpessoal)

1

2

3

4

5

Falar em público

1

2

3

4

5

Colaborar

1

2

3

4

5

Dar mentoria ou coaching

1

2

3

4

5

Falar/ler/escrever em dois ou mais idiomas

1

2

3

4

5

Pesquisar

1

2

3

4

5

Analisar

1

2

3

4

5

Pensar com criatividade

1

2

3

4

5

Adaptar-se a novas situações

1

2

3

4

5

Usar redes sociais (por exemplo, Facebook, Snapchat)

1

2

3

4

5

Usar a Adobe Suite (por exemplo, Photoshop, InDesign)

1

2

3

4

5

Usar o Microsoft Office (por exemplo, Word, Excel)

1

2

3

4

5

Este conteúdo é hospedado pelo Facebook e atualmente inclui recursos de aprendizado retirados do Youth and Media, um projeto do Berkman Klein Center for Internet & Society na
Universidade de Harvard, sob uma licença Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Você pode usar esses recursos, inclusive copiá-los e criar trabalhos derivados deles,
comerciais ou não comerciais, desde que indique o Youth and Media como a fonte original do conteúdo e obedeça aos outros termos da licença, compartilhando quaisquer futuros trabalhos
de acordo com os mesmos termos.
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HABILIDADE DE
CONHECIMENTO/
DE DOMÍNIO/
SUBSTANTIVO

SUBÁREA

(se aplicável, como
química ou piano)

NÍVEL DE DOMÍNIO
DESSA HABILIDADE

HABILIDADE
DE TRAÇO DE
PERSONALIDADE/
ADJETIVO

Ciência (por exemplo,
ciências físicas, como física
ou química, e ciência dos
seres vivos, como biologia)

1

2

3

4

5

História

1

2

3

4

5

Matemática

1

2

3

4

5

Economia

1

2

3

4

5

Atletismo

1

2

3

4

5

Ciência política

1

2

3

4

5

Psicologia

1

2

3

4

5

Saúde
(por exemplo, saúde
pública, enfermagem)

1

2

3

4

5

Artes cênicas
(por exemplo, cantar em um
coral, tocar um instrumento)

1

2

3

4

5

Artes visuais
(por exemplo, fotografia, pintura)

1

2

3

4

5

Gastronomia

1

2

3

4

5

Educação

1

2

3

4

5

Ciência da computação

1

2

3

4

5

Este conteúdo é hospedado pelo Facebook e atualmente inclui recursos de aprendizado retirados do Youth and Media, um projeto do Berkman Klein Center for Internet & Society na
Universidade de Harvard, sob uma licença Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Você pode usar esses recursos, inclusive copiá-los e criar trabalhos derivados deles,
comerciais ou não comerciais, desde que indique o Youth and Media como a fonte original do conteúdo e obedeça aos outros termos da licença, compartilhando quaisquer futuros trabalhos
de acordo com os mesmos termos.
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LIÇÃO 3

Como criar um currículo
OBJETIVO DA LIÇÃO

Os participantes aprenderão diferentes formatos de currículo e praticarão a escrita de um
currículo com base em interesses, experiências, habilidades e metas. Os participantes também
aprenderão o que é um currículo e por que ele é importante para as metas de longo prazo.
` PERGUNTAS
IMPORTANTES

` Pensando em oportunidades que possam ser interessantes para você no futuro,
como você contaria seu histórico profissional e pontos fortes através de um
currículo?

` IDADE

` 16 a 18
` Folha de exercícios Résumé/Currículo
` Computador com acesso à internet
` Projetor e tela de projeção

` MATERIAIS

` Flipchart ou cartaz (se não tiver uma lousa)
` Marcador
` Computador ou dispositivo móvel com acesso à internet
` Papel
` Canetas ou lápis

` PREPARAÇÃO

` COMPETÊNCIA

` Imprimir uma folha de exercícios por aluno.
` Os alunos vão precisar de acesso à internet para essa lição.
` EQUILÍBRIO: tomo decisões bem embasadas sobre como priorizar meu tempo e
atividades online e offline.

MATERIAIS DE APOIO:
Visite facebook.com/fbgetdigital para acessar
recursos para pais e jovens que podem
complementar as lições que os alunos
realizaram no Oportunidades hoje.

facebook.com/fbgetdigital

Fonte: este conteúdo é hospedado pelo Facebook e atualmente inclui recursos de
aprendizado retirados do Youth and Media, um projeto do Berkman Klein Center for Internet
& Society na Universidade de Harvard, sob uma licença Creative Commons AttributionShareAlike 4.0 International. Você pode usar esses recursos, inclusive copiá-los e criar
trabalhos derivados deles, comerciais ou não comerciais, desde que indique o Youth
and Media como a fonte original do conteúdo e obedeça aos outros termos da licença,
compartilhando quaisquer futuros trabalhos de acordo com os mesmos termos.
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Começando o rascunho
DIGA AOS ALUNOS

` Para começar, vamos pensar em um dos seus personagens
favoritos de um filme ou programa de TV que você ama,
como Harry Potter, Os Vingadores ou qualquer outro.
Agora, pense em uma qualidade ou habilidade positiva
desse personagem. No Harry Potter, pode ser a lealdade
inabalável de Hermione. Em Os Vingadores, pode ser a
firme perseverança de Tony Stark/Homem de Ferro.
` Em seguida, pense em um momento em que o personagem
escolhido demonstrou a habilidade em questão.
` Considerando isso, vou pedir para você escrever
três coisas em um papel que já vou passar.
` Primeiro: qual foi o contexto da situação específica em que
ele demonstrou essa habilidade? O que estava acontecendo
no programa de TV ou no filme naquele momento?
` Segundo: o que ele fez para mostrar essa habilidade
específica? Quais ações eles executaram?
` E terceiro: qual foi o resultado das ações? Como isso
afetou o que estava acontecendo no programa de TV ou
no filme? Isso teve qual efeito nos outros personagens?
` Você pode pensar nesses três elementos como
1) Contexto, 2) Ações e 3) Resultados. Uma
maneira fácil de lembrar isso é a sigla "CAR".
` Você terá cinco minutos para anotar o CAR
do seu personagem favorito.

INTERAÇÃO DA TURMA

Em um flipchart/cartaz ou lousa, escreva essas três variáveis
(CAR, Contexto, Ações e Resultados) e a que elas se referem.
Distribua uma folha, canetas ou lápis para os participantes.
Dê cinco minutos para eles fazerem o exercício.

PERGUNTE AOS ALUNOS

` Alguém quer compartilhar o exemplo de
CAR do personagem escolhido?

DIGA AOS ALUNOS

uma carreira. Depois, pense em uma habilidade que você
possui que possa ser relevante para essa oportunidade.
Agora, nos próximos dez minutos, escreva sua história
usando o método CAR na parte de trás da folha.
Aguarde dez minutos até os participantes escreverem
suas histórias usando o método CAR.

PERGUNTE AOS ALUNOS

` Alguém quer contar sua história de CAR?

DIGA AOS ALUNOS

` O objetivo deste exercício era permitir que você
começasse a pensar em habilidades relacionadas às
oportunidades pelas quais se interessa e em como poderá
contar uma história em torno dessas habilidades.
` Outra maneira de apresentar realizações e experiências
profissionais relevantes e contar nossa história é criando um
résumé (currículo específico a uma vaga) ou um currículo.
Observe que a afirmação abaixo ("Um résumé é um breve resumo...")
se aplica aos EUA. Em outros lugares do mundo, existem normas
diferentes sobre a criação de currículos. Fora dos EUA, por exemplo,
há um padrão mais flexível para o número de páginas do résumé (ou
seja, geralmente de duas a quatro páginas). Além disso, em muitas
partes da Europa, a palavra "currículo" costuma ser usada no lugar
de "résumé". Um currículo na Europa é um pouco parecido com
um résumé dos EUA, embora um pouco maior (geralmente de duas
a três páginas). Na Europa, alguns currículos também começam
com informações como idade, estado civil e nacionalidade. Incluir
esse tipo de informação em um résumé nos EUA não é comum.
O Europass é um programa da União Europeia que busca permitir
que uma pessoa apresente com clareza e eficácia seu histórico
profissional, qualificações e habilidades. O currículo Europass
fornece um modelo padronizado de currículo em 29 idiomas. Os
usuários inserem suas informações no site do Europass, e o site
gera um currículo. Se é aceitável ou não colocar sua foto em um
résumé ou currículo também varia de país para país. Nos EUA,
colocar uma foto no currículo ou résumé é extremamente raro.
Por outro lado, isso costuma ser comum em muitos países da
Ásia, da África e da América do Sul, bem como no Oriente Médio.
No entanto, as normas variam de acordo com a organização.

` Para contar uma história com começo (o contexto),
meio (as ações) e fim (o resultado), fornecemos cada
um desses elementos: o contexto de uma situação,
as ações executadas e os resultados obtidos.

Há algumas melhores práticas que é bom lembrar ao criar
um résumé e que se aplicam a qualquer lugar do mundo:

` O método CAR é uma ferramenta útil que podemos usar
para apresentar habilidades e contar nossas histórias sobre
as coisas em que somos bons, seja trabalho de equipe,
seja análise de dados, seja história da arte. Isso se aplica às
diferentes oportunidades em que estamos interessados.

` Manter o résumé com duas páginas no máximo.

` Pense em uma oportunidade pela qual você se interessa,
como uma oportunidade de trabalho voluntário, entrar em
uma universidade específica, fazer um estágio ou seguir

14

` Incluir detalhes de contato (por exemplo, um endereço de email).
` Incluir informações sobre sua formação
(ensino superior e ensino médio).
` Fazer uma lista com marcadores de todas as experiências
profissionais, especificando responsabilidades e realizações.
` Incluir uma seção que descreve suas habilidades e os idiomas
falados (especificando com clareza sua língua materna).
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DIGA AOS ALUNOS

` Um résumé é um breve resumo (normalmente de uma a
duas páginas) de suas experiências e habilidades. As pessoas
costumam modificar o résumé de acordo com a vaga de
emprego à qual estão se candidatando. Um currículo é um
registro muito mais detalhado do histórico da sua carreira
(geralmente tem mais de duas páginas, dependendo dos
anos de carreira) que permanece o mesmo conforme
você se candidata a vagas de emprego diferentes.

PERGUNTE AOS ALUNOS

` Alguém já criou um résumé? Se sim, qual foi a
parte mais legal? Qual foi a parte mais difícil?
` Você já experimentou outras formas de apresentar
suas experiências e habilidades? Em caso afirmativo,
você poderia contar alguns exemplos ao grupo?

DIGA AOS ALUNOS

INTERAÇÃO DA TURMA

Distribua a folha de exercícios Résumé/Currículo (résumé dos
EUA ou currículo Europass). Esses dois modelos têm espaços
reservados em que os participantes adicionam o endereço ("Seu
endereço") e email ("seuemail@gmail.com") deles, bem como a
localização da escola. Se quiser, adapte essas versões de acordo
com o seu contexto cultural, seja modificando diretamente o PDF,
seja explicando aos participantes como elas seriam alteradas com
base no contexto local/regional dos participantes ou no seu.

` Para começar, acesse o site "Como começar a
escrever um currículo — Fluxograma".

` Uma dessas formas mais abrangentes é o portfólio digital.
Um portfólio digital pode ser um conjunto de materiais
digitais (por exemplo, desenhos, figuras, textos, multimídias,
publicações de blog etc.). Esse conjunto não apenas ajuda
a ilustrar suas habilidades, ele também é um meio de você
se expressar. Um exemplo de portfólio com base em
ilustrações é o de Elsa Brown, membra da equipe do Youth
and Media, http://portfolios.massart.edu/ebrownart.
` Outra coisa que você pode fazer é escrever uma biografia. Uma
biografia é um breve resumo (não mais que uma página) das
experiências e realizações mais importantes de uma pessoa. Em
vez de apresentar uma lista de datas para diferentes empregos
ou tarefas específicas como parte de um emprego (como
em um résumé e um currículo), uma biografia apresenta uma
visão geral ampla das maiores realizações de uma pessoa. As
biografias, escritas na terceira pessoa (quer dizer, “Atualmente,
Sara trabalha em...”), costumam incluir uma foto da pessoa,
cargos anteriores/atuais, certificados (por exemplo, diplomas
universitários, certificados de cursos online) e prêmios.
Confira algumas biografias em https://cyber.harvard.edu/
people, por exemplo, https://cyber.harvard.edu/people/ahasse.
` Você também poderia ter um perfil simples sobre si mesmo(a)
para enviar às pessoas. Um perfil é um resumo bem curto
(cerca de três frases) de onde alguém estuda/trabalha no
momento, seus principais projetos e, talvez, alguns de seus
interesses. Como a biografia, normalmente se escreve um
perfil na terceira pessoa. Confira alguns exemplos no site do
Youth and Media em http://youthandmedia.org/team/core/.

` Acabamos de falar brevemente sobre diferentes formas
de destacar seu histórico profissional e conquistas.

` Também vou distribuir um modelo de currículo útil. Você
poderá usá-lo como base tanto se já tiver um currículo
pronto quanto se estiver criando um pela primeira vez.

DIGA AOS ALUNOS

` Além do résumé e do currículo, também há outras
formas, mais e menos abrangentes, de ilustrar
nossas experiências profissionais relevantes.

DIGA AOS ALUNOS

` Porém, hoje vamos nos concentrar em uma forma específica: o
currículo. Para isso, você criará o próprio currículo! Se você já tiver
um currículo, fique à vontade para usá-lo como ponto de partida.

INTERAÇÃO DA TURMA

Projete em uma tela de projeção o site Como começar a escrever
um currículo — Fluxograma. Observe que esse site está em inglês e
se baseia em grande medida no contexto dos EUA. Fique à vontade
para mostrar um exemplo de acordo com o contexto local/regional
dos seus participantes ou com o seu. Por exemplo, o Monster.com
é um site global de vagas de emprego que oferece ferramentas de
pesquisa de emprego e consultoria sobre a criação de currículos.

DIGA AOS ALUNOS

` Depois, reserve cerca de dez minutos para ler esse site.
` Usando o que você aprendeu, comece a criar, em um
computador ou dispositivo móvel, seu próprio currículo
ou a modificar o existente. Use o formato de currículo
mais adequado à sua vaga de emprego ideal.
` Se você já tiver um currículo, sinta-se à vontade para
abri-lo no computador ou dispositivo móvel. Se não for
possível acessá-lo no momento, tente anotar ou digitar
seu currículo atual da melhor forma possível.
` À medida que desenvolver ou editar o currículo, não deixe de
incluir todas as suas experiências e habilidades relevantes!

Obtendo feedback
PERGUNTE AOS ALUNOS
Peça que os participantes imprimam duas cópias de
seus currículos ou faça as cópias para eles.

OPORTUNIDADES DIGITAIS LIÇÃO 3: Como criar um currículo
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DIGA AOS ALUNOS

` Todos os dias, antes de compartilharmos algo com alguém,
levamos em conta o ambiente em que estamos. Por exemplo,
dependendo do assunto, temos uma forma diferente de conversar
com nossos professores, pais e com os amigos. Pensar nas
características do nosso público é uma forma importante de
compreender como podemos nos conectar melhor com as
pessoas que estamos tentando alcançar. Temos muitas ideias
em nossas cabeças durante o dia. Contudo, precisamos discernir
quais podemos compartilhar e com quem. Quando se trata de
um currículo, a abordagem é a mesma. Embora provavelmente
tenhamos participado de diversas atividades com relevância
profissional, é importante saber quais itens serão mais adequados
para os tomadores de decisão que analisarão os currículos.

Tarefa
DIGA AOS ALUNOS

` Dê uma olhada no feedback que você recebeu dos outros dois
participantes. Analise e edite o currículo, conforme necessário.
` Se você tiver a oportunidade, mostre seu currículo a alguém,
como um professor, bibliotecário, parente ou amigo. Após ouvir
o feedback deles, edite o currículo para criar a versão final.
` Por fim, escreva em um parágrafo uma comparação da
primeira com a segunda versão do seu currículo e explique
o que aprendeu durante o processo de edição dele.

` Agora, vamos dar uma olhada no rascunho de currículo que
você fez (com base no seu ponto de vista único) para descobrir
quais aspectos funcionam muito bem e quais podem ser ainda
mais eficazes/impactantes para o público-alvo do currículo.
` Primeiro, na parte superior do currículo, escreva a vaga
específica para a qual você criou o seu currículo. Em outras
palavras, pense: para quem você está contando sua história?
Em seguida, troque seu currículo com outro participante (ou
seja, você dará o seu currículo a ele, e ele dará o dele a você).
` Usando um computador ou dispositivo móvel, vocês terão dez
minutos para procurar algumas das habilidades e requisitos
necessários para a vaga especificada. Para fazer isso, use
bancos de dados online, como o LinkedIn, ou procure alguma
combinação de "[cargo]" + "habilidades" + "qualificações".
` Após a pesquisa, reserve dez minutos para analisar o
currículo de seu parceiro e dar feedback construtivo. No
verso do currículo, escreva pelo menos duas coisas de que
você mais gostou nele (por exemplo, a formatação ou a
forma como uma habilidade específica foi destacada) e
duas coisas de que você gostou muito, mas que poderiam
ser alteradas para deixar o currículo melhor ainda.
` Em seguida, repita o processo trocando de parceiro,
pesquisando as habilidades e as qualificações para a vaga
especificada pelo novo parceiro e analisando o currículo.
` No fim do exercício, você deverá ter analisado os
currículos de duas pessoas e recebido feedback
de duas pessoas sobre o seu currículo.

Este conteúdo é hospedado pelo Facebook e atualmente inclui recursos de aprendizado retirados do Youth and Media, um projeto do Berkman Klein Center for Internet & Society na
Universidade de Harvard, sob uma licença Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Você pode usar esses recursos, inclusive copiá-los e criar trabalhos derivados deles,
comerciais ou não comerciais, desde que indique o Youth and Media como a fonte original do conteúdo e obedeça aos outros termos da licença, compartilhando quaisquer futuros trabalhos
de acordo com os mesmos termos.
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ADITI M

Your address
youremail@gmail.com
HIGHLY MOTIVATED ACADEMIC WITH EXPERIENCE IN CLINICAL PSYCHOLOGY
EDUCATION AND RESEARCH
•
•
•

Skilled in helping to conduct lab-based clinical psychology experiments
Accomplished in social media content creation
Adept in creating educational resources around mental health awareness

RESEARCH EXPERIENCE

International University
Research Assistant, Clinical Psychology Lab
• Examining the effect of Instagram on college-aged students' body image
• Testing participants in the lab through a set of measurements to capture selfperceptions of body image
• Analyzing data using statistical software, such as SPSS
• Presenting initial study results to faculty and staff in the Psychology Department
EXTRACURRICULARS
Center High School
Co-Founder, Mental Health Awareness Club
• Co-led bi-weekly group meetings with groups of students passionate about mental
health advocacy
• Helped create educational materials, like brochures, about local mental health services
and resources
• Identified and led discussions around the ways the media might stigmatize mental
illness
VOLUNTEERING
International University
Tutor, University Tutoring Program
• Provide weekly one-on-one tutoring services to three university students in creative
writing
• Create social media content, including engaging visuals and social media posts,
advertising the University's tutoring program

2018 - Present

2015 - 2018

2018 - Present

SKILLS
• Data collection and analysis
• Administering psychological tests
• Synthesizing findings from psychological studies
• Written and verbal communication
• Leading and organizing group meetings
• Fluent in Hindi (written and verbal)
• Online content creation and problem solving skills
EDUCATION
International University (Location)

2018 - Present

Bachelor of Arts, Psychology. GPA: 3.8
Center High School (Location)

2014 - 2018

GPA: 3.9

OPORTUNIDADES DIGITAIS LIÇÃO 3: Como criar um currículo
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Curriculum vitae

PERSONAL INFORMATION

Aditi M
Your address
youremail@gmail.com

WORK EXPERIENCE
2018–Present

Research Assistant, Clinical Psychology Lab
International University
▪ Examining the effect of Instagram on college-aged students' body image
▪ Testing participants in the lab through a set of measurements to capture self-perceptions of body
image
▪ Analyzing data using statistical software, such as SPSS
▪ Presenting initial study results to faculty and staff in the Psychology Department

2018–Present

Volunteer, University Tutoring Program
International University
▪ Provide weekly one-on-one tutoring services to three university students in creative writing
▪ Create social media content, including engaging visuals and social media posts, advertising the
University's tutoring program

2015–2018

Co-Founder, Mental Health Awareness Club
Center High School
▪ Co-led bi-weekly group meetings with groups of students passionate about mental health advocacy
▪ Helped create educational materials, like brochures, about local mental health services and
resources
▪ Identified and led discussions around the ways the media might stigmatize mental illness

EDUCATION AND TRAINING
2018–Present

Bachelor of Arts, Psychology
International University

2014–2018

High School Diploma
Center High School

PERSONAL SKILLS
Mother tongue(s)

Foreign language(s)

18

English

UNDERSTANDING

SPEAKING

OPORTUNIDADES DIGITAIS LIÇÃO 3: Como criar um currículo
Listening

Reading

Spoken interaction

Spoken production

WRITING

▪ Co-led bi-weekly group meetings with groups of students passionate about mental health advocacy
▪ Helped create educational materials, like brochures, about local mental health services and
resources
▪ Identified and led discussions around the ways the media might stigmatize mental illness
EDUCATION AND TRAINING
2018–Present

Bachelor of Arts, Psychology
International University

2014–2018

High School Diploma
Center High School

PERSONAL SKILLS
Mother tongue(s)

English

Foreign language(s)

UNDERSTANDING

Listening

Hindi

SPEAKING

Reading

Spoken interaction

C1

WRITING

Spoken production

C2

C2

Levels: A1 and A2: Basic user - B1 and B2: Independent user - C1 and C2: Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages

Curriculum vitae
Communication skills
Organisational / managerial skills
24/11/19

▪ Written and verbal communication
▪ Leading and organizing group meetings
© European Union, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu

Job-related skills
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▪ Administering psychological tests
▪ Synthesizing findings from psychological studies
▪ Data collection and analysis
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LIÇÃO 4

O que é um
algoritmo?
OBJETIVO DA LIÇÃO

Os participantes entenderão o que é um algoritmo, por que são importantes
e como eles são usados no dia a dia e na ciência da computação.
` PERGUNTAS
IMPORTANTES

` Quais algoritmos você acha que influenciam sua vida?

` IDADE

` 13 a 18

` Existem algoritmos que afetam sua vida mais do que outros? Em caso afirmativo, por quê?

` Folha de exercícios O que é um algoritmo?
` Folha de exercícios Receitas (Cópia do educador e Cópia do participante)
` Folha de exercícios Algoritmos com números primos (Cópia do educador e Cópia do participante)
` Projetor e tela de projeção
` Flipchart ou cartaz (se não tiver uma lousa)
` Marcador

` MATERIAIS

` Um conjunto de oito copos de papel grandes e brancos com os seguintes números desenhados com marcador
preto (um número por copo): 5, 23, 28, 37, 64, 98, 110 e 125. Os números devem ser desenhados a) nos dois
lados do copo, para que o educador veja um lado, e os participantes vejam o outro e b) para que os participantes
na sala vejam os números.
` Uma mesa (para você colocar os oito copos)
` Papel
` Canetas ou lápis
` Impressão da imagem da estátua de Muhammad ibn Mūsā al-Khwārizmī
` Impressão de todas as sete imagens de ordenação por flutuação
` Impressão dos diagramas Ordenação por mistura — Etapa 1: Dividir e Etapa 2: Conquistar
` Imprima folhas de exercícios, imagens e diagramas.

` PREPARAÇÃO

` Compre copos e numere-os conforme descrito.
` Os alunos vão precisar de acesso à internet para essa lição.

` COMPETÊNCIA

` INFORMAÇÃO: avalio a precisão, a perspectiva e a veracidade da mídia digital e das
publicações em redes sociais.

MATERIAIS DE APOIO:
Visite facebook.com/fbgetdigital para acessar
recursos para pais e jovens que podem
complementar as lições que os alunos
realizaram no Oportunidades hoje.
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Fonte: este conteúdo é hospedado pelo Facebook e atualmente inclui recursos de
aprendizado retirados do Youth and Media, um projeto do Berkman Klein Center for Internet
& Society na Universidade de Harvard, sob uma licença Creative Commons AttributionShareAlike 4.0 International. Você pode usar esses recursos, inclusive copiá-los e criar
trabalhos derivados deles, comerciais ou não comerciais, desde que indique o Youth
and Media como a fonte original do conteúdo e obedeça aos outros termos da licença,
compartilhando quaisquer futuros trabalhos de acordo com os mesmos termos.
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facebook.com/fbgetdigital

Conceitos básicos
sobre os algoritmos

geométricas usando algoritmos.
` Por exemplo, quando você calcula a área de um
retângulo, usa um algoritmo simples que multiplica
o comprimento do retângulo pela largura dele.

DIGA AOS ALUNOS

` Você já se perguntou como seu restaurante favorito sempre
prepara com perfeição aquele prato delicioso? Ou como a Siri
ou a Alexa conseguem responder a uma pergunta sua? Como
os carros sem motorista funcionam? Acredite ou não, todos
eles têm algo em comum no centro de tudo: o algoritmo.
` Um algoritmo é um conjunto de instruções claras passo a passo
sobre como resolver um problema ou realizar uma tarefa.

PERGUNTE AOS ALUNOS

` Consegue pensar em outros exemplos da matemática em que
usou um algoritmo para resolver um problema matemático?
` Exemplos possíveis incluem adição e multiplicação de
frações (por exemplo, 3 4 + 18 = 68 + 18 = 78) e/ou
resolução de equações (por exemplo, 3x + 2 = 5).

DIGA AOS ALUNOS

INTERAÇÃO DA TURMA

` O conceito de algoritmo existe há muito tempo.

Projete essa definição, o primeiro marcador na folha de
exercícios O que é um algoritmo?, em uma tela de projeção.
Distribua a folha de exercícios O que é um algoritmo?

` Na verdade, os primeiros algoritmos matemáticos
conhecidos foram criados pelos babilônios em
placas de argila quase 4 mil anos atrás.

DIGA AOS ALUNOS

` Os algoritmos podem ser expressos em palavras, programas de
computador, código ou até como receitas. Alguns algoritmos
podem ser rotinas, orientações ou processos simples que
você usa no dia a dia. Por exemplo, para conseguir acordar
de manhã, talvez você saia da cama, vá ao banheiro e abra
a torneira. Aí, deixa a água sair por 30 segundos, molha
o rosto três vezes e seca o rosto com uma toalha.
` Observe que são etapas para a realização de uma tarefa,
e elas são muito claras e detalhadas. Por exemplo, a
quantidade de tempo que a torneira fica aberta e o número
de vezes que você molha o rosto são especificados.

` A palavra "algoritmo" vem do nome de um matemático
persa do século 9, Muhammad ibn Mūsā al-Khwārizmī
(veja a pronúncia entre os 0:18 e 0:20 segundos do vídeo
a seguir), conhecido por suas explicações detalhadas dos
procedimentos para a resolução de problemas matemáticos.

INTERAÇÃO DA TURMA

Fique à vontade para projetar em uma tela a imagem de uma
estátua de Muhammad ibn Mūsā al-Khwārizmī (em latim
“Algoritmi”), em Khiva, sua cidade natal no Uzbequistão.

` Outro exemplo de algoritmo é a receita do seu bolo
favorito, a qual tem instruções claras, passo a passo.
` Mas nem todas as rotinas/receitas são algoritmos.
Falaremos sobre isso em breve!

PERGUNTE AOS ALUNOS

` Pense em diversos tipos de rotinas que realiza todos os dias
para a conclusão de tarefas diferentes. Alguém pode contar um
exemplo de etapas para a conclusão de uma de suas rotinas?
` Exemplos possíveis podem ser as instruções necessárias
para ir de casa até a casa de um amigo, a sequência de
exercícios de aquecimento que eles fazem antes de correr
ou o conjunto de etapas envolvidas na lavagem das roupas.
À medida que os participantes contarem suas rotinas,
pergunte a eles se acham que as etapas são claras/precisas.

DIGA AOS ALUNOS

` Você trabalhou com algoritmos em todas
as aulas de matemática que teve.
` Na escola, você aprendeu algoritmos para as operações
de adição, subtração, multiplicação e divisão.

DIGA AOS ALUNOS

` Hoje em dia, os algoritmos estão por toda parte.
Eles estão em dispositivos móveis, notebooks,
automóveis, eletrodomésticos e até brinquedos!
` Esses são algoritmos de computador.
` Na ciência da computação, um algoritmo é uma sequência
de instruções precisas que dizem ao computador como
resolver um problema ou realizar uma tarefa.

` Na geometria, você calcula áreas de formas
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INTERAÇÃO DA TURMA

DIGA AOS ALUNOS

DIGA AOS ALUNOS

INTERAÇÃO DA TURMA

Projete essa definição, o segundo marcador na folha de
exercícios O que é um algoritmo?, em uma tela de projeção.

` Agora, é importante observar que um algoritmo
tem várias características principais.

` Logo, vemos que a definição de algoritmo e a definição
de algoritmo de computador são praticamente as
mesmas. A principal diferença é que os algoritmos de
computador são executados em computadores.

Escreva as seguintes características em negrito
em um flipchart/cartaz ou lousa.

` Agora, vamos analisar os algoritmos mais detalhadamente. Para
isso, vamos explorar suas características e propriedades.

` Em primeiro lugar, o objetivo do algoritmo precisa ser
bem definido. Por exemplo, se o objetivo do nosso
exemplo de receita tivesse sido "Fazer um monte
de tacos", não saberíamos como atingi-lo.

` Faremos isso por meio da análise de um algoritmo
representado por uma receita, tendo em mente que as
características e as propriedades que examinaremos
também se aplicam aos algoritmos de computador.
` A propósito, você ia adorar fazer essa
receita para você e seus amigos!

INTERAÇÃO DA TURMA

Distribua a receita: Folha de exercícios do participante. Organize
os participantes em duplas. Organize os participantes em duplas
e peça que discutam: Esta receita é um algoritmo? Por que
sim ou por que não? Reserve dez minutos para essa atividade.
Lembre aos participantes que as etapas precisam ser definidas
com clareza para que qualquer pessoa consiga fazer a receita.

PERGUNTE AOS ALUNOS

` Pessoal, o tempo acabou. Prestem atenção em mim
agora. O que você determinou? Você acha que a receita
é um algoritmo? Por que sim ou por que não?
A receita não é um algoritmo por dois motivos principais. Em primeiro
lugar, algumas etapas são ambíguas (por exemplo, na primeira etapa,
não é especificada a quantidade de tempo para cozinhar a mistura de
feijão preto). Além disso, as quantidades específicas necessárias de
alguns ingredientes também não são fornecidas. Em segundo lugar,
como vemos na quinta etapa, a receita rende seis tacos, não oito
tacos, como estabelecido pelo objetivo. O processo explicado nas
etapas também não é tão eficiente quanto poderia ser: a segunda
etapa pede que o leitor deixe a receita de lado e assista a um
programa de TV por meia hora. Como aprenderemos daqui a pouco,
embora a eficiência de um algoritmo não seja um requisito absoluto,
ela é ideal. Em alguns casos, ela pode ser extremamente importante.

DIGA AOS ALUNOS

` Vejamos em quais aspectos essa receita é um algoritmo!

INTERAÇÃO DA TURMA

Projete em uma tela de projeção a receita do
documento Receita: Cópia do educador.
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DIGA AOS ALUNOS

` Em segundo lugar, as instruções passo a passo precisam ser
especificadas de forma clara. Se a receita da sua folha de
exercícios fosse um algoritmo, você poderia passá-la para outra
pessoa, e esta saberia exatamente a quantidade de ingredientes
necessários e as etapas envolvidas na preparação correta dos
tacos. Por exemplo, o tempo de cocção da mistura de feijão preto.
` Porém, uma receita permite uma certa flexibilidade. Por exemplo,
o tempo necessário para cozinhar a mistura de feijão preto pode
variar, dependendo se a pessoa que está cozinhando acha que
já está pronta ou não (por exemplo, com base na consistência
da mistura). Portanto, o mais adequado é que a receita
especifique um tempo de cocção médio para a mistura de feijão.
Diferente de nós, um algoritmo de computador precisa seguir
um conjunto preciso de instruções para realizar uma tarefa.
` E em terceiro lugar, o algoritmo precisa estar correto. A
receita da folha de exercícios especifica 12 latas de feijão.
Isso é um erro de impressão ou erro na receita, porque
significaria que cada taco levaria mais de uma lata de feijão
preto! Além disso, a receita da folha de exercícios rendeu
seis tacos. Isso está incorreto, pois o objetivo na parte
superior é de oito tacos (ou talvez os tacos tenham ficado tão
gostosos que o cozinheiro comeu dois antes de servir!).

PERGUNTE AOS ALUNOS

` Podemos pensar no número de porções de tacos e nos
correspondentes ingredientes medidos como as instruções do
nosso exemplo de receita. Seguir as etapas da receita (conforme o
documento Receita: Folha de exercícios do educador) resulta em
oito deliciosos tacos — nosso resultado. Mas e se quisermos fazer
nove tacos? Temos que escrever um algoritmo totalmente novo?

INTERAÇÃO DA TURMA

Não. Podemos ajustar a quantidade de ingredientes para que
possamos inserir qualquer número de porções, desde uma única
porção individual até oito, nove, vinte ou quantas forem necessárias!

DIGA AOS ALUNOS

` Embora a eficiência de um algoritmo não seja absolutamente
necessária, ela pode ser extremamente importante em
certas situações. No geral, a eficiência descreve situações em
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que recursos como materiais, mão de obra ou tempo são
usados bem, sem desperdício. No contexto de algoritmos
de computador, eficiência normalmente se refere ao tempo
necessário para concluir o algoritmo ou ao espaço (quer dizer,
a memória) utilizado pelo algoritmo no computador. Mas, na
receita de taco da folha de exercícios, tem um uso ineficiente de
recursos (ou seja, dinheiro e armazenamento) quando vemos
que os ingredientes pedem 12 latas de feijão preto. Duas latas
são suficientes para fazer a receita. As dez latas extras são
um desperdício de dinheiro e de espaço de armazenamento
(a menos que feijão preto seja sua comida favorita!).
` Para uma receita, a eficiência seria especialmente importante
para o chef principal de um restaurante popular e badalado!
E no exemplo de receita da folha de exercícios, fazer uma
pausa de 30 minutos para assistir ao seu programa de TV
favorito não apenas aumenta o tempo de preparação,
mas também, nesse caso, pode ser um desastre: a mistura
de feijão ficaria no fogão cozinhando por meia hora.
` Você também notará na parte superior da receita que há
um resultado ou um objetivo: a receita rende oito tacos.

DIGA AOS ALUNOS

` Ao traduzir essas características para algoritmos de computador,
vamos dar uma olhada novamente em como descrevemos
algoritmos executados em computadores [Leia o segundo
marcador na folha de exercícios O que é um algoritmo?].

do algoritmo, produz por meio de uma sequência de instruções
implementáveis pelo computador um resultado ou resultados.
Esses resultados tentam resolver o problema de forma correta.
` Vejamos alguns exemplos de algoritmos de
computador com os quais podemos nos deparar.
` Quando você está andando de carro, uma série de algoritmos
de computador entram em ação. Por exemplo, os sensores
detectam dados de instrução, como os quilômetros
percorridos e o combustível consumido, e calculam quantos
quilômetros seu carro faz por litro (ou seja, o resultado).
` Quando você insere um destino no GPS (a instrução), o
sistema do GPS produz um resultado da rota mais curta.
` Quando você faz uma pergunta à Siri ou Alexa
(a instrução), esses sistemas (espero que sim)
produzem uma resposta útil (o resultado).
` Quando você entra na internet para pesquisar algo em um
mecanismo de pesquisa, como o Google, o texto que você digita
(instrução) produz um resultado dos sites mais relevantes.
` Hoje em dia, os algoritmos de computador estão
por toda parte. Eles estão em dispositivos móveis,
notebooks, carros e eletrodomésticos.
` Os algoritmos estão por todo lugar, seja ajudando você a fazer seu
bolo favorito, seja respondendo às suas pesquisas na internet.

Fora de ordem:
algoritmos, nos salvem!

INTERAÇÃO DA TURMA

Projete essa definição, o segundo marcador na folha de
exercícios O que é um algoritmo?, em uma tela de projeção.

INTERAÇÃO DA TURMA

DIGA AOS ALUNOS

` Outra maneira de visualizar algoritmos de computador
é [leia o terceiro marcador na folha de exercícios O
que é um algoritmo? O que é um algoritmo?].

Coloque os copos numerados brancos na seguinte ordem na mesa
à sua frente, do primeiro ao último: 64, 23, 5, 98, 125, 110, 28 e 37.
Imagem 1 de ordenação por flutuação

INTERAÇÃO DA TURMA

Projete essa definição, o terceiro marcador na folha de
exercícios O que é um algoritmo?, em uma tela de projeção.

DIGA AOS ALUNOS

` Como acabamos de aprender, uma característica desejável de
um algoritmo é que ele seja eficiente. Isso, entre outras coisas,
inclui o tempo necessário para o computador executá-lo.
` Porém, é essencial para os algoritmos de computador
que o problema/tarefa esteja bem definido, que
instruções passo a passo sejam fornecidas com precisão
e que um computador possa implementá-las.

DIGA AOS ALUNOS

` Vamos explorar um tipo específico de algoritmo,
chamado de algoritmo de ordenação.
` "Ordenação" normalmente significa colocar uma lista
de itens em ordem numérica ou alfabética.

` Os algoritmos de computador não podem ser
executados com objetivos e instruções vagos.
` A natureza dos algoritmos de computador (como visto na terceira
definição da folha de exercícios O que é um algoritmo?) é que uma
instrução ou conjunto de instruções, relevante para o objetivo

` Há muitos exemplos de casos em que é importante
que as coisas estejam em uma ordem específica,
como na lista de contatos de um celular.

OPORTUNIDADES DIGITAIS LIÇÃO 4: O que é um algoritmo?

23

PERGUNTE AOS ALUNOS

Imagem 2 de ordenação por flutuação

` Alguém pode dar outros exemplos?
` Outros exemplos podem ser o índice de um livro,
entradas de dicionário ou livros em uma biblioteca.

DIGA AOS ALUNOS

` Os algoritmos de ordenação são uma família
fundamental de algoritmos na Ciência da Computação
com uma grande variedade de aplicações.
` Quando a Organização Mundial da Saúde, por exemplo,
coleta incidências (ou seja, taxas) de uma determinada
doença em centenas de regiões do mundo, algoritmos de
ordenação de computador organizam os dados de forma
sistemática em ordem crescente ou decrescente para
tabelas, representações gráficas e análise de dados.

DIGA AOS ALUNOS

` Agora, vejamos o próximo par de copos adjacente,
o 64 e o 5. Como 5 é menor que 64, os copos estão
fora de ordem. Então, vou trocá-los de lugar.
Imagem 3 de ordenação por flutuação

` Vamos pensar em outros exemplos de algoritmos de ordenação.
` Toda vez que você faz uma pesquisa na internet usando
um mecanismo de pesquisa, como o Google, a pesquisa
é processada por vários algoritmos sofisticados, com
algoritmos de ordenação incorporados ao processo.
` E quando você entra na internet para encontrar a pizzaria
mais famosa do seu bairro, algoritmos de computador, em
sites como o Tripadvisor e o Yelp, ordenam essas pizzarias
por proximidade e avaliações dos usuários do site.

DIGA AOS ALUNOS

DIGA AOS ALUNOS

` Em seguida, vamos comparar o par adjacente com os números 64
e 98. Como o par não está fora de ordem, não vou mexer nele.

` Um é conhecido como ordenação por flutuação.

` Agora, vou comparar o par adjacente de 98 e
125. Como acabamos de ver, como o par não
está fora de ordem, não vou mexer nele.

` E o outro é de ordenação por mistura: uma ordenação
baseada em uma estratégia de divisão e conquista.

DIGA AOS ALUNOS

` Vejamos dois algoritmos de ordenação de computador.

DIGA AOS ALUNOS

Projete em uma tela de projeção a seguinte
definição de uma ordenação por flutuação.

` Continuando com o próximo par adjacente, os
copos 125 e 110, vou trocá-los de lugar.
Imagem 4 de ordenação por flutuação

` Uma ordenação por flutuação é um algoritmo de
ordenação simples que percorre repetidamente uma
lista de itens, compara itens adjacentes e os troca de
lugar se não estiverem na ordem correta. Esse processo
repete-se até que os itens sejam ordenados.
` Agora vou demonstrar a ordenação por flutuação usando
estes oito copos numerados aqui na minha frente.
` Meu objetivo será ordenar esses copos em ordem crescente.
Comece com o par de copos 64 e 23.

DIGA AOS ALUNOS

` Em seguida, trocarei de lugar os copos 125 e 28.
Imagem 5 de ordenação por flutuação

DIGA AOS ALUNOS

` Vamos comparar os dois primeiros copos: o 64 e o 23.
` Eles estão fora de ordem, pois 23 é menor que 64.
Portanto, esses dois copos devem ser trocados
de lugar para que 23 fique antes de 64.

24

OPORTUNIDADES DIGITAIS LIÇÃO 4: O que é um algoritmo?

DIGA AOS ALUNOS

PERGUNTE AOS ALUNOS

` E, por fim, trocarei de lugar o par de copos
com os números 125 e 37.

` Você entende por que só tivemos que fazer
cinco comparações na terceira rodada?

Imagem 6 de ordenação por flutuação

INTERAÇÃO DA TURMA

Só fizemos cinco comparações porque, com base na segunda
rodada, sabíamos que os dois maiores números do conjunto (110
e 125) estavam corretamente posicionados no fim. Portanto,
não tivemos que comparar os copos 98 e 110 ou 110 e 125.

DIGA AOS ALUNOS
DIGA AOS ALUNOS

` Estamos progredindo, mas os copos ainda
não estão em ordem crescente.

` Primeiro, fiz sete comparações de pares de números.

` Eu sei que isso parece que nunca vai acabar! Porém, os
computadores são muito mais rápidos que as pessoas, e veremos
em breve uma forma mais rápida de ordenar esses números!

` Segundo, o copo com o maior número nesta lista,
o 125, foi colocado no fim da fileira, onde deveria
estar. Este número flutuou para o fim da lista.

` Agora, vamos analisar a fileira mais uma vez usando
o mesmo processo. Como antes, voltaremos para
o começo da fileira, com os copos 5 e 23.

DIGA AOS ALUNOS

INTERAÇÃO DA TURMA

` Vemos que os copos ainda não estão em ordem crescente.
No entanto, vamos observar algumas coisas.

` Repetirei esse processo. Para isso, vou voltar aos
dois primeiros copos da fileira, o 23 e o 5.
` Desta vez, vocês vão me ajudar a comparar os copos
e decidir se os trocamos ou não de lugar.

INTERAÇÃO DA TURMA

À medida que avançar pela fileira, pergunte aos participantes
se eles acham que você deve ou não trocar os copos de lugar,
perguntando: "Troco ou não troco?" Depois de analisar a fileira
uma segunda vez, eles ficarão na seguinte ordem: 5, 23, 64,
98, 28, 37, 110 e 125. Diga aos participantes que, desta vez, só
tivemos de fazer seis comparações, porque sabíamos, com base
na primeira rodada de comparações, que 125 era o número
maior. Portanto, não tivemos que comparar 110 e 125.

À medida que avançar pela fileira, pergunte aos participantes
se eles acham que você deve ou não trocar os copos de lugar,
perguntando: "Troco ou não troco?" Depois de analisar a fileira
uma quarta vez, eles ficarão na seguinte ordem: 5, 23, 28, 37,
64, 98, 110 e 125. Diga aos participantes que, desta vez, só
fizemos quatro comparações. Com base na terceira rodada,
sabíamos que os três maiores números do conjunto (98, 110 e
125) estavam corretamente posicionados no fim. Portanto, não
tivemos que comparar os pares 64 e 98, 98 e 110 e 110 e 125.

DIGA AOS ALUNOS

` Agora os copos estão em ordem crescente!
Imagem 7 de ordenação por flutuação

PERGUNTE AOS ALUNOS

` Consegue ver o que alcançamos nesta
segunda rodada de comparações?

INTERAÇÃO DA TURMA

Os copos ainda estão fora de ordem, mas agora o segundo maior
número (110) está logo antes do maior número, 125, como deve ser.

DIGA AOS ALUNOS

PERGUNTE AOS ALUNOS

` O que você acha da ordenação por flutuação em
relação à quantidade de trabalho envolvido?

` Como os copos ainda estão fora de ordem, precisamos
analisar a fileira novamente. Mais uma vez, começamos do
início, com os copos 5 e 23. À medida que avançar pela fileira,
pergunte aos participantes se eles acham que você deve ou
não trocar os copos de lugar, perguntando: "Troco ou não
troco?" Depois de analisar a fileira uma terceira vez, eles
ficarão na seguinte ordem: 5, 23, 64, 28, 37, 98, 110 e 125.

` A resposta possível é a seguinte: embora a ordenação
por flutuação seja simples, ela pode demorar muito
tempo devido a todas as comparações feitas.

DIGA AOS ALUNOS

` Essa ordenação envolveu 22 comparações [calculadas
pelo total de 7 comparações (primeira rodada) + 6
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comparações (segunda rodada) + 5 comparações
(terceira rodada) + 4 comparações (quarta rodada).]
` Se cada comparação demorasse um segundo, seriam
necessários 22 segundos para concluir essa ordenação.

DIGA AOS ALUNOS

` A primeira parte da ordenação por mistura é "dividir".

INTERAÇÃO DA TURMA

` Mas, agora, vamos supor que alguém nos entregou uma lista
de mil números a serem colocados em ordem crescente.

Projete em uma tela de projeção o diagrama
Ordenação por mistura — Etapa 1: Dividir.

` Nesse caso, a ordenação por flutuação pode exigir
quase meio milhão de comparações. Levaria 5,8
dias para terminar, e isso sem fazer pausas!

Diagrama Etapa 1: Dividir

` Porém, a execução desse algoritmo em um computador com
uma lista não ordenada de oito números (como no nosso
exemplo), ordenaria a lista quase instantaneamente!

Etapa 1: Dividir
Uma lista
(não ordenada)

` Mas, com uma lista não ordenada de mil números, o algoritmo
levaria alguns minutos, o que é muito tempo para um computador.

Duas listas

DIGA AOS ALUNOS

Quatro listas

` A ordenação por flutuação é simples, mas não é eficiente.
Oito
listas

` Muitos outros algoritmos de computador fazem
ordenações de forma mais rápida e eficiente.
` Uma delas é a ordenação por mistura.
Projete os dois marcadores abaixo, sob "DIGA
AOS ALUNOS", em uma tela de projeção.

DIGA AOS ALUNOS

DIGA AOS ALUNOS

` Com base nesse diagrama, vamos pegar os copos à
nossa frente e, se fizermos as subdivisões ilustradas no
diagrama, terminaremos com os oito copos separados
[conforme mostrado na fileira "Oito listas"].

` A estratégia atrás da ordenação por mistura é dividir e conquistar:
uma abordagem usada em muitos algoritmos de computador,
mas que também é usada para resolver problemas em geral.

INTERAÇÃO DA TURMA

` A ideia por trás do dividir e conquistar é facilitar a solução de
um problema. Para isso, ele é dividido em versões mais simples
de si mesmo, resolvendo essas versões mais simples e depois
combinando as versões para resolver o problema inicial.

DIGA AOS ALUNOS

DIGA AOS ALUNOS

` Todas essas listas de um item estão ordenadas
porque elas só têm um número.

` Vamos ilustrar a ordenação por mistura com
nossos oito copos numerados.

Separe os oito copos.

` Agora, em vez de uma lista de oito itens (ou seja,
números), terminamos com oito listas de um item.

` Subdividimos o problema nas menores partes possíveis.

INTERAÇÃO DA TURMA

Reposicione os copos novamente para que os copos
numerados sejam apresentados na mesma ordem que no
início desta atividade: 64, 23, 5, 98, 125, 110, 28 e 37.
Imagem 1 de ordenação por flutuação
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DIGA AOS ALUNOS

INTERAÇÃO DA TURMA

INTERAÇÃO DA TURMA

Projete em uma tela de projeção o diagrama
Ordenação por mistura — Etapa 2: Conquistar.

` Em seguida, nas duas listas restantes [a lista com
23 e 64 e a lista com 98 [observe que o 5 foi tirado
na etapa anterior], vamos olhar novamente para o
primeiro copo de cada uma dessas duas listas.

Diagrama Etapa 2: Conquistar

` Tiraremos o copo com o número menor. Nesse caso, é o 23.

` A segunda parte da ordenação por mistura é "conquistar".

Coloque esse copo numerado na frente dos outros.

Etapa 2: Conquistar.

INTERAÇÃO DA TURMA
Oito listas
ordenadas
Quatro listas

Duas listas

Retire o copo 23 e coloque-o ao lado do copo 5.
` Agora, ficamos com duas listas de um número.
` Vamos pegar o número menor dessas duas listas, o 64, e colocálo ao lado do 23 [tire o 64 e coloque-o ao lado do copo 23].
` Por fim, colocaremos o último copo, o 98, ao lado do 64.

INTERAÇÃO DA TURMA
Uma lista ordenada

Retire o copo 98 e coloque-o ao lado do copo 64.

DIGA AOS ALUNOS

DIGA AOS ALUNOS

` Agora, temos uma lista de quatro copos
numerados que estão ordenados.

` Vemos no diagrama que primeiro pegamos as oito listas
ordenadas e as combinamos em quatro pares ordenados.
` Vejamos uma demonstração disso com os dois primeiros copos.
` Primeiro, tiramos o copo menor, o 23, para
combinar a lista única 64 com a lista única 23.

` Então, repetiríamos o mesmo processo com esses dois pares
de copos. [Mostre os pares de copos 110 e 125 e 28 e 37.]

INTERAÇÃO DA TURMA

Na verdade, não percorra todo o processo. Em vez disso,
indique como seria o resultado final. Para isso, mostre
a maneira como os copos 110 e 125 e 28 e 37 seriam
combinados, conforme se vê na fileira "Duas listas" do
diagrama Ordenação por mistura — Etapa 2: Conquistar

INTERAÇÃO DA TURMA

Mova o copo 23 para a frente do copo 64.
` Assim, resta a lista única 64. Tiramos esse
copo e o colocamos ao lado do 23.

DIGA AOS ALUNOS

INTERAÇÃO DA TURMA
DIGA AOS ALUNOS

` Por fim, como vemos no diagrama, temos duas listas
ordenadas. Agora, vamos combinar essas duas listas. A
abordagem será a mesma que usamos anteriormente
(na qual combinamos quatro listas em duas).

` Se continuarmos assim, no final teremos quatro listas ordenadas.

INTERAÇÃO DA TURMA

Em seguida, coloque o copo 64 ao lado do copo 23.

` Vamos repetir esse processo para os demais copos.

Mostre a fileira "Quatro listas" e a fileira "Duas listas" do
diagrama Ordenação por mistura — Etapa 2: Conquistar.

INTERAÇÃO DA TURMA

Coloque os copos na ordem fornecida na fileira "Quatro listas"
do diagrama Ordenação por mistura — Etapa dois: Conquistar

` A nossa lista de copos numerados já está ordenada!

INTERAÇÃO DA TURMA

DIGA AOS ALUNOS

` Agora, combinaremos os dois primeiros pares ordenados para
criar uma lista única de quatro copos numerados ordenados.
` Deixe-me mostrar como se faz.

Mostre a fileira "Uma lista ordenada" do diagrama
Ordenação por mistura — Etapa 2: Conquistar.
` O problema foi resolvido!

` Primeiro, examinamos os primeiros copos de cada par (23 e 5).
Tiramos o copo com o menor número. Nesse caso, será o copo 5.
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DIGA AOS ALUNOS

` Essa ordenação por mistura fez 15 comparações, e nosso exemplo
de ordenação por flutuação precisou de 22 comparações.
` A ordenação por mistura venceu!
` Ao executar a ordenação por flutuação e a ordenação por
mistura em um computador para uma lista de milhares de
números, a ordenação por mistura leva frações de segundo,
e a execução da ordenação por flutuação leva vários
minutos. A ordenação por mistura é significativamente
mais eficiente que a ordenação por flutuação.

DIGA AOS ALUNOS

` Nesta atividade, vimos duas maneiras (dentre muitas)
de os computadores ordenarem dados.
` Não raro, vários algoritmos realizam a mesma tarefa.
Porém, alguns algoritmos são mais rápidos e eficientes
que outros, como vimos no caso da ordenação por
mistura de divisão e conquista, em comparação com a
ordenação por flutuação que é simples mas demorada.
` Os algoritmos de ordenação são uma família importante de
algoritmos de computador com várias aplicações úteis.
` Outras famílias de algoritmos incluem algoritmos
de busca, algoritmos de localização de rotas usados
pelos sistemas de GPS e algoritmos de criptografia
que protegem as mensagens na internet.
` Nos últimos anos, você deve ter ouvido falar (e provavelmente
encontrado) algoritmos de aprendizado de máquina de IA.
` Esses algoritmos vêm dos algoritmos de
computador programáveis tradicionais.
` O que é significativo sobre os algoritmos de aprendizado de
máquina de IA é que eles aprendem (treinam) sozinhos com
dados (e muitos), com o objetivo de otimizar as respostas.
` Por exemplo, o aprendizado de máquina de IA acontece
quando o Facebook marca suas fotos, quando Siri
ou Alexa respondem às suas perguntas e quando
carros sem motorista aparecem nas estradas.

Algoritmos com
números primos
DIGA AOS ALUNOS

` Vejamos um problema que ajudou a enriquecer
o pensamento algorítmico por mais de 2 mil
anos: a descoberta dos números primos.
` Um número primo é um número inteiro maior que
1, que é divisível apenas por 1 e por ele próprio. Por
exemplo, 2, 3, 5, 7 e 11 são números primos.
` O número 6, por exemplo, não é primo, pois ele é
divisível por 1, 2, 3 e 6. O número 15 também não é
primo, uma vez que é divisível por 1, 3, 5 e 15.
` Na verdade, os números primos são os alicerces do
nosso sistema numérico e, hoje, desempenham um papel
importante na criptografia e na segurança da internet.
` A segurança das transações na internet, como a compra
de itens com cartão de crédito, depende da criptografia
(ou seja, a ciência da codificação de mensagens) com
números primos muito grandes: números primos
com centenas ou mesmo milhares de dígitos.

DIGA AOS ALUNOS

` Embora haja uma infinidade de números primos, encontrar
números primos muito grandes é bem difícil.
` Vamos analisar um problema mais simples: encontrar
todos os números primos entre 1 e 100, com um
exercício divertido que será feito em duplas.

INTERAÇÃO DA TURMA

Distribua a folha de exercícios Algoritmos com
números primos, canetas ou lápis.

DIGA AOS ALUNOS

` Vamos representar números inteiros entre 1 e 100 em ordem
crescente, de 10 em 10, como está na folha de exercícios.
` Risque 1 e depois risque todos os números pares (múltiplos
de 2, ou seja, números divisíveis por 2), exceto o número
2. Em seguida, circule 2, que é um número primo.

PERGUNTE AOS ALUNOS

` Na sua opinião, qual deve ser o próximo passo?
Risque todos os múltiplos de 3 (ou seja, números divisíveis
por 3), exceto o número 3. Círculo o 3, outro número
primo. Observe que talvez alguns números já tenham sido
riscados, como o 6 (que é um múltiplo de 2 e 3).

28

OPORTUNIDADES DIGITAIS LIÇÃO 4: O que é um algoritmo?

DIGA AOS ALUNOS

` Agora, trabalhando em duplas, passe os próximos 15 minutos
identificando todos os números primos restantes entre 1 e 100.
Ao fazer isso, escreva na folha de exercícios as etapas que você
está seguindo para identificar esses números primos. Comece
o algoritmo escrevendo as etapas que acabamos de discutir
(por exemplo, primeiro, representando os números inteiros
de 1 a 100 organizados de 10 em 10 em ordem crescente).
` Você precisa escrever um algoritmo de modo que, se você o desse
a algum de seus amigos, ele conseguiria (sem ajuda) seguir as
etapas para encontrar todos os números primos entre 1 e 100.
` Para começar, primeiro escreva seu objetivo na folha de exercícios.
` Depois de escrever as etapas do algoritmo, indique também
as instruções e os resultados do algoritmo abaixo.
` Tenha em mente algumas coisas ao fazer o exercício.
` Seu algoritmo permite identificar todos os
números primos entre 1 e 100? Em outras
palavras, ele está alcançando o objetivo?

PERGUNTE AOS ALUNOS

` Com o parceiro da sua dupla, você encontrou formas
de tornar esse algoritmo mais eficiente?
` A resposta possível pode ser que, quando os participantes
chegaram no número primo 11, perceberam que todos os
seus múltiplos já tinham sido riscados. Por exemplo, 44 foi
riscado como um múltiplo de 2. E 33 foi riscado como um
múltiplo de 3. Além disso, quando chegamos no 11 x 11,
percebemos que o produto (121) é maior que 100. Portanto,
podemos circular todos os números restantes (ou seja, os
números que ainda não foram riscados). Todos são primos.

DIGA AOS ALUNOS

` Podemos modificar essa quarta etapa [mostre a quarta
etapa no documento Algoritmos com números primos:
Folha de exercícios do educador] para indicar que podemos
parar no número 11, o primeiro número ímpar cuja raiz
quadrada (ou seja, o produto de 11 x 11) é maior que 100.
Depois, no documento Algoritmos com números pares:
Cópia do educador, mostre a instrução 100.

` Tem outras formas de você tornar seu
algoritmo mais eficiente?

PERGUNTE AOS ALUNOS

INTERAÇÃO DA TURMA

` A instrução 100 está correta?

Organize os participantes em duplas. Dê 15
minutos para realizarem o exercício.

Sim. Como o objetivo do algoritmo indica, queremos
encontrar todos os números primos entre 1 e 100.

DIGA AOS ALUNOS

` Pessoal, o tempo acabou. Prestem atenção em mim agora.
Vejamos uma maneira de expressar as etapas desse algoritmo.

INTERAÇÃO DA TURMA

DIGA AOS ALUNOS

` Na verdade, podemos inserir qualquer número inteiro positivo
e modificar o algoritmo de acordo, a fim de encontrar todos
os números primos até o número inteiro especificado.

Projete em uma tela de projeção o algoritmo do documento
Algoritmos com números primos: Cópia do educador (começando
em "Objetivo" e terminando com "Este algoritmo é conhecido
como Crivo de Eratóstenes"). Deixe a projeção na tela até chegar à
próxima projeção de um código Python do Crivo de Eratóstenes.

DIGA AOS ALUNOS

DIGA AOS ALUNOS

` Porém, um computador executaria as etapas
desse algoritmo quase instantaneamente!

` O algoritmo que você acabou de escrever é muito famoso.

` Suponhamos que, em vez de inserir 100, inserimos 1000.
` Poderíamos usar o Crivo de Eratóstenes para
encontrar todos os números primos entre 1 e 1000
com papel e lápis, mas isso demoraria muito.

` Ele é conhecido como Crivo de Eratóstenes, desenvolvido
pelo matemático grego Eratóstenes, e remonta a 240 a.C.

PERGUNTE AOS ALUNOS

` Como você sabe que o algoritmo que desenvolveu em
dupla identifica todos os números primos entre 1 e 100?
` A resposta possível pode ser: porque os participantes
identificaram todos os números que são múltiplos de 1 apenas
e deles mesmos (ou seja, esses números são divisíveis por
apenas 1 e por eles mesmos) e circularam esses números.
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DIGA AOS ALUNOS

` O Crivo de Eratóstenes, escrito na linguagem de programação
Python (ou em qualquer linguagem de programação), identifica
todos os números primos até 1000 em uma fração de segundo.
Projete o seguinte código Python em uma tela de projeção.
def apply_sieve(n):
# n is the size of the sieve
# Key Idea:
# If a[i] == 0, then number i has been “crossed out”,
# if a[i] == 1, then the number i is not (yet) crossed out.
a = [1]*(n+1) # Start with a list of 1s, of length (n+1).
a[0] = 0 # set to zero, as
a[1] = 0 # neither 0 nor 1 are primes
p = 2  # 2 is the first prime
pmax = int(round(n**0.5)) + 1 # we only need to sieve up to square root of n.
while p < pmax:
		
while a[p] == 0:
			p += 1
		
j = 2*p
		
while j < n:
			a[j] = 0
			j += p
		
p += 1
# return the list of primes, which are the numbers we have NOT crossed out.
return [p for p in range(n) if a[p] == 1]
N = 1000  # Look for primes in the first one hundred numbers.
primes = apply_sieve(N)
print(primes)
>> 2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37,41,43,47,53,59,61,67,71,73,79,83,89,97

DIGA AOS ALUNOS

` Mas, se você tentar encontrar números primos muito grandes
(números primos com centenas ou milhares de dígitos,
que desempenham um papel importante na criptografia
e na segurança da internet), o algoritmo de computador
do Crivo de Eratóstenes se tornará muito ineficiente.
` Durante muitas décadas, matemáticos, cientistas da
computação e engenheiros desenvolveram uma grande
quantidade de métodos/algoritmos para identificar esses
números primos muito grandes: alguns são variações do
Crivo de Eratóstenes, e outros se baseiam na teoria da
probabilidade. Até a química molecular entrou em cena!
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Tarefa

Discussão

DIGA AOS ALUNOS

INTERAÇÃO DA TURMA

` Agora que falamos sobre o que é um algoritmo (e o que
não é) e ilustramos vários algoritmos diferentes, você criará
seu próprio algoritmo para aplicar os aprendizados.

Organize os participantes em duplas.

` Esse algoritmo pode estar relacionado a qualquer tópico
desejado: um conjunto de etapas que resolvem um problema
matemático ou talvez até as etapas que realizam uma
ação no seu aplicativo móvel ou videogame favorito.
` Antes de escrever as etapas, não se esqueça de especificar,
na parte superior, qual é o objetivo. Em seguida, escreva
as etapas para o algoritmo em questão. O algoritmo deve
ter entre cinco e dez etapas. Também não se esqueça de
especificar as instruções e o resultado do algoritmo!

Aguarde 25 minutos até os participantes realizarem a
atividade. Dependendo do tempo dado, na atual ou na segunda
atividade em grupo, desenvolva a discussão a seguir.

` Em dupla, quero que você compartilhe seu algoritmo e discuta:
` Você acha que consegue replicar as etapas do
algoritmo do seu parceiro? Caso não consiga replicálas, quais modificações poderia sugerir?
` Você acha que existem formas de tornar o algoritmo
do seu parceiro mais eficiente? Se sim, por quê?
` Vocês aprenderam algo de novo ou surpreendente ao criar
o próprio algoritmo ou ao ler o algoritmo de seu parceiro?

` Quando estiver desenvolvendo o algoritmo, lembre-se das
principais características de um algoritmo sobre as quais
já falamos. Se as instruções de um algoritmo forem bem
definidas, o algoritmo atingirá seu objetivo. Além disso, embora
não seja obrigatório, idealmente ele precisa ser eficiente.

INTERAÇÃO DA TURMA

DIGA AOS ALUNOS

` Você terá 15 minutos para concluir o exercício.

INTERAÇÃO DA TURMA

Dê aos participantes 15 minutos para realizar este exercício
em dupla. Depois, dê dez minutos para as duplas comentarem
sobre a) maneiras de tornar os respectivos algoritmos mais
eficientes, com base na discussão com o parceiro e/ou b) algo
novo ou surpreendente que aprenderam ao desenvolver o
próprio algoritmo ou analisar o algoritmo do parceiro.
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FOLHA DE EXERCÍCIOS

O que é um algoritmo?

`

Um algoritmo é um conjunto de instruções claras passo a passo sobre como resolver um problema ou realizar uma tarefa.

`

Na ciência da computação, um algoritmo é uma sequência de instruções precisas que
dizem ao computador como resolver um problema ou realizar uma tarefa.

`

Um algoritmo de computador “é qualquer procedimento computacional bem definido que pega
algum valor ou conjunto de valores, como uma instrução, e produz algum valor ou conjunto de
valores, como resultado. Portanto, um algoritmo é uma sequência de etapas computacionais que
transformam a instrução no resultado”(Cormen, Leiserson, Rivest & Stein, 2009, p. 5).

Este conteúdo é hospedado pelo Facebook e atualmente inclui recursos de aprendizado retirados do Youth and Media, um projeto do Berkman Klein Center for Internet & Society na
Universidade de Harvard, sob uma licença Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Você pode usar esses recursos, inclusive copiá-los e criar trabalhos derivados deles,
comerciais ou não comerciais, desde que indique o Youth and Media como a fonte original do conteúdo e obedeça aos outros termos da licença, compartilhando quaisquer futuros trabalhos
de acordo com os mesmos termos.
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FOLHA DE EXERCÍCIOS

Receita

RECEITA SIMPLES DE TACO DE FEIJÃO PRETO — UMA DELÍCIA! :)
Objetivo/Resultado: fazer oito tacos de feijão preto (dois por pessoa).

INGREDIENTES:
Tortilhas

Toppings

` Oito tortilhas de milho.

` Repolho cortado em tiras.

Mistura de feijão preto

` Um abacate médio fatiado.

` Azeite.

` Um tomate médio picado.

` Uma cebola pequena picada.
` 12 latas de feijão preto de 450 ml, lavado e escorrido.
` Salsa.
` Pimenta em pó.
` Cominho em pó.

Instruções/Etapas
1.

Para fazer a mistura de feijão preto: Em uma panela grande,
aqueça o azeite em fogo médio por 20 segundos. Coloque
a cebola na panela, mexendo de vez em quando por dois
minutos. Em seguida, coloque o feijão preto, a salsa, a pimenta
em pó e o cominho. Abaixe o fogo e cozinhe a mistura.

2.

Faça uma pausa rápida para assistir ao seu
programa de TV favorito por meia hora!

3.

Para montar os tacos, coloque a mistura de feijão preto
no meio de cada taco. Cubra cada taco com três colheres
de sopa de repolho cortado em tiras, duas colheres
de chá de tomate picado e duas fatias de abacate.

4.

Coloque seis tacos em uma travessa e sirva imediatamente!

Este conteúdo é hospedado pelo Facebook e atualmente inclui recursos de aprendizado retirados do Youth and Media, um projeto do Berkman Klein Center for Internet & Society na
Universidade de Harvard, sob uma licença Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Você pode usar esses recursos, inclusive copiá-los e criar trabalhos derivados deles,
comerciais ou não comerciais, desde que indique o Youth and Media como a fonte original do conteúdo e obedeça aos outros termos da licença, compartilhando quaisquer futuros trabalhos
de acordo com os mesmos termos.
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FOLHA DE EXERCÍCIOS

Receita
CÓPIA DO EDUCADOR

RECEITA SIMPLES DE TACO DE FEIJÃO PRETO — UMA DELÍCIA! :)
Objetivo/Resultado: fazer oito tacos de feijão preto (dois por pessoa).

INGREDIENTES
Tortillas

Toppings

` Oito tortilhas de milho.

` Uma xícara de repolho cortado em tiras.

Mistura de feijão preto

` Um abacate médio fatiado.

` 1 colher de sopa de azeite.

` Um tomate médio picado.

` Uma cebola pequena picada.
` Duas latas de feijão preto de 450 ml, lavado e escorrido.
` Um copo (240 ml) de salsa.
` Uma colher de chá de pimenta em pó.
` Uma colher de chá de cominho moído.

Instruções/Etapas
1.

2.

Para fazer a mistura de feijão preto: Em uma panela
grande, aqueça o azeite em fogo médio por 20 segundos.
Coloque a cebola na panela, mexendo de vez em quando
por dois minutos. Em seguida, coloque o feijão preto,
a salsa, a pimenta em pó e o cominho. Coloque no
fogo baixo e cozinhe a mistura por seis minutos.

3.

Para montar os tacos, coloque duas colheres de chá da
mistura de feijão preto no meio de cada taco. Cubra cada taco
com três colheres de sopa de repolho cortado em tiras, duas
colheres de chá de tomate picado e duas fatias de abacate.

4.

Coloque oito tacos em uma travessa e sirva imediatamente!

Para aquecer as tortilhas, em uma frigideira pequena, em
fogo médio, aqueça-as por cerca de um minuto de cada
lado antes de colocá-las em um prato. Faça o mesmo com
todas as tortilhas, colocando as tortilhas quentes uma
em cima da outra. [A segunda etapa da folha de exercícios
do participante (“Faça uma pausa rápida para assistir ao seu
programa de TV favorito por meia hora!”) foi removida.]

Este conteúdo é hospedado pelo Facebook e atualmente inclui recursos de aprendizado retirados do Youth and Media, um projeto do Berkman Klein Center for Internet & Society na
Universidade de Harvard, sob uma licença Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Você pode usar esses recursos, inclusive copiá-los e criar trabalhos derivados deles,
comerciais ou não comerciais, desde que indique o Youth and Media como a fonte original do conteúdo e obedeça aos outros termos da licença, compartilhando quaisquer futuros trabalhos
de acordo com os mesmos termos.

34

OPORTUNIDADES DIGITAIS LIÇÃO 4: O que é um algoritmo?

FOLHA DE EXERCÍCIOS

Algoritmos com números primos

Um número primo é um número inteiro maior que 1, como 2, 3, 5, 7 ou 11, que é divisível apenas por 1 e por ele
próprio. Seu objetivo nesta atividade é identificar todos os números primos entre 1 e 100. Escreva as etapas
que você seguiu para realizar esta tarefa abaixo da "Objetivo", bem como suas instruções e resultados!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

Objetivo:
Etapas:

Instrução:
Resultados:
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FOLHA DE EXERCÍCIOS

Algoritmos com números primos
CÓPIA DO EDUCADOR

Um número primo é um número inteiro maior que 1, como 2, 3, 5, 7 ou 11, que é divisível apenas por 1 e por ele
próprio. Seu objetivo nesta atividade é identificar todos os números primos entre 1 e 100. Escreva as etapas
que você seguiu para realizar esta tarefa abaixo da "Objetivo", bem como suas instruções e resultados!
Observe que as etapas pedem que os participantes circulem os números primos e risquem os números que não são primos. Para garantir
que a Cópia do Educador seja legível, os números primos estão escritos em azul, e os números que não são primos estão escritos em cinza.
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Objetivo: identificar todos os números primos entre 1 e 100.
Etapas:
1.

Escreva os números inteiros de 1 a 100 organizados de 10 em 10 em ordem crescente.

2.

Risque o número 1 e depois todos os números múltiplos de 2, exceto o 2 (por exemplo, 4, 6, 8 etc.). Em seguida, circule o 2.

3.

Pegue o próximo número menor não circulado, que é o 3. Risque todos os números
múltiplos de 3, exceto o 3 (por exemplo, 6, 9, 12 etc.) e circule o 3.

4.

Continue assim até sobrarem apenas os números circulados. Esses números são todos os números primos entre 1 e 100.

Instrução: 100
Resultados: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97
Esse algoritmo é conhecido como Crivo de Eratóstenes.
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FOLHA DE EXERCÍCIOS

Imagem da estátua de Muhammad
ibn Mūsā al-Khwārizmī
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FOLHA DE EXERCÍCIOS

Imagens de ordenação por flutuação

Imagem 1 de ordenação por flutuação

Imagem 2 de ordenação por flutuação
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Imagem 3 de ordenação por flutuação

Imagem 4 de ordenação por flutuação

Imagem 5 de ordenação por flutuação

OPORTUNIDADES DIGITAIS LIÇÃO 4: O que é um algoritmo?

39

Imagem 6 de ordenação por flutuação

Imagem 7 de ordenação por flutuação
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FOLHA DE EXERCÍCIOS

Diagramas de ordenação por mistura
Diagrama de ordenação por mistura – Etapa 1: Dividir

Etapa 1: Dividir
Uma lista
(não ordenada)
Duas listas

Quatro listas

Oito listas
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Diagrama de ordenação por mistura – Etapa 2: Conquistar.

Etapa 2: Conquistar.
Oito listas
ordenadas
Quatro listas

Duas listas

Uma lista ordenada
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LIÇÃO 5

Redes sociais e algoritmos
OBJETIVO DA LIÇÃO

Os participantes serão capazes de entender várias formas pelas quais os
algoritmos ajudam a determinar o conteúdo visualizado nas redes sociais
e aplicar esse entendimento aos feeds das redes sociais deles.
` PERGUNTAS
IMPORTANTES

` IDADE

` Com base na sua experiência de vida e interesses, como seriam os feeds de rede
social ideais para você?
` Como e por que esse ideal é parecido ou diferente do seu feed atual?

` 13 a 18
` Folha de exercícios Conheça a Quinn: dê uma folha de exercícios diferente (ou
seja, uma das folhas de exercícios numeradas de um a quatro) a cada grupo
(separe os participantes em quatro grupos nesta experiência de aprendizado).

` MATERIAIS

` Folha de exercícios Publicações de rede social: todas as dez folhas de exercícios
têm quatro publicações de rede social a serem cortadas. Escolha de seis a oito
folhas de exercícios (ou seja, 24-32 publicações) para imprimir. Forneça a todos
os quatro grupos de participantes essas 24-32 publicações em um envelope.
` Quatro envelopes: coloque as 24-32 publicações de rede social
recortadas em um envelope por grupo (quatro grupos).
` Projetor e tela de projeção OU, por participante, uma folha de
exercícios de todo o conjunto de informações sobre a Quinn.
` Computadores ou dispositivos móveis com acesso à internet.
` Imprimir folhas de exercícios.

` PREPARAÇÃO

` Recorte as publicações de rede social e coloque em envelopes.
` Imprimir imagens.
` Os alunos vão precisar de acesso à internet para essa lição.

` COMPETÊNCIA

` INFORMAÇÃO: avalio a precisão, a perspectiva e a veracidade da mídia digital e das
publicações em redes sociais.
` CAUTELA: estou ciente das minhas ações online e sei como me proteger e criar
espaços seguros para as outras pessoas na internet.

MATERIAIS DE APOIO:
Visite facebook.com/fbgetdigital para acessar
recursos para pais e jovens que podem
complementar as lições que os alunos
realizaram no Oportunidades hoje.

facebook.com/fbgetdigital

Fonte: este conteúdo é hospedado pelo Facebook e atualmente inclui recursos de
aprendizado retirados do Youth and Media, um projeto do Berkman Klein Center for Internet
& Society na Universidade de Harvard, sob uma licença Creative Commons AttributionShareAlike 4.0 International. Você pode usar esses recursos, inclusive copiá-los e criar
trabalhos derivados deles, comerciais ou não comerciais, desde que indique o Youth
and Media como a fonte original do conteúdo e obedeça aos outros termos da licença,
compartilhando quaisquer futuros trabalhos de acordo com os mesmos termos.
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Um feed imperfeito
DIGA AOS ALUNOS

` Muitos de vocês provavelmente têm uma conta em pelo menos
um tipo de plataforma de rede social: Instagram, Twitter,
Facebook, YouTube, além de muitas outras plataformas.
` Talvez alguns de vocês também tenham várias contas em
plataformas diferentes para propósitos diferentes. Você pode usar
uma plataforma para ler as notícias, outra para se conectar com os
amigos e uma terceira para assistir ao último vídeo que viralizou.

PERGUNTE AOS ALUNOS

` Quais plataformas de rede social você usa com mais frequência?
` Alguém tem várias contas em uma única plataforma?
` O que você costuma ver nas suas contas de rede
social? Se tiver várias contas em uma plataforma: você
vê conteúdo diferente (por exemplo, fotos, vídeos,
publicações de texto, anúncios etc.) em cada conta?
` O que você acha que determina o que você vê (em termos de
conteúdo, como fotos, vídeos, publicações de texto, anúncios etc.)?

DIGA AOS ALUNOS

Nesse contexto, vamos pensar no conceito de algoritmo. Um
algoritmo é um conjunto de instruções claras passo a passo
sobre como resolver um problema ou realizar uma tarefa.
[Para saber mais sobre o que é um algoritmo, consulte a
experiência de aprendizado "O que é um algoritmo?".]

PERGUNTE AOS ALUNOS

Na sua opinião, qual é o papel dos algoritmos nas redes sociais?

DIGA AOS ALUNOS

` Nas redes sociais, os algoritmos são criados continuamente
para decidir o que você vê. Por exemplo, os algoritmos
podem decidir quanto conteúdo você vê de seus
amigos, familiares e grupos, em comparação com o
conteúdo público de empresas, marcas e da mídia.
` Os algoritmos também podem decidir qual formato de conteúdo
priorizar, como vídeo, imagens ou publicações de texto.
` A maioria das plataformas de rede social monitora seu
engajamento com publicações de amigos, familiares e grupos, bem
como seu engajamento com publicações abertas de empresas,
de marcas e da mídia. Os algoritmos dessas plataformas podem
prever o que você deseja ver com base nessas interações.
` O objetivo principal é mostrar o conteúdo com o qual há
mais probabilidade de você interagir. Para isso, colocamos
no seu feed publicações das mesmas pessoas ou páginas
(ou de semelhantes) com as quais você já interagiu.

PERGUNTE AOS ALUNOS

` Até que ponto você acha que seus feeds de rede social
representam suas preferências e interesses?
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` Você já se deparou com uma publicação no feed que chamou
a atenção por ser irrelevante/inadequada/tematicamente não
alinhada ao seu contexto e a quem você é? Você se sentiria à
vontade para contar ao grupo por que se sentiu assim? Por
que você acha que os algoritmos mostravam esse conteúdo?
` Há exemplos de publicações de rede social que chamaram a
atenção por serem positivas/oportunas/tematicamente muito
alinhadas com seu contexto e a quem você é? Você se sentiria
à vontade para contar ao grupo por que se sentiu assim?
` Vamos supor que um algoritmo funcione para mostrar apenas
o conteúdo 100% do seu interesse. Qual poderia ser o risco
ou o lado negativo disso? Você acha que um algoritmo deve
ser programado de tal maneira que, às vezes, mostre conteúdo
inesperado (ou seja, para descobrir algo bom por acaso)?
` Você já viu publicações em um dos seus feeds em que o
conteúdo (por exemplo, uma publicação que tratava de questões
políticas ou de engajamento cívico) parecia suspeito/como se
pretendesse enganá-lo(a)? Se sim, com que frequência?? Alguém
se sentiria à vontade para compartilhar um exemplo desse tipo
de publicação? Qual foi sua reação quando a viu? [Por exemplo,
alguns participantes podem ter ignorado a publicação, feito uma
denúncia ou conversado sobre ela com um amigo ou parente.]

DIGA AOS ALUNOS

Para nos ajudar a pensar um pouco mais sobre
como os algoritmos criam os feeds das redes sociais,
vamos participar de uma atividade em grupo!

INTERAÇÃO DA TURMA

Separe os participantes em quatro grupos e dê a cada grupo
uma das quatro folhas de exercícios Conheça a Quinn e o
conjunto de 24 a 32 publicações de rede social em um envelope.
Deve haver quatro envelopes: um para cada grupo.

DIGA AOS ALUNOS

Em grupos, primeiro dê uma olhada no conjunto de publicações
e nas informações da folha de exercícios sobre a Quinn. Depois,
selecione até 18 publicações e organize-as em uma ordem que
na sua opinião criaria um feed relevante para a Quinn. Pense no
tipo de conteúdo com o qual a Quinn mais gostaria de interagir
(por exemplo, tempo gasto visualizando, curtindo, clicando,
compartilhando ou compartilhando novamente o conteúdo).

INTERAÇÃO DA TURMA

Dê aos participantes 15 minutos para
realizar este exercício em grupo.

INTERAÇÃO DA TURMA

Reúna todos os participantes novamente, com os participantes
sentados nos respectivos grupos. Peça que o grupo escolha alguém
para apresentar o feed criado. Peça que cada grupo explique
brevemente 1) quais informações receberam sobre a Quinn, 2) quais
publicações selecionaram e por qual motivo e 3) dentre as diferentes
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informações fornecidas sobre a Quinn na folha de exercícios, o
conteúdo no qual se concentraram para a criação do feed.

PERGUNTE AOS ALUNOS

` Havia alguma informação sobre a Quinn que foi
especialmente útil na criação do feed?

conta de uma plataforma específica de rede social e selecione
as 18 primeiras publicações que aparecerem. Identifique dez
variáveis nas quais você acha que o algoritmo subjacente se
concentra (por exemplo, seu engajamento com publicações do
seu amigo, uma loja de roupas local ou um time esportivo).

` Havia informações sobre a Quinn que você achou menos úteis?

OPÇÃO 2 para participantes de 14 a 18 anos de idade.

` Quais informações sobre a Quinn você
priorizou em relação a outras?

DIGA AOS ALUNOS

` Quais informações sobre a Quinn você gostaria de ter tido
para fazer o algoritmo produzir um feed que seria ainda mais
relevante para ela? Por que você queria essas informações?
` Resposta possível: Para Quinn, os direitos humanos são
muito importantes. No entanto, como os participantes só
tinham um ponto de informação sobre direitos humanos
(ou seja, uma publicação sobre igualdade de gênero),
pode ter sido difícil adaptar o feed a áreas específicas de
direitos humanos. Parece que a Quinn se interessa por
igualdade de gênero, mas ela tem interesse em outras
questões de direitos humanos? Em caso afirmativo, quais?

Uma visão mais completa
DIGA AOS ALUNOS

Todos os grupos receberam informações sobre a Quinn. Agora,
vamos reunir todas as informações sobre a Quinn e pensar
em como (se possível) nosso entendimento sobre o feed ideal
e o algoritmo subjacente para a Quinn poderiam mudar.

` Para quem tem uma conta no Facebook, entre em um
computador desktop e, no canto superior direito da página
inicial, clique na seta azul virada para baixo. Depois, clique
em Configurações e em Suas informações no Facebook. Em
seguida, clique em Baixar suas informações. Nessa opção,
você pode selecionar quais informações deseja baixar
(por exemplo, anúncios, localização, publicações etc.).
` Se você tiver uma conta do Instagram, entre em um computador
desktop e clique no ícone de Perfil no canto superior direito,
que tem a forma de uma pessoa. Depois, clique no ícone
Configurações, que parece uma roda. A partir daí, clique no botão
Privacidade e segurança e desça até Dados da conta e clique em
Ver dados da conta. Para verificar um tipo específico de dado
(por exemplo, solicitações para seguir pendentes, hashtags
que você segue, contas bloqueadas etc.), clique em Ver tudo.
Se você tiver conta no Facebook e no Instagram, fique à vontade
para aplicar as instruções deste exercício a ambas as contas!

DIGA AOS ALUNOS

Mostre o conjunto completo de informações sobre a
Quinn (“Conheça a Quinn — uma visão mais completa:
Cópia do educador") em uma tela de projeção ou imprima
e compartilhe uma cópia com todos os participantes.

Com base nessas informações, eu gostaria que você
refletisse, por escrito, sobre as seguintes perguntas:
` Esses arquivos representam alguns dos dados que o
Facebook e/ou o Instagram coletaram sobre você. Como
você se sente sabendo que o Facebook e/ou o Instagram
têm todas essas informações? Você preferiria que eles
tivessem ou não tivessem essas informações?

PERGUNTE AOS ALUNOS

` Com base em todas as informações conhecidas sobre
a Quinn, quais dos feeds e algoritmos subjacentes
existentes (criados pelos quatro grupos) você acha que
a Quinn consideraria os mais interessantes? Por quê?

` Essas informações são uma representação precisa de
você/suas preferências? Por que sim ou por que não?

` Sabendo a quantidade total de informações, você manteria
um dos feeds existentes (criados pelos quatro grupos)
e algoritmos subjacentes ou criaria um novo feed?

Tarefa
OPÇÃO 1 para participantes de 11 a 13 anos de idade.
DIGA AOS ALUNOS

Para os interessados nos dados que fornecem informações ao algoritmo
do feed das suas redes sociais, é possível acessar e baixar uma cópia
das informações que as plataformas de rede social têm sobre você.

Agora, vamos aplicar ao feed da sua rede social o que você
aprendeu hoje sobre redes sociais e algoritmos. Escolha uma

` Até que ponto você vê suas preferências
refletidas ou não no seu feed?
` Existe alguma outra informação sobre seus interesses e
preferências que você gostaria que o Facebook e/ou Instagram
soubessem para que seu feed seja ainda mais relevante?
` Na sua opinião, quais aspectos das informações baixadas
criam o algoritmo que influencia seu feed?
` Que outras plataformas ou serviços online com os quais
você interage podem influenciar seu feed? Por exemplo,
se você comprar passagens aéreas online de um site
de viagens específico, como o Expedia, poderá ver
anúncios desse site nos feeds de suas redes sociais.
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FOLHA DE EXERCÍCIOS

Conheça a Quinn n.º 1

`

Tem 16 anos.

`

O nome da melhor amiga é Sara.

`

Já tem um iPhone 11.

GOSTA:
` Dia das Bruxas.
`

Música, principalmente K-pop; também toca piano.

NÃO GOSTA:
` Leite e sorvete: tem intolerância à lactose.

Este conteúdo é hospedado pelo Facebook e atualmente inclui recursos de aprendizado retirados do Youth and Media, um projeto do Berkman Klein Center for Internet & Society na
Universidade de Harvard, sob uma licença Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Você pode usar esses recursos, inclusive copiá-los e criar trabalhos derivados deles,
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FOLHA DE EXERCÍCIOS

Conheça a Quinn n.º 2

`

Os pronomes preferidos são ela/dela.

`

Tem forte opinião sobre os direitos humanos: com frequência, defende a igualdade de gênero.

`

GOSTA:

`

Comida saudável.

NÃO GOSTA:
` Moda.
`

TV: não tem TV. Às vezes assiste Netflix.

Este conteúdo é hospedado pelo Facebook e atualmente inclui recursos de aprendizado retirados do Youth and Media, um projeto do Berkman Klein Center for Internet & Society na
Universidade de Harvard, sob uma licença Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Você pode usar esses recursos, inclusive copiá-los e criar trabalhos derivados deles,
comerciais ou não comerciais, desde que indique o Youth and Media como a fonte original do conteúdo e obedeça aos outros termos da licença, compartilhando quaisquer futuros trabalhos
de acordo com os mesmos termos.
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FOLHA DE EXERCÍCIOS

Conheça a Quinn n.º 3

`

Os pronomes preferidos são ela/dela.

`

O nome da melhor amiga é Sara.

`

Preocupa-se com a opinião dos amigos.

`

Preocupa-se com a escola: às vezes fica estressada com as provas.

GOSTA:
` Café.
`

Colômbia: está pensando em passar um ano no exterior.

`

Dia das Bruxas.

`

Gatos: tem um chamado Max.

`

Comida saudável.

`

Música, principalmente K-pop; também toca piano.

NÃO GOSTA:
` Moda.
`

Jogos.

Este conteúdo é hospedado pelo Facebook e atualmente inclui recursos de aprendizado retirados do Youth and Media, um projeto do Berkman Klein Center for Internet & Society na
Universidade de Harvard, sob uma licença Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Você pode usar esses recursos, inclusive copiá-los e criar trabalhos derivados deles,
comerciais ou não comerciais, desde que indique o Youth and Media como a fonte original do conteúdo e obedeça aos outros termos da licença, compartilhando quaisquer futuros trabalhos
de acordo com os mesmos termos.
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FOLHA DE EXERCÍCIOS

Conheça a Quinn n.º 4

`

Tem 16 anos.

GOSTA:
` Café.
`

Colômbia: está pensando em passar um ano no exterior.

`

Dia das Bruxas.

`

Gatos: tem um chamado Max.

`

Comida saudável.

`

Música, principalmente K-pop; também toca piano.

NÃO GOSTA:
` Moda.
`

Jogos.

`

Leite e sorvete: tem intolerância à lactose.

`

TV: não tem TV. Às vezes assiste Netflix.

Este conteúdo é hospedado pelo Facebook e atualmente inclui recursos de aprendizado retirados do Youth and Media, um projeto do Berkman Klein Center for Internet & Society na
Universidade de Harvard, sob uma licença Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Você pode usar esses recursos, inclusive copiá-los e criar trabalhos derivados deles,
comerciais ou não comerciais, desde que indique o Youth and Media como a fonte original do conteúdo e obedeça aos outros termos da licença, compartilhando quaisquer futuros trabalhos
de acordo com os mesmos termos.
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FOLHA DE EXERCÍCIOS

Conheça a Quinn — uma visão mais completa
CÓPIA DO EDUCADOR

`

Os pronomes preferidos são ela/dela.

`

Tem 16 anos.

`

O nome da melhor amiga é Sara.

`

Preocupa-se com a opinião dos amigos.

`

Tem forte opinião sobre os direitos humanos: com frequência, defende a igualdade de gênero.

`

Preocupa-se com a escola: às vezes fica estressada com as provas.

`

Já tem um iPhone 11.

GOSTA:
` Café.
`

Colômbia: está pensando em passar um ano no exterior.

`

Dia das Bruxas.

`

Gatos: tem um chamado Max.

`

Comida saudável.

`

Música, principalmente K-pop; também toca piano.

NÃO GOSTA:
` Moda.
`

Jogos.

`

Leite e sorvete: tem intolerância à lactose.

`

TV: não tem TV. Às vezes assiste Netflix.

Este conteúdo é hospedado pelo Facebook e atualmente inclui recursos de aprendizado retirados do Youth and Media, um projeto do Berkman Klein Center for Internet & Society na
Universidade de Harvard, sob uma licença Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Você pode usar esses recursos, inclusive copiá-los e criar trabalhos derivados deles,
comerciais ou não comerciais, desde que indique o Youth and Media como a fonte original do conteúdo e obedeça aos outros termos da licença, compartilhando quaisquer futuros trabalhos
de acordo com os mesmos termos.
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•

•
Tgla

Netflix Just Dropped A Preview For 'You' Season 2 And It's
Creepy AF

TYLA.COM

Tyla

•

•

... Piano Tiles

DAIRY
P.�

,,.

Dairy Dealer LLC
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saraigual

saraigual love these
ladies <3

•

•
celia_an

suziecato2

suzlecat02 best. vacation. EVER.

•

celia_an the concert last
night was amazing!!!

•
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 Fortnite
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•
YouTube

7.1 K views • 1 day ago

MIKEZEROH

The Rise Of Skywalker
Palpatine's Son! Shocking ...

0

•

161 K views • 2 weeks ago

ONE Media�

IGN �

1 .BM views • 2 weeks ago

STAR WARS 9 Final Trailer
(NEW 2019) The Rise of...

Star Wars: The Rise of
Skywalker - Official Final...

•

.NHLBruins
Game day presented by @jet
blue! The #NHLBruins face the
Penguins at TD Garden tonight
at 7PM ET. @NESN, @nhlnet
work @985TheSportsHub

NikkieTutorials

·--------------------------�---------------------------------------------------------�---------------------------------------------------------------------------------------

•

Now's your chance to play along with the band and find out which member
N
N
most similar to...
you're

We Got BTS To Take Our
"Which Member Of BTS Are
You?" Quiz

• BuzzFeed Quizzes
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•

Cambridge Public High

Tuesday, October 29, 6 p.m. to 7 p.m.

Youth and Vaping
Presentation

•••• ••
•••• ••

•

•
Q
BerkleeCollege

billieeilish

IM GOING ON TOUR AGAIN AND
IM ACTUALLY EXCITED ABOUT IT
THIS TIME. can't wait to see you
all:-)

•

#berkleesummer #berklee
#berkleecollegeofmusic

Are you attending a pro
gram with us this summer?
Join our social media
groups to stay connected
and meet other students
before coming to Boston!

•

·--------------------------�---------------------------------------------------------�---------------------------------------------------------------------------------------

••mazon
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•
TED TEDTalks

•

•

@NatGeoChannel

MY FIRST WIN IN FORTNITE CHAPTER 2 {Fortnite: Battle Royale)

#TeamNinja #Fortnite #Ninja

Ninja

·--------------------------�---------------------------------------------------------�---------------------------------------------------------------------------------------

•

Vibrant foliage and afternoon sunshine at Northeastern in Boston.

Northeastern University
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LOL! Follow @DailyMemeDose for more!
#meme #funny #dailymeme
#dailymemedose #viral
#laugh #followers #follow #memes

•
(;:) 20% OFF

$111.00

Club L London Sequin Bandeau Oversized
Bow Dress in Pink

HEY, YOU'RE NEW HERE! GET 10% OFF WITH CODE, ASOSNEW19

•

•

V

All The Celebrity
Halloween Costumes From
This Year - So Far

21 Last-Minute Halloween
Costumes From Amazon
You'll Want To Wear

Halloween Costume lnspo

50 Last-Minute Halloween
Costume Ideas You'll
Actually Like

24 Pop Culture Costumes
People Will Definitely Be
Wearing This Halloween

Featuring memes, pop culture references, and more.

18 Of The Best Halloween
Costumes From This Weekend

Lorem ipsum

lrl, Buzzf�!?,,LM,!;.��.��t�1,,.,,m,,.,=,m�"''""''"�·

on digital media; it 1s based m New York City BuzzFeed was founded m 2006 by Jonah
Peretti and John S. Johnson Ill, to focus on tracking viral content.

·--------------------------�---------------------------------------------------------�---------------------------------------------------------------------------------------

DailyMemeDose
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GREAT FRIEND FROM HIGH SCHOOL

•

•
"Hydrocolloid pimple
patches that help
you banish those
zits for good."

reen\OGUE

starface

Sponsored

•

Proven to make pimples disappear overnight
and protect skin from outside bacteria.
Powered by super-healing hydrocolloid.
Free shipping within the US. Leaping Bunny
Certified. Cruelty Free. Oil Free.

Heidi Klum
We can ALL be heroes this Halloween and help kids around the world by
Trick-or-Treating for @UNICEFUSA! •• When you #ToT4UNICEF, every
dollar you raise makes a difference. Learn more about the many ways
#WeCanAIIBeHeroes all month long at trickortreatforunicef.org

milt lulWl)ington post

Now the 49-year-old politician with a doctorate from
Northwestern University in Chicago will take her
decades-long fight against corruption and inequality to
the big stage as the first elected female mayor of
Colombia's largest city.

"Don't come at me with that condescending chauvin
ism," she shot back.

"You talk sometimes like you're arguing," he quipped
on a live segment.

BOGOTA, Colombia - Months before her
history-making election, Claudia Lopez was
butting heads with a local television anchor over his
description of her character.

ClaudiaLopez,candidate formayorofBogotawiththeGreenAlliance,celebratesher electionvictoryinBogota,Colombia,Sunday,
Oct.27,2019.Colombianswent totllepolls&Jndaytochoose mayors,stategO\lernorsandlocalBSSemblles.(lllanValencla/APJ

Newly elected Bogota mayor a 'huge step forward'
for women

WJJ

·--------------------------�---------------------------------------------------------�---------------------------------------------------------------------------------------

PUT THIS ON YOUR
PAGE AND LET
EVERYONE DESCRIBE
YOU IN ONE WORD

�

G
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LIÇÃO 6

Como o uso limitado funciona
OBJETIVO DA LIÇÃO
`

Compreender a lei de direitos autorais.

`

Compreender a doutrina do uso limitado.

`

Criar, remixar e compartilhar conteúdo.

` PERGUNTAS
IMPORTANTES

` Como os direitos autorais e o uso limitado promovem a
disseminação de conhecimento e informações?

` IDADE

` 15 a 19

` MATERIAIS

` Folha de exercícios “Como entender os direitos autorais (observação: você não
precisa do organizador gráfico da última página).
` Folha de exercícios “Perguntas sobre a leitura compartilhada”.
` Folha de exercícios "Como criar, remixar e compartilhar conteúdo".

` PREPARAÇÃO

` Imprima uma cópia de cada folha de exercícios para cada aluno.

` COMPETÊNCIA
` INFORMAÇÃO: avalio a precisão, a perspectiva e a veracidade
ISTE
da mídia digital e das publicações em redes sociais.
DIGCITCOMMIT

MATERIAIS DE APOIO:
Visite facebook.com/fbgetdigital para acessar
recursos para pais e jovens que podem
complementar as lições que os alunos
realizaram no Oportunidades hoje.

facebook.com/fbgetdigital

Fonte: a missão da Teaching Tolerance é ajudar professores e escolas
a ensinar crianças e jovens sobre como ter uma participação ativa
numa democracia diversificada. Este conteúdo é hospedado pelo
Facebook e atualmente inclui recursos de aprendizado retirados do Teaching Tolerance, sob uma
licença Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Você pode usar esses recursos,
inclusive copiá-los e criar trabalhos derivados deles, comerciais ou não comerciais. Essa é uma
opção válida, desde que indique a Teaching Tolerance como a fonte original do conteúdo e siga
os outros termos da licença, compartilhando futuros trabalhos de acordo com os mesmos termos.
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VISÃO GERAL DA AULA

O foco desta lição serão os direitos autorais e o uso
limitado. Os alunos discutirão esses conceitos e farão
um projeto demonstrando o que aprenderam.

PROCEDIMENTO
1.

2.

3.

4.

5.

Comece a aula pedindo que os alunos debatam o que sabem
sobre direitos autorais e a lei de direitos autorais. Desenhe o
símbolo de direitos autorais © na lousa. Onde eles veem esse
símbolo e o que isso significa? Pergunte se algum aluno sabe a
diferença entre direitos autorais e marca comercial (os direitos
autorais são voltados para obras literárias e artísticas, como
livros e vídeos. Uma marca comercial protege itens que ajudam
a definir a marca de uma empresa, como seu logotipo).
Diga aos alunos que os direitos autorais concedem aos
inventores e artistas propriedade exclusiva sobre algo que eles
criaram e impedem que a criação deles seja copiada. Com essa
proteção, o proprietário tem a oportunidade de lucrar com
sua criação. Peça que os alunos debatam diferentes itens sobre
os quais inventores e artistas podem ter direitos autorais.
Depois, pergunte aos alunos o que eles acham que significa o
termo "uso limitado". Peça que os alunos reflitam sobre por
que alguém pode querer usar uma música ou uma obra de arte,
mas não lucrar com ela? Como outras pessoas podem usar
uma invenção ou obra de arte de forma limitada e de acordo
com a lei? Por que o proprietário de um direito autoral daria
permissão para alguém usar sua invenção ou obra de arte?
Divida a turma em pequenos grupos de três a quatro
alunos. Distribua as folhas de exercícios “Como entender os
direitos autorais e Perguntas sobre a leitura compartilhada”
para todos os alunos. Peça que cada grupo leia a folha de
exercícios “Como entender os direitos autorais” em voz
alta (observação: se tiver pouco tempo, passe a leitura para
a noite anterior). Peça que todos os grupos discutam as
perguntas de uma seção da folha de exercícios “Perguntas
sobre a leitura compartilhada”. Quando os grupos terminarem
as discussões, permita que os alunos façam perguntas para
tiraram dúvidas sobre termos ou conceitos da leitura.

7.

Quando os projetos forem concluídos, peça que
os alunos os apresentem à turma inteira.

VOCABULÁRIO

direitos autorais (substantivo) O direito exclusivo de
fazer cópias, licenciar e de outra forma explorar uma
obra literária, musical ou artística, seja de forma impressa,
em áudio, em vídeo ou em outros formatos.
marca comercial (substantivo) Qualquer nome, símbolo, figura,
letra, palavra ou marca adotada e usada por um fabricante ou
comerciante para designar produtos específicos e distinguilos daqueles fabricados ou vendidos por terceiros.
uso limitado (substantivo) Uso razoável e limitado de material
protegido por direitos autorais para não infringir esses direitos.
liberdade de expressão (substantivo) O direito das
pessoas de expressar suas opiniões, pensamentos ou ideias
publicamente, sem interferência governamental.
Propriedade intelectual (substantivo) Propriedade resultante
do pensamento criativo original, como patentes, materiais
protegidos por direitos autorais e marcas registradas.
transformar (verbo) Mudar de forma, aparência ou estrutura.
violação de direitos autorais (substantivo) O uso de obras
protegidas pela lei de direitos autorais, por meio de reprodução,
distribuição, exibição ou execução da obra protegida ou de
criação de obras derivadas sem a devida permissão.
Fonte: dictionary.com
tolerance.org/classroom-resources/tolerance-lessons/
how-fair-use-works

Interrogue usando os seguintes tópicos de discussão:
` Faça um resumo dos benefícios da lei de direitos
autorais para os criadores individuais de propriedade
intelectual, como obras de arte ou livros.
` Faça um resumo dos benefícios da lei de
direitos autorais para o público em geral.
` Explique como a doutrina do uso limitado funciona e
como ela beneficia a promoção de ideias e informações.

6.

62

Separe os alunos em pequenos grupos de três a quatro pessoas.
Distribua uma cópia da folha de exercícios "Como criar, remixar
e compartilhar conteúdo" para cada grupo. Peça que os grupos
leiam a folha de exercícios e, depois, dê um tempo para os alunos
criarem os projetos. Se a sua turma tiver acesso a computadores,
peça que os alunos produzam os projetos em formato digital.
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Como entender os direitos autorais
Por Renee Hobbs, Katie Donnelly e Sandra Braman

Para entender os direitos autorais, primeiro é importante entender a Primeira Emenda. Ela protege cinco liberdades, incluindo a
liberdade de pensar o que você quiser pensar, o direito de dizer aos outros o que você pensa (liberdade de expressão e de imprensa), o
direito de se reunir com outras pessoas para discutir o que você pensa e o direito de pedir ao governo que mude. A Primeira Emenda
foi criada para promover a democracia, promover a busca da verdade e permitir a autoexpressão. Nesse sentido, as notícias, a história,
a ciência e as artes são protegidas pela Primeira Emenda. O mesmo acontece com filmes, músicas, videogames e outras formas de
cultura popular. Isso porque esses materiais afetam nossas atitudes políticas e formam nosso jeito de pensar, sentir e agir.

A FINALIDADE DOS DIREITOS AUTORAIS

A lei de direitos autorais se baseia nos valores da Primeira Emenda. Para isso, ela enfatiza que o compartilhamento de ideias e
informações gera novos conhecimentos e inovação. Essas ideias sobre direitos autorais foram incorporadas à Constituição dos
EUA em 1787, que diz: “O Congresso terá o poder... de promover o progresso da ciência e das artes úteis. Para isso, ele garantirá
aos autores e inventores o direito exclusivo de seus respectivos escritos e descobertas, por tempo limitado”. Analistas de políticas
e historiadores do direito identificam vários princípios que apoiam essa abordagem dos direitos de propriedade intelectual:
` Ciência e artes, a produção de novos conhecimentos e experiências culturais, são importantes para a
sociedade. A finalidade dos direitos autorais é promover a criação e o uso do conhecimento.
` O Congresso tem o poder de conceder a autores, artistas, cientistas e inventores direitos de propriedade exclusivos pelos frutos de sua obra.
` Com o objetivo de maximizar o valor social de novos conhecimentos e obras culturais, a
duração dos direitos de propriedade intelectual deve ser limitada.
` A possibilidade de autores, artistas e inventores se beneficiarem de suas propriedades
intelectuais motiva a produção de conhecimento para o bem da sociedade.
` Os direitos de autores, artistas, cientistas e inventores são concedidos pelo Congresso e não são intrínsecos nem naturais.
A lei de direitos autorais protege obras de “propriedade intelectual”—expressões criativas de ideias em forma simbólica e fixa
(a lei de patentes protege a expressão de novas ideias na forma de objetos ou processos). Livros, filmes, músicas, pinturas, fotografias, sites,
imagens, videogames, performances, arquitetura e softwares estão entre os muitos tipos de obras criativas protegidas por direitos autorais.
Apesar de podermos usar a palavra "direito autoral" na forma singular, na verdade ela envolve um conjunto de vários
direitos diferentes. Os proprietários têm o direito exclusivo de fazer e autorizar outras pessoas a fazer o seguinte:
` Reproduzir a obra.
` Distribuir cópias da obra ao público por meio de venda ou outra transferência de propriedade ou de aluguel, arrendamento ou empréstimo.
` Fazer uma performance da obra publicamente.
` Apresentar a obra publicamente.
` Criar obras derivadas, quer dizer, criar novas obras baseadas no original, como a tradução de
um livro de um idioma para outro ou transformar um livro em um filme.
Inicialmente, os direitos autorais duravam 14 anos e mais 14 anos se o proprietário dos direitos autorais renovasse o registro. Mas a
duração dos direitos dos proprietários aumentou no decorrer dos anos. Uma obra criada hoje por um autor individual ficará protegida
por direitos autorais por 70 anos após a morte do autor. O controle de propriedade será ainda maior se os direitos autorais forem de
uma obra encomendada por uma corporação: 95 anos após o ano da primeira publicação ou 120 anos após o ano de criação.
A missão da Teaching Tolerance é ajudar professores e escolas a ensinar crianças e jovens sobre como ter uma participação ativa numa democracia diversificada. Este
conteúdo é hospedado pelo Facebook e atualmente inclui recursos de aprendizado retirados do Teaching Tolerance, sob uma licença Creative Commons AttributionShareAlike 4.0 International. Você pode usar esses recursos, inclusive copiá-los e criar trabalhos derivados deles, comerciais ou não comerciais. Essa é uma opção válida, desde
que indique a Teaching Tolerance como a fonte original do conteúdo e siga os outros termos da licença, compartilhando futuros trabalhos de acordo com os mesmos termos.
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FOLHA DE EXERCÍCIOS

Como entender os direitos autorais
Por Renee Hobbs, Katie Donnelly e Sandra Braman

Como resultado, um processo bem-sucedido de violação de direitos autorais concede ao proprietário dos direitos em questão o direito
de impedir que alguém imprima, execute, compartilhe ou divulgue a obra. Obras infratoras podem ser apreendidas e destruídas. A jurista
Rebecca Tushnet afirmou que um processo bem-sucedido de direitos autorais pode levar à “queima de livros por mandado judicial”.

A DOUTRINA DO USO LIMITADO

Felizmente, a lei de direitos autorais prevê uma exceção importante, uma maneira de garantir que a lei não se torne um veículo para
impedir o uso de material protegido por direitos autorais a serviço da sociedade simplesmente porque um proprietário deseja maximizar
o lucro. Embora o uso limitado possa diminuir em determinado grau os lucros de um detentor de direitos autorais, é interessante
notar que hoje em dia reconhecemos que isso pode, ao mesmo tempo, estimular outras atividades econômicas lucrativas e apoiar a
economia da informação. Nas palavras do presidente da CCIA (Computer Industry and Communication Industry Association), uma
organização de defesa de interesses que representa os setores de informática, internet, tecnologia da informação e telecomunicações:
“Conforme a economia dos Estados Unidos se torna cada vez mais baseada no conhecimento, o conceito de uso limitado não pode
mais ser discutido e legislado de forma abstrata. Ele é o próprio fundamento da era digital e um pilar da nossa economia.”
O uso limitado ajuda a garantir que as pessoas tenham acesso às informações necessárias ao exercício pleno de sua cidadania. Nesse sentido,
todo cidadão precisa entender o uso limitado. A doutrina de uso limitado permite que os usuários utilizem obras protegidas por direitos
autorais sem permissão ou pagamento quando o benefício para a sociedade for maior que o custo para o detentor dos direitos autorais.
A doutrina do uso limitado, encontrada na Seção 107 da Lei de Direitos Autorais de 1976, prevê que o uso de material protegido por direitos autorais
“para fins como críticas, comentários, reportagens, ensino (incluindo várias cópias para uso em sala de aula), bolsa de estudos ou pesquisa” não é
uma infração. Os tribunais consideram os seguintes fatores na hora de determinar o uso limitado: a finalidade do uso, a natureza da obra protegida
por direitos autorais, a quantidade e a substancialidade da porção usada em relação à obra original e o efeito do uso no mercado sobre o original.
Nos últimos anos, os juristas descobriram que os tribunais sempre se baseiam em duas perguntas para
decidir se um uso específico de uma obra protegida por direitos autorais é um uso limitado:
` O uso não licenciado “transformou” o material retirado da obra protegida por direitos autorais, utilizando-o para uma
finalidade diferente da do original, ou apenas repetiu a obra com a mesma intenção e valor que o original?
` O material retirado foi adequado em termos de natureza e quantidade, considerando
a natureza da obra protegida por direitos autorais e do uso?
A aplicação da doutrina do uso limitado requer um processo de raciocínio, não uma lista de regras rígidas. Ela exige que os
usuários considerem o contexto e a situação de cada uso de obras protegidas por direitos autorais. Assim, um elemento
extremamente importante do contexto e da situação é a comunidade de prática na qual esses usos ocorrem.

USO LIMITADO EM COMUNIDADES DE PRÁTICA CRIATIVAS E PROFISSIONAIS

Cada comunidade profissional e criativa aplica o uso limitado de maneira única, dependendo de como o material protegido por direitos
autorais é usado para seus fins. Por exemplo, historiadores da arte usam materiais protegidos por direitos autorais de forma um pouco
diferente da dos artistas ou os historiadores. O consenso da comunidade sobre o que é considerado uso limitado pode fornecer orientação
para as pessoas da comunidade que precisam usar à vontade materiais protegidos por direitos autorais para produzir as próprias obras.
Ele também poderá ser de grande ajuda para os tribunais que precisarem avaliar se uma acusação de suposta violação é válida ou não.
A comunidade de documentaristas afirmou a necessidade de poder utilizar outros filmes e vídeos para fazer os próprios filmes. Até recentemente,
uma cultura do medo levava documentaristas a evitar uma grande variedade de assuntos, incluindo comentários políticos e sociais, assuntos
musicais e cultura popular. Muitos documentaristas, bem como advogados, seguradoras, distribuidores e emissoras com os quais eles interagiam
para divulgar suas obras, consideravam que todo uso de uma obra protegida por direitos autorais precisava ser pago através da obtenção de
permissões e direitos de liberação. Muitas pessoas nesta comunidade criativa não entendiam como o uso limitado se aplicava à obra delas.
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Como entender os direitos autorais
Por Renee Hobbs, Katie Donnelly e Sandra Braman

Quando os cineastas desenvolveram a Declaração de Melhores Práticas dos Documentaristas sobre o Uso Limitado, eles trataram desses
problemas. Eles identificaram quatro princípios relativos aos usos mais comuns de materiais protegidos por direitos autorais como
abrangidos pela doutrina do uso limitado: uso de materiais protegidos por direitos autorais para críticas feitas pela mídia; citação de obras
protegidas por direitos autorais da cultura popular para ilustrar um argumento ou ponto de vista; capturar conteúdo de mídia protegido por
direitos autorais no processo de filmagem de outra coisa; e usar material protegido por direitos autorais em uma progressão histórica.
Quando a Declaração de Melhores Práticas foi lançada, o cineasta Byron Hurt, criador de Beyond Beats and Rhymes, um filme que investiga
a representação de gênero na música hip hop, empregou a Declaração para lançar seu filme no Sundance Film Festival. Esse filme usou
muitos exemplos de videoclipes para expressar seu ponto de vista. O filme nunca teria sido feito se o cineasta precisasse obter permissão dos
detentores dos direitos autorais. Claramente, a Declaração de Melhores Práticas teve um efeito benéfico para os cineastas e o público em geral.

INSTRUÇÕES

O que você aprendeu sobre direitos autorais depois do que ouviu e leu? Quais são as suas dúvidas sobre direitos autorais agora?

O QUE APRENDEMOS SOBRE
DIREITOS AUTORAIS

NOSSAS DÚVIDAS SOBRE DIREITOS AUTORAIS

A missão da Teaching Tolerance é ajudar professores e escolas a ensinar crianças e jovens sobre como ter uma participação ativa numa democracia diversificada. Este
conteúdo é hospedado pelo Facebook e atualmente inclui recursos de aprendizado retirados do Teaching Tolerance, sob uma licença Creative Commons AttributionShareAlike 4.0 International. Você pode usar esses recursos, inclusive copiá-los e criar trabalhos derivados deles, comerciais ou não comerciais. Essa é uma opção válida, desde
que indique a Teaching Tolerance como a fonte original do conteúdo e siga os outros termos da licença, compartilhando futuros trabalhos de acordo com os mesmos termos.
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Perguntas sobre a leitura
compartilhada
INSTRUÇÕES

Após o seu grupo ler a seção designada da folha de exercícios “Como entender os direitos autorais”, leia e discuta as perguntas relacionadas.

INTRODUÇÃO

` Qual é a conexão entre liberdade de expressão e livros, sites de blog, notícias, filmes, músicas e videogames?

A FINALIDADE DOS DIREITOS AUTORAIS

` Explique como a lei de direitos autorais ajuda a promover novas ideias e ao mesmo tempo protege a propriedade delas.
` Explique por que é bom para uma sociedade promover novas ideias e conhecimentos.
` Liste três direitos de propriedade intelectual protegidos pela lei de direitos autorais.
` Quais são alguns dos prós e contras de se estender o tempo de proteção sob a lei de direitos autorais de 14 para
28 anos e depois para 70 anos? E nos casos de empresas, em que essa proteção pode ser de 95 anos?

A DOUTRINA DO USO LIMITADO

` Explique como a doutrina do uso limitado permite que as pessoas usem materiais protegidos por direitos autorais. Dê alguns exemplos.
` Como a utilização da tecnologia de cópia e reprodução digital tornou mais importante o uso limitado?
` Resuma com suas palavras as duas perguntas que os tribunais fazem para determinar se o uso de obra protegida por direitos autorais
é um uso limitado. Qual é a diferença entre transformar os materiais e apenas repetir os materiais da forma originalmente usada?

USO LIMITADO EM COMUNIDADES DE PRÁTICA CRIATIVAS E PROFISSIONAIS

` Explique como a doutrina do uso limitado permitiu que os documentaristas usassem materiais protegidos
por direitos autorais de formas antes não permitidas. Como a doutrina do uso limitado pode afetar outras
pessoas criativas, como cineastas, desenvolvedores de videogames ou compositores?

A missão da Teaching Tolerance é ajudar professores e escolas a ensinar crianças e jovens sobre como ter uma participação ativa numa democracia diversificada. Este
conteúdo é hospedado pelo Facebook e atualmente inclui recursos de aprendizado retirados do Teaching Tolerance, sob uma licença Creative Commons AttributionShareAlike 4.0 International. Você pode usar esses recursos, inclusive copiá-los e criar trabalhos derivados deles, comerciais ou não comerciais. Essa é uma opção válida, desde
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Como criar, remixar e
compartilhar conteúdo
INSTRUÇÕES

Crie um projeto que coloque em prática o uso limitado de material protegido por direitos autorais (uma música,
poema, gráfico, mapa, arte ou qualquer outra forma de ilustração) para desenvolver seu projeto. Não deixe
de colocar os créditos do proprietário em qualquer material protegido por direitos autorais.
Escolha um dos seguintes métodos para criar seu projeto:
` Um storyboard de apresentação do PowerPoint (slides e notas).
` Um roteiro por escrito de um esquete dramático.
` Um cartaz informativo.
` Um mural.
` Um roteiro de um podcast ou documentário.
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