Fundamentos do ambiente digital

Como criar seu kit de ferramentas
pessoais de práticas de segurança
A

CONFIRA AS QUATRO DICAS E TRUQUES NA SEÇÃO DE CONCEITOS BÁSICOS DO
GET DIGITAL:
Privacidade
Proteção
Segurança
Senhas

B

LISTE CINCO MEDIDAS DE SEGURANÇA QUE VOCÊ ADOTARÁ PARA QUE AJUDEM
A PROTEGER VOCÊ E SUAS INFORMAÇÕES ONLINE:
1
2
3
4
5

EXEMPLOS DE IDEIAS:
Não envie solicitações de amizade a pessoas que você não conhece na vida real.
Não compartilhe informações pessoais com estranhos.
Não compartilhe sua senha com ninguém: nem com os amigos.

C

Compartilhe a lista com seus pais/responsáveis ou professor e peça feedback. Adicione à lista as novas ideias que eles possam ter.
Isso ajudará a criar seu kit de ferramentas.

D

Use seu kit de ferramentas. Sempre coloque em prática suas medidas de segurança.
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Senhas
Pratique usando os três métodos detalhados para a criação de uma nova senha mais segura:

1

Você usa a mesma senha para mais de um lugar?

2

Sua senha menciona um número fácil de adivinhar, como seu aniversário?

3

Sua senha usa seu nome?

Em caso afirmativo, sua senha pode ser FRACA!

R ECO M E N DA Ç Õ E S B Á S I C A S PA RA S E N H A S :
1

Incluir pelo menos um símbolo.

2

Incluir pelo menos uma letra MAIÚSCULA e uma minúscula.

3

As senhas devem conter no mínimo sete caracteres.

4

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

5

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

6

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

7

As senhas não devem ser usadas em sites diferentes.

PRATIQUE A CRIAÇÃO DA SUA PRÓPRIA SENHA AQUI:

Na próxima página, há três outros métodos de senha que podem ser usados para a criação de senhas seguras. A seguir, vamos praticá-los
juntos.
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MÉTODO DE BRUCE SCHNEIER
Em 2008, o especialista em segurança Bruce Schneier apresentou um método de senha que ele ainda recomenda até hoje. Funciona
assim: Pegue uma frase e transforme-a em uma senha.
A frase pode ser qualquer coisa pessoal que você não esquece. Pegue as palavras da frase, abrevie e combine-as de formas únicas para
criar uma senha. Veja só quatro exemplos de frase que eu criei:

1

UHU!CovenaLI = Uhul! Corinthians venceu a Libertadores!

2

PFvabu+lnosu = Por favor, vai buscar mais leite no supermercado.

3

EDcocemccnr = esqueci de colocar o cinto e minhas calças caíram na rua.

4

Ommcomm?aea. = Onde minha mãe colocou o meu mamão? Ah, está ali.

PRATIQUE A CRIAÇÃO DA SUA PRÓPRIA SENHA AQUI:

E S C O L H A 1 2 P A L AV R A S A L E AT Ó R I A S
1

Você pode começar com uma frase como: "mesmo no inverno, os cães festejam com vassouras e Kit Kats do vizinho". Só não pode
usar uma frase simples ou extraída de um livro. Você também pode pegar 12 palavras aleatórias: “despensa pato algodão boné
lenço avião ronco remo Natal poça tronco carisma”.

2

Quando colocada em um verificador de senhas, a frase secreta de 12 palavras acima mostra que serão necessários
238.378.158.171.207 quadraguintilhões de anos para que um ataque de força bruta a decifre.

CRIE SUA PRÓPRIA FRASE DE 12 PALAVRAS AQUI:

O M É TO D O PAO
1

Técnicas de memorização e dispositivos mnemônicos podem ajudar a lembrar uma senha indecifrável. Pelo menos, é a teoria
apresentada pelos cientistas da Universidade Carnegie Mellon que sugerem o uso do método PAO (pessoa-ação-objeto) para
criar e armazenar senhas indecifráveis.

2

Esse método ganhou popularidade no best-seller de Joshua Foer "A Arte e a Ciência de Memorizar Tudo". O método é assim: selecione uma imagem de um lugar interessante (Monte Rushmore). Selecione uma foto de uma pessoa conhecida ou famosa (Beyoncé).
Imagine alguma ação qualquer junto com um objeto aleatório (Beyoncé dirigindo uma fôrma de gelatina no Monte Rushmore).

3

Depois de criar e memorizar várias histórias de PAO, você poderá usá-las para gerar senhas.

4

Por exemplo, você pode pegar as três primeiras letras das palavras "dirigir" e "gelatina" para criar "dirgel". Faça o mesmo com
outras três histórias. Combine suas palavras inventadas e terá uma senha de 18 caracteres que parecerá completamente sem
sentido para outras pessoas, mas que será fácil para você.

CRIE SEU PRÓPRIO MÉTODO PAO AQUI:
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Privacidade

DICAS E TRUQUES
Quanto mais você souber sobre quem visualiza seu conteúdo, mais confortável se sentirá para se expressar de uma forma mais criativa.
Saiba como personalizar suas configurações de privacidade para compartilhar com segurança o que você quiser e com quem você
quiser.

CONHEÇA SEU PÚBLICO
Sempre que você publicar uma atualização de status, uma foto ou um vídeo, terá a opção de escolher quem poderá ver essas publicações. Use o menu
na parte superior da sua publicação para escolher seu público. Se você acidentalmente compartilhar uma publicação com o público errado, poderá
alterar isso quando quiser.

CONFIRA QUEM PODE VER SEU CONTEÚDO
De tempos em tempos, verifique quem pode ver suas fotos e publicações. A análise de marcações sociais e a análise da linha do tempo são opções que
ajudam você a controlar quem vê as suas publicações e quais publicações aparecem na sua linha do tempo.

F A Ç A U M A V E R I F I C A Ç Ã O D E P R I VA C I D A D E
De vez em quando, verifique suas configurações de privacidade, pois elas ajudam você a analisar quem pode ver suas publicações e as informações do
seu perfil, como número de telefone e endereço de email.

SAIBA COMO OS ANÚNCIOS FUNCIONAM
Já se perguntou por que os anúncios que você vê aparecem para você? Os anunciantes definem o público que querem alcançar com base em alguns
fatores, por exemplo, interesses, idade e localização. Os anúncios são exibidos às pessoas mais propensas a se interessarem pelos produtos, serviços e
causas, mas as informações sobre você não são compartilhadas diretamente com essas empresas.

COMPREENDER A POLÍTICA DE DADOS
É importante entender como as suas informações são processadas e como você pode controlar seus dados. Você pode analisar a Política de Dados da
maioria das empresas de internet e, se tiver alguma dúvida, entre em contato com essas empresas por meio das respectivas centrais de ajuda.
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Proteção

DICAS E TRUQUES
Quando você compartilha momentos com as pessoas que gosta ou interage com comunidades importantes para você, sua experiência é
muito melhor. Veja abaixo os recursos que você deve usar para gerenciar sua rede e conectar-se aos conteúdos que mais gosta.
Vejamos algumas dicas e truques para você definir e gerenciar seu círculo:

ADICIONAR AOS AMIGOS
É importante pensar em como construímos comunidades online que sejam seguras e solidárias. Quando começar a criar sua comunidade de amigos
nas redes sociais e em outros lugares que envolvam tecnologia, considere adicionar apenas as pessoas que você conhece e nas quais confia. Assim,
você se sentirá à vontade para expressar sua verdadeira identidade. Com o tempo, você poderá expandir seu círculo a outros amigos que você sabe
que contribuirão para um ambiente positivo e seguro.

SEGUIR
Se quiser ver as publicações de pessoas que considera interessantes, mas não conhece pessoalmente, como um repórter ou uma celebridade, você
poderá segui-las. Ao seguir uma pessoa, você vê o conteúdo dela no seu feed, mas ela não vê as suas. Pense no conteúdo que essa pessoa compartilha
e certifique-se de que é algo que inspira, motiva e tem a ver com você. A qualquer momento, é possível deixar de seguir uma pessoa se o conteúdo dela
mudar e se tornar inadequado para você.

D E S FA Z E R A A M I Z A D E
Ao desfazer a amizade com alguém, você e essa pessoa não verão mais as publicações uma da outra, nem aparecerão mais em suas respectivas listas
de amigos. Normalmente, o ato de desfazer amizade é anônimo. Para adicionar essa mesma pessoa como amigo novamente, você precisará enviar
uma solicitação de amizade. Para desfazer a amizade com alguém, posicione o ponteiro do mouse sobre a opção Amigos, no canto superior direito, e
selecione Desfazer amizade.

B LO Q U E A R
Você pode fazer isso na maioria das plataformas de redes sociais quando alguém lhe envia uma mensagem indesejada e você se sente desconfortável.
Quando você bloqueia uma pessoa, ela não consegue encontrar você na pesquisa, conversar com você ou ver suas publicações. Além disso, as pessoas
que você bloquear não poderão mais marcar, convidar para participar de eventos ou grupos nem adicionar você como conexão. Normalmente o
bloqueio é recíproco, e isso significa que você também não conseguirá ver itens publicados nem iniciar conversas com pessoas que tenha bloqueado. A
pessoa não será notificada quando você a bloquear.

DENUNCIAR
O objetivo é que você se sinta seguro(a) e protegido(a). Se encontrar algo que gere alguma insegurança ou desconforto em você, siga as etapas nas
ferramentas de denúncia do aplicativo e alerte outras pessoas sobre o problema. Não deixe de falar com um adulto para que ele possa ajudar a
responder perguntas e dar mais apoio.

D E S FA Z E R E E XC LU I R
Já fez algo de que se arrependeu imediatamente? Você pode mudar de ideia e excluir o que publicou, se quiser. Você também pode excluir mensagens,
conversas e fotos da sua caixa de entrada. Lembre-se de que isso não as excluirá da caixa de entrada do seu amigo. Se você quiser denunciar a conversa, faça uma captura de tela antes de excluí-la.
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Segurança

DICAS E TRUQUES
Adotamos várias medidas de segurança para proteger você e suas informações online. Para se precaver, crie senhas fortes e configure a
autenticação de dois fatores para que sua conta fique mais segura. Confirme sempre que está acessando sites seguros e evite conteúdo
de spam.

USE SENHAS FORTES: A PRIMEIRA LINHA DE DEFESA
Use sempre senhas difíceis de adivinhar. Elas devem ter pelo menos seis caracteres e combinar números, letras e caracteres especiais.
Use senhas diferentes para sua conta de email e suas contas de redes sociais. Dessa forma, se alguém descobrir a sua senha, não terá acesso a todas as
suas contas.
Isso pode parecer óbvio, mas não revele sua senha para outras pessoas, nem mesmo para as mais chegadas, e não se esqueça de sair da sua conta quando
usar o computador ou o telefone de um amigo.

C O N F I G U R E P R O T E Ç Ã O E X T R A P A R A S U A C O N TA
Se você está preocupado(a) com a possibilidade de sua conta ser invadida ou acessada sem a sua permissão, podemos ajudar. Ative a autenticação de
dois fatores, e você terá de inserir um código de aprovação de login sempre que acessar sua conta de rede social em um novo telefone ou computador.
Se outra pessoa estiver tentando acessar sua conta, ela não conseguirá entrar porque não tem o código.

F I Q U E AT E N T O ( A ) A G O L P E S O U P H I S H I N G
Algumas pessoas são alvos de golpes na internet. Por exemplo, você pode receber mensagens dizendo que você ganhou um prêmio fantástico, que
alguém precisa da sua ajuda ou que você tome conta do dinheiro dessa pessoa. Impostores geralmente pedem seus dados pessoais, como dados
bancários ou número de identidade. Para se proteger de fraudes, fique atento(a) ao seguinte:
Pessoas que você não conhece pedindo dinheiro.
Pessoas que pedem adiantamentos para obtenção de empréstimo, prêmio ou outros ganhos.
Pessoas que alegam ser um amigo ou parente em situação de emergência.
Mensagens ou publicações com erros gramaticais e de ortografia.
Mensagens de pessoas que parecem boas demais para ser verdade.
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Bem-estar digital

Atividade: um momento
para minha autocompaixão
AT I V I D A D E

TEMPO: CINCO MINUTOS

INTRODUÇÃO
1

Antes de iniciar essa atividade, respire fundo algumas vezes.

2

Acomode-se em um espaço mental silencioso para reflexão.

A PRÁTICA
1

Pense em uma situação na sua vida que está sendo difícil ou que lhe causa estresse. Escolha uma situação que não seja a pior
ou mais difícil na sua vida, mas algo que esteja causando alguma frustração.

2

Quando pensa nessa situação, você consegue sentir mudanças no seu corpo?

3

Agora, diga a você: “Neste momento, parte de mim está sofrendo”.
Isso é consciência.
Você pode sentir vontade de dizer: “Puxa, que sensação horrível”, “Isso é péssimo” ou talvez “É estresse”.

4

Agora, diga a você: “Esse sofrimento faz parte da vida”.
Isso é uma característica inerente do ser humano. Muitas pessoas estão sofrendo como você.
Uma opção seria dizer: “Outros jovens se sentem da mesma maneira”, “Não sou a única pessoa sentindo isso” ou “Isso faz
parte da adolescência, e muitos outros adolescentes estão sofrendo assim como eu” ou “Todos os adolescentes sentem isso
em algum momento”.

5

Agora, faça um gesto reconfortante. Por exemplo, coloque a mão no coração ou faça outro gesto que lhe proporcione bem-estar.
Sinta o calor da sua mão passando pelo seu corpo.

6

Agora, diga a você: “Eu posso ser gentil comigo”. Lembre-se de que, na adolescência, você passa por muitas transições. O
cérebro e o corpo estão mudando. Você pode estar em uma nova escola ou pensando na faculdade. Há muita pressão e muitas
mudanças. Então seja gentil consigo.

7

Para adotar um tom mais pessoal, pergunte: “O que eu preciso ouvir neste momento?”.

8

Ou, caso tenha dificuldade para verbalizar, pergunte-se: “O que eu diria para um amigo que estivesse passando por isso?”.
Eu posso estender a mim a compaixão da qual preciso.
Eu posso me aceitar como sou.
Eu posso aprender a me aceitar como sou.
Eu posso me perdoar.
Eu posso ser forte.
Eu posso me manter em segurança.
Eu posso ficar em paz.
Eu posso ter a certeza de que mereço que me amem.

9

E se a expressão “Eu posso” soar estranha ou fizer parecer que você está pedindo permissão, substitua-a por: “Eu gostaria de
me aceitar do jeito que eu sou” ou “Seja forte” ou “Me aceitar”.
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REFLEXÃO
1

A intenção é apenas estar ciente dos seus sentimentos. Como você se sente quando se reconforta dessa maneira? Qual é a
sensação de saber que você pode ser mais gentil consigo?

2

Considere os três elementos da autocompaixão. Quais foram os mais significativos para você? E o que levará com você?
Consciência (“Estou sofrendo neste momento.”)
Caraterística inerente do ser humano (“Eu não estou sofrendo só.”)
Autogentileza (toque físico ou voz reconfortante: “Eu posso ser gentil comigo”).

F O N T E Retirada do site do Greater Good Science Center, GGIE, da Universidade da Califórnia em Berkeley. Lição do educador:
https://ggie.berkeley.edu/practice/a-moment-for-me-a-self-compassion-break-for-teens/
O U T R A S AT I V I D A D E S https://inspired.fb.com/teen-activities/support-yourself-first/
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Como criar resiliência:
encontrando o lado bom
AT I V I D A D E
Às vezes, temos dias difíceis e as coisas não saem como esperávamos. Mas, se tentarmos, podemos sempre ver o lado bom.

1

Para começar, faça uma lista de coisas que, neste momento, fazem você sentir que sua vida é agradável, enriquecedora ou vale a
pena. Essas coisas podem ser gerais, como “estar saudável”, ou específicas, como “beber uma deliciosa xícara de café esta
manhã”. A finalidade deste primeiro passo é ajudar você a mudar para um estado mental positivo em relação à sua vida de
maneira geral.

2

Em seguida, pense no momento mais recente em que algo deu errado ou em que você sentiu frustração, irritação ou angústia.

3

Em poucas frases, descreva resumidamente a situação por escrito.

4

Depois, faça uma lista de três coisas que podem ajudar você a ver o lado bom dessa situação. Por exemplo, talvez tenha perdido
o ônibus nessa manhã. Três maneiras de ver o lado bom dessa situação podem ser:
Apesar de ter pedido o ônibus, você fez um bom exercício tentando pegá-lo.
Você tem a sorte de morar em uma cidade em que passa um ônibus a cada dez minutos ou em que dá para confiar no
horário dos ônibus.
Daqui a dez anos, você provavelmente não se lembrará do que aconteceu nessa manhã.
F O N T E Retirada de: https://ggia.berkeley.edu/practice/finding_silver_linings
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Respiração consciente
AT I V I D A D E
Às vezes, quando estamos online, acontece algo que nos causa irritação, tristeza ou constrangimento. Antes de reagir e dizer ou fazer
algo que possa causar arrependimento, o ideal é parar para pensar calmamente e tomar a melhor decisão com clareza.
Tente fazer esta atividade de respiração consciente (Mindful Breathing) para desenvolver resiliência a estresse, ansiedade e irritação.
Deite-se (ou sente-se) e relaxe o corpo. Preste atenção nos seus pensamentos e no que está sentindo neste momento.
Quando sentir que é o momento certo, respire profundamente três vezes, prestando atenção no movimento de subir e descer
da barriga. Não estamos tentando fazer nada especial, só observar a sensação.
Coloque a mão sobre a barriga. Preste bastante atenção ao movimento de subir e descer da a mão a cada respiração.
É normal que os pensamentos se dispersem com frequência ou que você sinta agitação. Tudo isso é perfeitamente normal. Ao
perceber que a atenção está se desviando, concentre-se novamente no subir e descer da mão sobre a barriga.
Se quiser, conte as respirações, dividindo-as em pequenos grupos. Talvez seja interessante contar até cinco e começar novamente.
Sempre que perder a conta, recomece. Perceba qualquer tendência à frustração. Não é preciso se frustrar: as distrações são
inevitáveis.
Respire, um, expire, um, respire, dois, expire, dois. Continue no seu próprio ritmo e volte a respirar e expirar.
Sempre que a mente ficar dispersa, deixe os pensamentos fluírem por enquanto. Deixe que surjam e, depois, continue. Os
pensamentos são normais. Todos nós temos pensamentos contínuos durante o dia e durante esse tipo de prática.
Com calma, e várias vezes, volte a sentir a respiração, agora mesmo. Permita que pensamentos e sentimentos surjam
(é inevitável) e sempre recomece.
Respire, um, expire, um, respire, dois, expire dois e assim sucessivamente. Não tente corrigir nem mudar nada nesse momento
nem no próximo.
Em algum outro momento durante o dia, pode ser que haja algo para resolver. Mas, agora, só se mantenha aqui, voltando sua
atenção ao subir e descer da sua mão, à sensação da respiração.
E, quando terminar, se quiser, abra os olhos, ou continue imóvel.
F O N T E Retirada do site do Greater Good Science Center, GGIE, da Universidade da Califórnia em Berkeley. Lição do educador:
https://ggie.berkeley.edu/practice/breath-counting-mindfulness-practice-for-tweens-and-teens/#tab__2
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Fazendo uma pausa
AT I V I D A D E
A maioria dos aplicativos de hoje tem ferramentas que permitem gerenciar o seu tempo online. Apesar disso, às vezes precisamos de um
tempo longe da tecnologia para nos cuidarmos.
Veja aqui algumas ideias ótimas de cuidado pessoal para ajudar no seu equilíbrio e bem-estar geral:
Frequente a academia.
Medite.
Leia um livro.
Faça carinho em um animal de estimação.
Mantenha um diário.
Ouça sua música favorita.
Ligue ou faça uma visita para um amigo ou familiar.

F O N T E Retirada do recurso inspirado: https://inspired.fb.com/teen-activities/self-care-day/

PA R A O B T E R M A I S I N F O R M A Ç Õ E S S O B R E C U I D A D O P E S S O A L , C O N F I R A E S TA S AT I V I D A D E S N O
I N S P I R E D : https://inspired.fb.com/teen-activities/10-steps-to-balance/
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Como encontrar apoio
DICAS E TRUQUES
Às vezes, pode ser difícil pedir ajuda quando mais precisamos. Veja aqui algumas dicas de como pedir ajuda:
Primeiro, pense sobre as seguintes questões:

1

Você precisa de ajuda em alguma coisa na sua vida?

2

Você já conversou com alguém sobre isso?

3

Quem são as pessoas à sua volta às quais você pode pedir essa ajuda? (Ou seja, pais, professor, irmão mais velho, conselheiro na escola etc.)

Às vezes, é mais fácil começar escrevendo nossos pensamentos.

1

Reserve um minuto para escrever uma observação para essa pessoa ou crie um esboço do que você poderia dizer ao encontrá-la.

2

A próxima etapa é dar a observação para ela (ou enviar uma mensagem através de uma rede social, email ou SMS) ou encontrar
tempo para conversar pessoalmente.

3

Se você planeja fazer isso mais tarde, escolha uma data.

4

Depois de se conectar e obter apoio, lembre-se da publicação de gratidão acima. :-)

F O N T E R e t i r a d a d a a t i v i d a d e d o I n s p i r e d : h t t p s : / / i n s p i r e d . f b. c o m / a c t i v i t i e s / a s k i n g - f o r- h e l p /

AT I V I D A D E S B Ô N U S C o m o p e d i r a j u d a a o s s e u s p a i s :
h t t p s : / / i n s p i r e d . f b . c o m / t e e n - a c t i v i t i e s / g e t t i n g - s u p p o r t - f r o m - y o u r- p a r e n t s /
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Como ser inclusivo online
AT I V I D A D E
Os espaços online refletem quem somos, e somente nós temos o poder de decidir que seremos inclusivos e criaremos uma comunidade
online positiva. Faça uma ação hoje!
Reflita sobre as seguintes perguntas: como você trata seus amigos online? Como as pessoas tratam você online? Você acha que
possui limites adequados online? Ou já sentiu alguma pressão online, por exemplo, para curtir ou visualizar algo?
Como se sabe, usar a internet e plataformas de rede social tem seu lado positivo e negativo.
Pense em como determinados espaços online são:
Há comunidades online que fazem você ter uma sensação de mais acolhimento e apoio? Quais são os motivos disso?
Algumas delas fazem você ter mais ansiedade ou se sentir menos confortável? Quais são os motivos disso?
Agora que compreendemos como são as comunidades positivas online e as sensações que elas nos dão, é hora de pensar em
como podemos ser uma força positiva nas plataformas online.
Reflita sobre as comunidades positivas das quais você participa e faça uma lista de ideias de como ser mais inclusivo(a) e gentil com as
pessoas online.
Agora analise a lista e identifique algo que você pode fazer hoje. Tente fazer isso hoje. Continue fazendo uma ação por dia esta semana.
Bônus: pense em como você pode incentivar outras pessoas a serem mais inclusivas e solidárias online.
Opcional: você pode até publicar suas ideias na página da Beyond Differences no Facebook ou marcar a Beyond Differences no
Facebook, no Instagram ou no Twitter com uma legenda que inclua a hashtag #BeKindOnline.
F O N T E Esta atividade é uma modificação do programa de estudos do educador #BeKindOnline da Beyond Differences
https://www.bekindonlineday.org
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Engajamento digital

Conectando-se com seus
valores pessoais
Todos queremos nos sentir seguros, confortáveis e incluídos, tanto online quanto offline. No mundo digital, temos o poder da nossa voz:
cabe a cada um de nós decidir como usá-la para ajudar as pessoas e criar um espaço acolhedor e respeitoso, no qual todos possam ser
quem são e se conectar de maneira autêntica e significativa.
Vejamos uma atividade dos nossos amigos do Greater Good Science Center da Universidade da Califórnia em Berkeley. O objetivo dela é
ajudar você a descobrir como ser um cidadão digital excepcional:

AT I V I D A D E
Para criar um espaço alinhado com nossos valores, primeiro precisamos entender quem somos e o que realmente é importante para
nós. 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.
Considerando isso, reserve alguns minutos para responder às perguntas a seguir:
Leia todos os itens abaixo. Pense em como eles se relacionam com você. Coloque “1” em três itens que EXPRESSAM 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.

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.

Apoiar temas sociais é muito importante para mim.
Reflita sobre como a conexão com seus valores pode influenciar a forma de você interagir com amigos e colegas, online e offline.
1

A tecnologia da comunicação são mensagens, fotos e vídeos que podem atingir um grande público através das redes sociais. Ela
pode ser usada para distribuir mensagens, conduzir operações, comunicar-se na organização e alcançar objetivos.

2

Como ela influencia seu cotidiano, online e offline?

3

Ela influencia a forma como você espera deixar sua contribuição no mundo? Se sim, por quê? Em caso negativo, há coisas que você
deseja fazer com maior ou menos frequência?

4

Pense em como concretizar essas realizações.
F O N T E Esta atividade foi retirada de materiais de educadores do Greater Good Science Center:
https://ggie.berkeley.edu/practice/exploring-your-personal-values/#tab__2
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Engajamento digital

Mentalidade de crescimento
e empatia
AT I V I D A D E
Avalie o quanto você concorda ou discorda com as seguintes afirmações (1-5: 1 = Discordo totalmente; 5 = Concordo totalmente):
Agressores e vítimas são tipos de pessoas que realmente não podem mudar. _______
Existem dois tipos de pessoas: Os agressores e suas vítimas. _______
Algumas pessoas não passam de idiotas, e pouco pode ser feito para mudá-las. _______
Agora assista a este curto vídeo sobre “Mentalidade de crescimento” (2:30 min) e pense nas seguintes perguntas:
1

Como você pode usar as informações do vídeo que fala de mentalidade de crescimento para pensar sobre agressores e vítimas?
Eles podem amadurecer e mudar?

2

Quais crenças negativas "limitantes" você acha que os agressores e/ou as vítimas podem ter sobre si mesmos?

3

De que maneira eles poderiam reformular essas crenças a fim de gerar uma mentalidade de crescimento?
Alguns exemplos:
Crença de uma mentalidade limitante: ninguém gosta de mim.
Crença de uma mentalidade de crescimento: eu posso fazer novos amigos.
Crença de uma mentalidade limitante: eu não pertenço a este lugar.
Crença de uma mentalidade de crescimento: eu posso fazer algo para que eu sinta que pertenço a este lugar.
Crença de uma mentalidade limitante: ele é uma pessoa má.
Crença de uma mentalidade de crescimento: ele fez algo de que não gostei, mas isso não significa que ele não possa mudar.

4

Lembre-se do vídeo e como ele mostra que podemos ensinar aos nossos cérebros novas coisas por meio da escrita e repetição de
algo para nós mesmos várias vezes. Também podemos ensinar aos nossos cérebros novas coisas através da prática de um certo
comportamento, como fazer um esforço para dizer, várias vezes, coisas boas sobre as pessoas.

5

Quando estiver em uma situação difícil novamente, tente praticar suas habilidades de mentalidade de crescimento e observe se
isso melhora a maneira como você se sente.

AÇÃO BÔNUS
Sua escola se beneficiaria de um conjunto de diretrizes para a participação em comunidades digitais? Quem melhor para criar isso do
que você e os outros alunos? Peça para o seu professor formar grupos de trabalho com o intuito de debater conjuntos de regras que
possam orientar a participação da comunidade com empatia e inclusão.

F O N T E Retirada do site do Greater Good Science Center, GGIE, da Universidade da Califórnia em Berkeley. Lição do educador na
íntegra: https://ggie.berkeley.edu/practice/developing-a-growth-mindset-about-bullies-and-victims/#tab__2
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Engajamento digital

Prevenção ao bullying
DICAS E TRUQUES
1

TORNE-SE ESPECIALISTA
Informe-se. Entenda o bullying e como/onde ele ocorre. Peça aos seus amigos ideias sobre como evitá-lo.

2

AJUDE A INFORMAR SUA COMUNIDADE E SEJA UM DEFENSOR OU DEFENSORA
Deixe claro que não concorda com o bullying. Converse com seus amigos sobre o bullying.
Incentive seus amigos a compartilhar momentos em que tomaram atitudes contra o bullying. Isso vai gerar um efeito cascata do bem.
Forme um clube, crie uma campanha ou organize um evento para gerar conscientização.
Entreviste especialistas para saber mais sobre o problema e o que pode ser feito para evitá-lo.
Crie cartazes informativos para divulgar a conscientização na escola sobre problemas e soluções.
Seja um modelo de inspiração e um mentor ou mentora para estudantes mais jovens e parentes sobre como manter a segurança
na internet e fora dela.

3

SEJA INTELIGENTE: PROTEJA SUA IDENTIDADE E INFORMAÇÕES PESSOAIS
Configure os controles de privacidade do seu perfil para que possa controlar quem vê suas informações.
Proteja sua senha e altere-a com frequência.
Nunca abra mensagens não identificadas ou não solicitadas.
Saia das contas online quando não as estiver usando.
Use os mecanismos de busca online para procurar seu nome com frequência. Tente remover informações pessoais que gerem
desconforto em você.

4

SEJA RESPONSÁVEL
Faça uma pausa antes de publicar. Não publique itens que possam comprometer sua reputação ou a reputação de outras pessoas.
Trate as pessoas como você gostaria de ser tratado(a).
Imagine que todo mundo tem acesso ao seu perfil (pais, professores, futuros empregadores e autoridades).
Use o bom senso ao carregar fotos.
Não fale sobre coisas nem use uma linguagem que você não gostaria que sua família visse.
Não adicione pessoas como "amigos", a menos que você as conheça.

5

TENHA COMPAIXÃO E SEJA FORTE
Decida ajudar. Pergunte-se: "Vou deixar esta pessoa intimidar esta outra pessoa ou vou fazer algo para evitar isso?".
Apoie a vítima!
Traga para perto de você alguém que está sendo excluído.
Desencoraje pessoas que magoam ou humilham os outros. Se isso não oferecer risco a você, deixe claro que você acha que esse
comportamento está errado.
Se você perceber que algo está errado, diga o que pensa ou saia da sala e conte a um adulto de sua confiança.

6

Nunca revide nem se vingue da pessoa responsável. Seja "maior" que isso: revidar faz com que o ciclo nunca acabe.

7

Nunca encoraje nem contribua indiretamente para esse comportamento! Não encaminhe mensagens ofensivas, não ria de piadas ou
conteúdo indelicados nem apoie esse tipo de comportamento apenas para se sentir parte de um grupo.
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Engajamento digital

Como criar um espaço solidário
DICAS E TRUQUES
Vejamos algumas dicas rápidas de como criar um espaço seguro online e offline:

1

Respeite as pessoas com quem você está! Isso significa ouvir as opiniões, os valores e os sentimentos delas. A verdade de cada
pessoa é diferente.

2

Ouvir é a chave para a criação de um espaço seguro com outra pessoa. Isso significa tentar entender os pontos de vista dos
outros e ter empatia, não julgar.

3

Lembre-se de que as pessoas com quem você está devem ter o direito de expressar desconforto ou discordância. Isso não é
necessariamente algo negativo, apenas permite que todos deem sua opinião.

4

Não se julgue e não julgue as outras pessoas! Isso é crucial para a criação de um espaço seguro e produtivo. Não julgar ajuda os
participantes a se sentir mais aceitos e cria um espaço melhor para a sua conversa.

FONTE Atividade retirada das dicas do Inspired:
h t t p s : / / i n s p i r e d . f b. c o m / t e e n - a c t i v i t i e s / c r e a t e - t h e - s a f e - s p a c e /
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Empoderamento digital

Projeto “Humans of…”
AT I V I D A D E
Sempre que apresentamos as vozes e as histórias da nossa comunidade escolar, todos se sentem mais conectados e apoiados. Tente
criar uma campanha de rede social escolar com alunos e funcionários e aproveite a comunicação social para criar conexões mais
positivas.

1

Leia histórias da “Humans of New York” e inspire-se.

2

Pergunte à administração da sua escola se esta tem uma conta de rede social ou um sistema interno de envio de mensagens que
você possa usar para apresentar histórias. Outra opção é perguntar se você pode fazer uma parceria com um adulto. Obtenha a
aprovação do seu projeto e peça que a equipe de liderança ou do anuário fotográfico ajude nas fotos.

3

Crie um cronograma (por exemplo, todo dia ou toda semana) que funcione para você e qualquer amigo que queira liderar o
projeto.

4

Contate e encontre um aluno ou um pequeno grupo de alunos a ser apresentado. Para isso, compartilhe a foto e a história dele
(dica: digite a história que ele compartilhar ou grave-a para transcrevê-la depois).

5

Lembre-se de levar em consideração a segurança e a privacidade do Digital Basics. Além disso, incentive comentários gentis e
solidários toda semana (dica: garanta que a pessoa apresentada aprove a foto e o texto antes de publicá-los).

6

Essa é uma ótima forma de criar uma cultura escolar online positiva e de despertar em todos o sentimento de pertencimento.
F O N T E Lição retirada de: https://inspired.fb.com/projects/humans-of/

A Q U I E S T Á U M A V E R S Ã O O F F L I N E D A AT I V I D A D E :
Quadro de avisos escolar de fatos rápidos: https://inspired.fb.com/projects/fast-facts-campaign/
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Empoderamento digital

Varinha mágica
AT I V I D A D E

Escreva uma descrição do seu mundo ideal e como você pode contribuir para a criação dele.

1

Comece pensando na definição de propósito:
Ter um senso de propósito significa comprometimento com algo importante para você, mas que também faz a diferença para
algo maior que você. Propósito é como você deseja deixar sua marca no mundo para torná-lo um lugar melhor, a diferença
que você quer fazer no mundo.

2

Agora, reserve um momento para se concentrar (por exemplo, respire fundo algumas vezes e feche os olhos) e pense no mundo
em que vive, incluindo sua casa, sua comunidade e o mundo como um todo.

3

Imagine que lhe deram uma varinha mágica, e você pode mudar o que quiser no mundo. O que você gostaria que fosse diferente e
por quê? Agora, aplique isso ao mundo digital.

4

Faça as seguintes perguntas a si mesmo(a): você pode fazer alguma coisa para ajudar a deixar o mundo offline ou online mais
próximo desse ideal? Se sim, como?

5

Agora, reserve um momento para escrever uma descrição do seu mundo ideal e o que você poderia fazer para ajudar a criá-lo.

6

Qual passo você pode dar hoje para começar a trabalhar nesse sentido?

7

Reflita sobre como esse passo poderia ajudar você a obter informações sobre seu propósito e de que forma ele ajudaria na criação
das mudanças positivas que são importantes para você.
F O N T E Retirada do site do Greater Good Science Center, GGIE, da Universidade da Califórnia em Berkeley. Lição do educador na íntegra:
https://ggie.berkeley.edu/practice/magic-wand/#tab__2
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Empoderamento digital

Redes sociais escolares
AT I V I D A D E
Use as redes sociais para promover um clima e uma conexão positivos na sua escola!
Crie uma conta de rede social dedicada à sua escola e use-a para criar conexões e engajamento. Para isso, apresente alunos, eventos,
avisos e causas importantes para a comunidade escolar.
Não se esqueça de trabalhar com os adultos da sua escola. Assim, você mantém a conta segura, solidária e inclusiva.
Use temas para estimular ideias para suas publicações. Por exemplo, tenha um tema diferente a cada semana ou mês ou um tema
diferente para cada plataforma de rede social. Os tópicos e temas podem incluir atos aleatórios de gentileza, políticas que você deseja
alterar, histórias, projetos de alunos, metas de arrecadação de fundos e atividades da comunidade.
Use as hashtags existentes na sua escola e desenvolva outras com criatividade.
Eleja representantes das redes sociais dos alunos para gerenciar ou revezar o gerenciamento das contas de rede social.
Não deixe de envolver todos na sua escola: essa é uma ótima chance de ampliar a voz e a participação dos alunos!
F O N T E Esta atividade foi retirada do programa Inspired do Yale Center for Emotional Intelligence:
https://inspired.fb.com/projects/schoolsocialmedia/
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Empoderamento digital

Ativismo nas redes sociais
AT I V I D A D E
As redes sociais podem ser uma ótima forma de organizar as pessoas. Elas nos dão uma plataforma na qual podemos difundir nossas
vozes, compartilhar informações e motivar as pessoas a agir. Nossas ações individuais online são importantes porque contribuem para
um ambiente online coletivo. Pense e/ou faça um diário sobre os seguintes assuntos:
Qual é a força da sua voz nas redes sociais? Por quê?
Como usar nossas contas de rede social para um ativismo inclusivo e positivo?
Assista a este vídeo curto “Facebook Stories: somos todos Daniel Cui” e pense nas seguintes perguntas:
Como Daniel ficou isolado online? Que tipo de ativismo os estudantes realizaram para combater o isolamento social online dele?
Agora, liste as formas de usar o ativismo de rede social para a inclusão (adicione exemplos aqui).
Realize pelo menos uma ação hoje mesmo!
F O N T E Esta lição foi retirada do programa de estudos do educador #BeKindOnline da Beyond Differences:
https://www.bekindonlineday.org/media/uploads/bko_teacher_guide_2019.pdf
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Empoderamento digital

Transformando paixão em
ação cívica
CRIE UM PÔSTER DE AÇÕES
Transformar sua paixão em imagens pode inspirar você a fazer a diferença! Vejamos algumas dicas de como criar uma colagem útil:
Pense visualmente. Leia revistas ou jornais (ou procure na internet) para encontrar e recortar/imprimir fotos que representem seu
tema. Por exemplo, se você adora o tema “participação eleitoral na sua cidade”, encontre fotos de marchas estudantis para a conquista
de votos, pessoas em filas para votar no dia das eleições, bandeiras e outras imagens que representam a liberdade brasileira para você.
Dica: se a imagem desperta algum sentimento em você, use-a! Adicione palavras. Retire palavras ou frases de anúncios ou crie palavras
ou frases próprias e relevantes sobre o seu tema. Use letras com cores vívidas e em negrito. Agora, junte tudo isso... Depois de coletar as
imagens, cole-as em um pôster (ou salve-as) para ver todas de uma vez. Deixe a inspiração vir! Faça um design criativo: não há uma
forma correta de compor a colagem, pois ela é totalmente pessoal.

REFLEXÕES
1

Após fazer a colagem, elabore um plano para tomar uma ação relacionada ao seu tema. Você pode assinar ou escrever uma
petição, voluntariar-se no domingo ou falar em uma audiência pública.

2

Usando sua colagem como inspiração, escreva um pequeno parágrafo detalhando o tema de que mais gosta, as ações que serão
tomadas e as maneiras pelas quais você acha que suas ações ajudarão a causar mudanças positivas.

3

Pendure a colagem no seu quarto ou em qualquer lugar onde a veja com frequência. Assim, você se inspira a buscar as mudanças
com mais entusiasmo. Lembre-se: até as pequenas ações são uma contribuição. Você tem o poder de fazer a diferença!
F O N T E Este documento foi fornecido por meio de uma parceria entre a Scholastic e o Facebook for Education. Para mais informações sobre
o projeto Civics for Action, acesse http://www.scholastic.com/civicsaction/.
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Oportunidades digitais

Offline: design thinking
AT I V I D A D E
Tudo o que você cria com código precisa servir a um propósito ou suprir uma necessidade. Às vezes, sua criação torna o mundo mais
bonito ou ajuda alguém. Com base em um processo chamado design thinking, nosso processo de design pode fornecer uma estrutura
específica de como pensar no design levando em conta um propósito.
Nesta atividade, você entrevistará uma pessoa sobre o animal de estimação ideal dela e fará anotações sobre o que ouviu. O primeiro
passo da codificação por design envolve a compreensão da necessidade de outra pessoa. Depois, você poderá criar protótipos que o(a)
aproximem cada vez mais da melhor solução.

Para concluir a entrevista, comece com as seguintes perguntas:

1

Você tem um animal de estimação? Qual?

2

Do que você gosta no seu animal? Do que não gosta?

3

Tem alguma coisa que você gostaria que seu animal pudesse fazer? Por quê?

4

Fale sobre o seu animal de estimação ideal.

O objetivo é fazer perguntas para descobrir mais sobre seu parceiro. Pergunte "por quê?" sempre que possível. A outra pessoa falará
sobre o animal de estimação ideal dela, mas o que você de fato vai descobrir é o que ela gosta e o que ela não gosta. Quando estamos
projetando algo, criamos coisas reais para pessoas reais. Por isso, antes de tudo, precisamos compreender essas pessoas.
Circule qualquer coisa que você ache importante para entender como criar o animal de estimação ideal para essa pessoa. Circule ideias,
conselhos e qualquer coisa que possa ser útil. Depois, use o que você descobriu sobre seu parceiro para preencher os espaços em
branco:
“Meu parceiro precisa de um(a) __________________ porque __________________ .”
Essa afirmação do que é preciso deve chegar a algumas conclusões sobre as necessidades da pessoa com base na conversa que vocês
acabaram de ter.
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Esboce pelo menos cinco ideias de animais de estimação que atendam às necessidades dela. Bonecos palito e diagramas podem ser
usados. Nesse ponto, a quantidade é mais importante que a qualidade. Você não precisa se limitar a animais reais; não há problema
algum com unicórnios e animais híbridos!

E X E M P LO S

F O N T E Esta atividade é uma modificação de lições de educadores na íntegra da MicroBit:
https://makecode.microbit.org/courses/csintro/making/unplugged
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Oportunidades digitais

Offline: anotando pontuações
AT I V I D A D E
Formando duplas e jogando Pedra, papel e tesoura, esta atividade lhe dará experiência na criação e no trabalho com variáveis.

Anote as pontuações no papel. Jogue em grupos de até três pessoas, com a terceira pessoa atuando como marcador de pontos.
Seu papel será anotar quantas vezes cada jogador venceu, bem como o número de vezes que os jogadores empataram.
Jogue: jogue “Pedra, papel e tesoura” por cerca de um minuto. Ao terminar, some suas pontuações e quantas rodadas você jogou.
Jogue novamente: agora você começará de novo e jogará outra vez por mais um minuto. Ao terminar, some suas pontuações e quantas
rodadas você jogou.
Fale sobre como você anotou as pontuações dos jogadores. Pode variar um pouco, mas no geral as pessoas anotam os nomes dos
jogadores e os números que representam as vitórias de cada jogador. Além disso, elas podem ter criado um local separado para anotar
os empates.

EXEMPLO DE FICHA DE PONTUAÇÃO
Quais partes da ficha de pontuação representam constantes ou valores que não mudam durante uma rodada?
Exemplo: os nomes dos jogadores são constantes.
Quais partes da ficha de pontuação representam variáveis ou valores que mudam durante uma rodada?
Exemplo: o número de vitórias dos jogadores é uma variável.
FONTE Esta atividade é uma modificação de lições de educadores na íntegra da MicroBit:
https://makecode.microbit.org /courses/csintro
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Oportunidades digitais

Offline: qual é a sua função e
condicionais malucas

AT I V I D A D E
O pensamento computacional é uma forma de dividir problemas em partes menores que os computadores conseguem solucionar.
Isso ajuda a avaliar as informações que eles encontraram. Inclui habilidades como procurar padrões e processos de dados, codificar e
desenvolver algoritmos.

Na programação de computadores, algoritmos são conjuntos de instruções.
Os algoritmos “informam” o computador sobre como processar a instrução e qual resultado produzir, se houver.
Um exemplo de algoritmo que você viu na aula de matemática é a máquina de funções.
Uma máquina de funções recebe uma instrução, a processa e entrega um resultado.
Normalmente, as instruções e seus resultados são registrados em uma tabela de instrução e resultado, na qual o valor de x representa a
instrução e o valor de y representa o resultado. Veja o exemplo:
Instrução (x) Resultado (y)

Um problema matemático comum é determinar o processo que acontece com a instrução que gera o resultado especificado.
No exemplo acima, todas as instruções estão sendo duplicadas (multiplicadas por 2) para produzir o resultado correspondente.
Instrução (x) Processamento => Resultado (y)
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M AT E R I A I S :
Lápis
Papel

OFFLINE: QUAL É A SUA FUNÇÃO?
Para esta atividade, você trabalhará com outra pessoa: um amigo ou membro da família, por exemplo. Uma pessoa será o jogador A e a
outra o jogador B. Um assumirá o papel de máquina de funções, e o outro fornecerá instruções a serem processadas. Depois as funções
se invertem.
Use um lápis e papel ou fichas para anotar seu trabalho. No papel, você pode anotar as instruções e resultados em uma tabela (exemplo
acima). Usando fichas, o jogador A pode anotar a instrução em um lado da ficha e passar o cartão para o jogador B, que escreverá o
resultado correspondente no outro lado.

PA R A C O M E Ç A R :
O jogador B escolhe uma função matemática ou uma unidade de processamento que será utilizada em relação a qualquer
instrução recebida do jogador A.
O jogador B anota a função ou a unidade de processamento e a guarda, sem deixar que o jogador A a veja.
Em seguida, o jogador A fornece ao jogador B um número a ser processado.
O jogador B processa o número e gera um resultado para o jogador A.
Em seguida, o jogador A tentará adivinhar qual função ou unidade do processamento que o jogador B está usando na
instrução para produzir o resultado em questão. Uma tentativa por rodada de instrução/resultado.
Se o jogador A disser a função correta, o jogador B confirmará que ele está correto mostrando a função escondida. Depois,
os jogadores deverão trocar de papel e iniciar o jogo novamente.
Se o jogador A não acertar, fornecerá outra instrução que o jogador B processará e para a qual dará um resultado.
O objetivo é que o jogador A descubra qual função ou unidade de processamento o jogador B está usando no menor número
possível de rodadas de instrução/resultado.
F O N T E Esta atividade é uma modificação de lições de educadores na íntegra da MicroBit:
https://makecode.microbit.org/courses/csintro/algorithms/unplugged
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Oportunidades digitais

Offline: qual é a sua função?
AT I V I D A D E
Para esta atividade, você trabalhará com outra pessoa: um amigo ou membro da família, por exemplo. Uma pessoa será o jogador A e a
outra o jogador B. Um assumirá o papel de máquina de funções, e o outro fornecerá instruções a serem processadas. Depois as funções
se invertem.
Use um lápis e papel ou fichas para anotar seu trabalho. No papel, você pode anotar as instruções e resultados em uma tabela (exemplo
acima). Usando fichas, o jogador A pode anotar a instrução em um lado da ficha e passar o cartão para o jogador B, que escreverá o
resultado correspondente no outro lado.
PARA COMEÇAR:
O jogador B escolhe uma função matemática ou uma unidade de processamento que será utilizada em relação a qualquer instrução
recebida do jogador A.
O jogador B anota a função ou a unidade de processamento e a guarda, sem deixar que o jogador A a veja.
Em seguida, o jogador A fornece ao jogador B um número a ser processado.
O jogador B processa o número e gera um resultado para o jogador A.
Em seguida, o jogador A tentará adivinhar qual função ou unidade do processamento que o jogador B está usando na instrução para
produzir o resultado em questão. Uma tentativa por rodada de instrução/resultado.
Se o jogador A disser a função correta, o jogador B confirmará que ele está correto mostrando a função escondida. Depois, os
jogadores deverão trocar de papel e iniciar o jogo novamente.
Se o jogador A não acertar, fornecerá outra instrução que o jogador B processará e para a qual dará um resultado.
O objetivo é que o jogador A descubra qual função ou unidade de processamento o jogador B está usando no menor número possível
de rodadas de instrução/resultado.
FONTE Esta atividade é uma modificação de lições de educadores na íntegra da MicroBit:
https://makecode.microbit.org/courses/csintro/algorithms/unplugged
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Oportunidades digitais

Explorando carreiras na área de
programação de computadores
DICAS E TRUQUES
Essas informações ajudarão você a refletir sobre as habilidades necessárias para uma carreira na área de tecnologia.

1

Faça uma lista rápida: de quais tipos de habilidades você precisa?

2

Escreva três habilidades e uma frase rápida explicando por que você acha que essas habilidades seriam úteis:

1
2
3

FRASE:

3

Em seguida, compare sua lista com o site TechPrep by Facebook: uma central de recursos que ajuda a explorar habilidades e
benefícios construtivos de empregos na área de tecnologia, como programação de computadores. LINK: https://techprep.org/

Setores como esportes, moda e saúde oferecem carreiras na área de tecnologia. Saber como criar os conjuntos de habilidades nem
sempre começa com a codificação: isso inclui colaboração, comunicação e muito mais. Acesse a central de recursos para saber mais, ler
sobre os profissionais e sobre como foram suas jornadas no ramo de tecnologia.
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