
 

 

PLANO DE AULA: Uso consciente da Internet  
Quais os pontos positivos e os desafios da Internet? 
 

Eixo EducaMídia: Ler  Habilidade:  
Letramento da Informação 
Análise Crítica da mídia 

Tópicos: 

Uso seguro da Internet, observando os 
pontos positivos e negativos dos: 

● e-mails; 
● sites de pesquisa; 
● redes sociais; 
● jogos on-line 
● uso de senhas; 
● postagens e compartilhar 

imagens; 

Habilidades BNCC: EF07CI17) 
Reconhecer e explicar sobre como a 
tecnologia da informação e comunicação 
está presente na sociedade e propor seu 
uso consciente em situações do cotidiano 
e para o trabalho. (Currículo Santista) 

(EF89LP02) Analisar diferentes práticas 
(curtir, compartilhar, comentar, curar, etc.) 
e textos pertencentes a diferentes 
gêneros da cultura digital (meme, gif, 
comentário, charge digital, etc.) 
envolvidos no trato da informação e 
opinião, de forma a possibilitar uma 
presença mais crítica e ética nas redes 
sociais. (Currículo Santista) 

Segmento:  
5º ano (10/ 11 anos) 

Duração sugerida:  
Oficina de 1h30 

 
OBJETIVOS 
Identificar os aspectos positivos da internet; 
Compreender alguns perigos e desafios da rede; 
Analisar atitudes adequadas para evitar os perigo e navegar os desafios; 
Elencar dicas de cuidados na rede.  
 

  ATIVAÇÃO 
10 min - Apresentar aos alunos um cartaz de um celular. Questionando qual 
assunto eles acreditam que iremos abordar nesta aula, apenas observando o 
cartaz. 
 
 

Cartaz com envelopes no lugar de 
aplicativos (imagem retirada da internet) 

 
Este será o momento de levantamento de 
conhecimentos prévios e hipóteses dos 
alunos frente ao aparelho. Pode-se solicitar 
a um aluno que registre no quadro, ou em 
um bloco de nota, os levantamos 
apontados. 

 
 
 
 



 
DESENVOLVIMENTO 
 
15 min - Dinâmica -  divididos em grupos de quatro alunos cada. 
Os grupos ‘clicarão’ em um envelope (simulando um aplicativo de smartphone) 
e receberão um tema: 

● e-mail; 
● jogos on line; 
● sites de busca; 
● redes sociais; 
● uso de senhas; 
● aplicativos de mensagens e chamadas instantâneas; 

O grupo deverá discutir e elencar pontos positivos do tema e perigos que estes 
podem trazer para nosso dia a dia. 
 
20 min - Roda de conversa  
Cada grupo apresentará seu tema e o que o grupo identificou como pontos 
positivos e negativos. 
Comparação oral das anotações levantadas no início da aula, verificando os 
conhecimentos que obtinham com  as trocas no grupo. 
 
20 min-  Pesquisa 
Os alunos deverão misturar-se, formando novos grupos com 4 integrantes, 
sendo um de tema diferente/ grupo anterior. 
Esses novos grupos usarão os tablets para pesquisar e assistir vídeos e/ou 
dicas de como manter-se seguros na internet, levando em consideração o 
discutido no grupo anterior e socializado na roda de conversa. 
Orientar a pesquisa para que percebam que o ambiente virtual apresenta 
perigos reais.  
 
 
FECHAMENTO 
10 min -  Twitter e as # 
A professora apresentará aos alunos a rede social, demonstrando como 
funciona, como posta, como acompanha (projetar  e o uso de das # para 
levantar tópicos para serem mais vistos e comentados, explicando o uso desse 
recurso nas postagens. 
 
15 min - Hora de ‘postar’! (atividade individual) 

 
 
Como ainda os alunos não dominam as redes sociais e essa aula visa iniciar o 
entendimento sobre pontos positivos e negativos do uso de vários recursos da 



Internet e a compreensão da nossa responsabilidade frente ao nosso 
comportamento em ambiente digital (pois há consequências sérias no mundo 
real), faremos uma simulação de postagem no Twitter. 
Cada aluno receberá um molde de celular e criará uma postagem sobre o que 
mais apreendeu na aula, criando uma # com dica de segurança, de cuidados 
na Internet. 
Nossa meta é subir trends de cuidados no uso da Internet.   
 

  MATERIAIS PARA A AULA 
  
Cartolina preta; 
Envelope coloridos; 
Cartões com temas para os debates; 
Tablets ou computadores; 
Folhas e lápis/ canetas para registros; 
Molde de celular, lápis de cor e canetinhas para a produção da postagem. 
Assunto consultado na Cartilha da Safernet Brasil: Saferdic@s 
Vídeos sugeridos para os alunos:| iStart 
Demonstração da rede social: Today 
Uso das #: Hashtag: o que significa e como usar #hashtag nas redes sociais? 
#descubra  
Aula inspirada na atividade proposta por 
https://www.maramelnik.com.br/post/din%C3%A2mica-crian%C3%A7as-e-a-i
nternet 
 

  PARA EXPLORAR MAIS  
Para ampliar a aula e o entendimento do tema: 
Apresentar a história João e Maria na era Cyber 
E apresentar o jogo de tabuleiro “O mundo virtual é tão perigoso quanto real” 
Jogo João e Maria na era Cyber 

  Criado por [Fernanda Freitas Lima] para www.educamidia.org.br 
Todos os materiais disponíveis sob a licença Creative Commons Atribuição 4.0 
Internacional (CC BY 4.0) 

 

https://new.safernet.org.br/content/saferdics
http://www.familiamaissegura.com.br/
https://twitter.com/explore
https://resultadosdigitais.com.br/blog/o-que-e-hashtag/
https://resultadosdigitais.com.br/blog/o-que-e-hashtag/
https://www.maramelnik.com.br/post/din%C3%A2mica-crian%C3%A7as-e-a-internet
https://www.maramelnik.com.br/post/din%C3%A2mica-crian%C3%A7as-e-a-internet
https://www.ibliss.digital/wp-content/uploads/ebook-educacional-de-seguranca-ibliss-joao-e-maria-na-era-cyber.pdf
https://www.ibliss.digital/wp-content/uploads/jogo-da-seguranca-ibliss-joao-e-maria-na-era-cyber.pdf
http://www.educamidia.org.br/

