
 

 

PLANO DE AULA: Pelos poderes de Greiscow, como me 
proteger na internet? 
Como navegar pela internet de forma segura? 
 

Eixo EducaMídia: Participar   Habilidade:  
- Cidadania digital 
- Análise crítica da mídia 
- Letramento digital  

 

Tópicos:  

- Segurança digital 
- Redes Sociais 
- Privacidade na internet 
- Compartilhamento de dados 
- Avaliar a informação 
- Acesso às mídias sociais  

Habilidades BNCC:  
-EF05HI04: Associar a noção de 
cidadania com os princípios de 
respeito à diversidade, à pluralidade 
e aos direitos humano. 
-EM13LGG702: Avaliar o impacto 
das tecnologias digitais da 
informação e comunicação (TDIC) na 
formação do sujeito e em suas 
práticas sociais, para fazer uso crítico 
dessa mídia em práticas de seleção, 
compreensão e produção de 
discursos em ambiente digital. 
-Participação consciente na cultura       
digital. 
-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 com a informação e opinião, de 
forma a possibilitar uma presença 
mais crítica e ética nas redes. 

Segmento:  
Fundamental 1 - 5.ano (10 - 11 anos) 

Duração sugerida:  
3 aulas - 135 minutos  

 
OBJETIVOS 
 
Realizar, de forma habitual, a leitura reflexiva de textos de mídia em qualquer 
formato; 

● entender as práticas de curtir, comentar e compartilhar e suas 
consequências; 

● combater a desinformação; 
● avaliar criticamente o propósito e a qualidade da informação 

encontrada; 
● utilizar mecanismos de checagem da informação; 
● trabalhar colaborativamente.

 
● Conscientizar os alunos trazendo informações sobre como navegar 



nos diferentes ambientes com segurança e responsabilidade. 

 

  ATIVAÇÃO 
 

Realizar a atividade “Raio laser” - QR CODE com as palavras-chave da aula - 
Antivírus; Pop ups; Cyberbullying; Phishing; Direitos autorais; Spyware; 
Senha; login/logout e Fake News. QR CODE - PALAVRAS  
Orientação de como será a atividade. 
Os códigos serão espalhados pela escola. A turma será dividida em pequenos 
grupos e cada grupo deverá procurar os códigos pela escola e anotar a(as) 
palavra(s) encontrada(s). Caso, os alunos não possuam celular para captar o 
código, a atividade poderá ser adaptada com pistas, enigmas, dicas escritas 
para encontrar as palavras. 
Ao final da brincadeira, promover um debate sobre as palavras que 
encontraram - Sobre o que será a nossa aula? Alguém tem alguma ideia? 
Sabe o que significam essas palavras? Alguém já ouviu falar de alguma 
delas?  
 

DESENVOLVIMENTO 
 

1. A partir das respostas iniciais, colocar a ideia de que é preciso ter 
cuidado quando navegamos na Internet e que é importante ficar 
atento à  diversidade de informações encontrada nesse ambiente.I 

2. Mostrar a imagem de super-heróis e perguntar  qual a relação  com a 
internet. 

3. Apresentar aos alunos uma seleção de informações com dicas para 
usar a internet com segurança. 

4. Explicar cada palavra que eles encontraram pela escola. Questionar 
os alunos, se eles já ouviram falar, se tiveram algum problema na 
internet ao acharem que sabiam o que estavam fazendo. 

5. Perguntar se alguém já caiu em algum golpe pela internet, se já 
entrou em algum perfil falso; como interagem com os vídeos 
publicados na internet, se possuem redes sociais, se há alguém que 
controla esse acesso,  

6. Ao longo da apresentação, perguntar sobre os temas e ouvir as 
crianças e sempre alertar que a internet não é uma terra sem lei e que 
é importante pedir ajuda quando se sentir frágil, inseguro diante de 
alguma situação e checar os fatos antes de compartilhar fotos de 
colegas, clicar em informações duvidosas, perfis em redes sociais 
pedindo informações;  alguém já caiu em algum golpe pela internet?; 
já entrou em algum perfil falso?;  possuem redes sociais? alguém 
monitora/ controla seu acesso?  

7. Apresentar vídeos informativos sobre cyberbullying e Fake News do 
Safernet e realizar perguntas disparadoras como: alguém já sofreu 
bullying na internet?  Já fez isso com outra pessoa? Isso é crime? Já 
compartilhou notícias falsas? Você sabe como checar a informação?  
 Perguntar para as crianças como interagem com os vídeos 
publicados na internet, se possuem redes sociais, se há alguém que 
controla esse acesso, se elas acham que é permitido possuir essas 
redes, se conhecem alguém que teve problema na internet. 

 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1w4-luxr2D_hFpBo6ExHi9tFnhFxWVu1E?usp=sharing


FECHAMENTO 

Promover uma atividade de gamificação no kahoot. Nesse jogo, haverá 
situações exploradas durante as aulas com o intuito de promover a reflexão 
sobre os temas abordados. A intenção desse jogo é observar se houve 
alteração na forma como percebiam/recebiam essas informações. 

  MATERIAIS PARA A AULA 
  

- Slides Dicas para usar a INTERNET com SEGURANÇA 
- Material do Safernet - Início 
- Cuidado com perfis falsos - https://new.safernet.org.br/content/fakes 
- Site para criação do QR CODE - Gerador de QR CODE  
- QR CODE impresso 
- Fita adesiva  
- Jogo produzido no Kahoot  
- Computadores  
- Projetor 
- Celular 

 

  PARA EXPLORAR MAIS  
 

- Material do Safernet: 
Jogue e aprenda: Estar online 
Cartilha Helpline 

- Vídeo Ted Edu Como notícias falsas se espalham 
- Site Internet Segura  
- Baralho Inteligência Digital - Matrix Editora  
- Cartilha para as crianças - Guia Internet Segura  
- Projeto do Google - Seja Incrível na Internet 
- Vídeo Kahoot - Como usar o Kahoot  

 
Realizar uma roda de conversa conduzida pelos alunos e mediada pela 
professora, com as demais séries, para debater e orientar os colegas sobre a 
importância de uma navegação segura na internet, principalmente quando 
envolve crianças e adolescentes, para que não caiam em armadilhas e nem 
compartilhem desinformações, pois saber o que é falso ou verdadeiro é 
fundamental para se estar seguro no mundo virtual. 

  Criado por Roberta Taffarello  para www.educamidia.org.br 
Todos os materiais disponíveis sob a licença Creative Commons Atribuição 4.0 
Internacional (CC BY 4.0) 

 

https://docs.google.com/presentation/d/17g1iQfHWyuvgXOrvmNjpBlhRbESJIQtcDEip7L1Of7s/edit?usp=sharing
https://new.safernet.org.br/?field_subject_value=Seguran%C3%A7a%20Digital&field_type_value=All
https://new.safernet.org.br/content/fakes
https://br.qr-code-generator.com/
https://new.safernet.org.br/content/jogue-e-aprenda-estar-online
https://new.safernet.org.br/content/cartilha-helpline
https://www.youtube.com/watch?v=cSKGa_7XJkg&feature=youtu.be
https://internetsegura.br/
https://matrixeditora.com.br/produtos/inteligencia-digital/
https://internetsegura.br/pdf/guia-internet-segura.pdf
http://g.co/SejaIncrivelNaInternet
https://www.youtube.com/watch?v=rRZtdTzfk5g
http://www.educamidia.org.br/

