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Vamos conversar sobre
Internet Segura?



Você consegue imaginar como seria 
sua vida sem a Internet?

Você já parou para pensar em 
quantas coisas legais consegue 

fazer na Internet?



Para aproveitar tudo que a Internet tem 
de bom é preciso que você tome 

alguns cuidados



Cuidado com 
estranhos

Fale com quem você realmente conhece
Não permita ser filmado e não mande fotos

Se alguém tiver atitudes estranhas conte aos seus pais



Respeite seus colegas
Não faça bullying

Não faça com os outros o que não gostaria que fizessem com você
Peça ajuda

Conte aos seus pais e professores



Você sabe o que é privacidade?



Proteja a sua 
privacidade e das 
outras pessoas

Pense bem antes de escrever algo ou enviar fotos e vídeos
Você gosta de fazer vídeos? 

Mostre aos seus pais antes de postá-los



Respeite o trabalho 
dos outros



Escreva e fale 
corretamente



Respeite os limites 
de idade



Internet não 
é tudo



Não acredite em 
tudo que você lê



Cuidado com 
desafios perigosos



Proteja os seus 
equipamentos



Proteja as suas 
senhas



Desafios de segurança

Vamos testar o que você aprendeu
Está preparado?



Senhas são...

1. secretas, pertencem apenas a mim e só posso contá-las 
aos meus pais

2. públicas, posso contar para quem eu quiser
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Qual é a melhor senha?

1. 123456

2. abcdef

3. Colegio Plural

4. Gosto de usar a Internet!
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Qual opção está correta?

1. Depois que eu postar algo posso apagar facilmente

2. Devo proteger a minha privacidade e das outras pessoas

3. Devo compartilhar tudo que acontece comigo

4. Cada um que se preocupe em manter a sua privacidade
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Se alguém me desafiar a fazer algo, devo ...

1. Aceitar, é claro, adoro um desafio

2. Aceitar e repassar para todos meus amigos

3. Contar aos meus pais
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Se algo na Internet me aborrecer eu devo ...

1. Ficar quieto e não contar para ninguém

2. Contar apenas para meus amigos

3. Contar aos meus pais e professores
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