
FICHA 06  - Animações: o lúdico a favor de boas reflexões

ATIVIDADE: Debate a partir de Animações que tratam de segurança na Internet

TEMA: Os riscos de postar informações e navegar sem orientação na rede

RECURSOS: a partir do 1º ano (Fundamental I e II) 

RECURSOS: 

– Data-show
– DVD Guia SaferNet
– Folha de papel
– Canetas

TEMPO: 1 aula (para cada animação)

SUGESTÃO DE ROTEIRO: 

Distribua uma folha de papel para cada aluno e peça para que tenham caneta ou lápis em mãos. 
(2min) 

Organize as cadeiras na sala de modo que todos fiquem confortáveis para assistir o CD com as 
animação. (3min) 

Sugerimos que o filme seja exibido em 2 momentos. No primeiro, orienta-se que os alunos assistam 
livremente e ao final o professor abre para as observações e percepções que os alunos tiveram.

Durante a primeira exibição, os alunos assistirão sem compromisso de se atentarem aos detalhes do 
filme. (3min) 

Já, durante a segunda exibição, cada aluno deverá escrever no papel quais as informações que 
chamaram mais a atenção dele, registrando os detalhes das mensagens ou imagens (15min).

Se eles desejarem, pode repetir a animação por mais uma vez. (2min) 

Sala em Círculo
Reorganize as cadeiras de modo a formar um círculo. (5min) 

Solicite que cada um da turma leia o que escreveu no papel sobre a animação. Enquanto cada um 
anuncia seus comentários, escreva em um papel ou em um quadro os pontos levantados pelos 
alunos. Em seguida, fomente o debate destacando a riqueza de contribuições de cada um. Finalize, 
enfatizando a mensagem principal passada pela Animação. (30min) 

Mensagens principais de cada uma das animações:

1. Animação criada em ambiente de escola 
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– Uso exagerado do computador, comprometendo outras atividades de lazer, como jogar bola, 
passear com amigos etc;

– Perigo de expor fotografias pessoais na Internet. Além da superexposição da intimidade, as fotos 
podem revelar informações como local onde estuda, onde mora... e esses dados podem acabar 
sendo usados por pessoas mal intencionadas

– Antes de postar fotos na rede, peça orientação a um adulto de confiança, como seus pais ou 
professores.  Depois  que  você  coloca  uma  fotografia  online,  mesmo  que  se  arrependa 
imediatamente, ela já ficou disponível para ser vista e copiada por um número indeterminado de 
pessoas.

– Mesmo que use o recurso do cadeado na rede de relacionamento, a pessoa de sua confiança que 
tem acesso às fotografias pode distribuí-las para outras pessoas sem você saber. E isso pode ser 
feito as vezes sem uma má intenção, embora os resultados possam ter sérias consequências e 
perigos.

2. Animação criada em ambiente de lan house
– Quando estão navegando na Internet em computadores de lan houses, crianças e adolescentes 

podem acessar qualquer tipo de conteúdo, seja interessante, impróprio ou até perigoso.
– Se não contar com alguém responsável para orientá-las, os riscos e as consequências podem se 

tornar ainda maiores.
– Usar a Internet é muito legal, mas exige orientação e conscientização. Assim como em qualquer 

espaço  público,  na  Internet  também  há  pessoas  bem  e  outras  má  intencionadas.  Portanto, 
meninos e meninas precisam ter noção dos perigos e saber que podem recorrer a pessoas de 
confiança, como pais e educadores, para pedir ajuda, caso necessário.

– Esses adultos responsáveis não precisam ser especializados em tecnologia ou feras em Internet. 
Os conselhos e recomendações úteis no dia a dia do convívio real também valem para a Internet. 
Da mesma forma que se orienta um filho ou aluno a não receber presentes de estranhos, por 
exemplo, você também deve orientá-lo a não abrir arquivos enviados de pessoas desconhecidas, 
nem aceitar convites para bate-papo reservado ou encontro presencial.

ESPAÇO PARA ANOTAÇÕES: 


