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>> AMBIENTES DIGITAIS, 
ESPAÇO DE DIREITOS <<
> É UM ESPAÇO PÚBLICO ONDE TEMOS 
DIREITOS E DEVERES <



>>LIBERDADE + CONHECIMENTO =
CAPACIDADE PARA BOAS 

ESCOLHAS<<



Ter comportamentos positivos na 
internet é saber e ensinar fazer 
escolhas conscientes que 
respeitem as regras de 
convivência. Desfrutar das 
liberdades com responsabilidade e 
cuidados com os outros. É 
CIDADANIA num mundo que é também 
DIGITAL.

O que é 
Cidadania 
Digital?
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>> META

Os jovens devem 
mobilizar ao menos 
30 mil 
adolescentes da 
rede pública de 
ensino em ações de 
cidadania digital 
por todo o país. 

>> O PROGRAMA

Programa da 
formação de jovens 
mobilizadores e 
promoção de ações 
de educação 
digital, com o 
foco em bem-estar, 
segurança e 
checagem de 
informações. 
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>> PARCERIA

Educadores 

estarão 

envolvidos nas 

ações, 

participando de 

formações e 

articulando 

dentro das 

escolas.



CONTEÚDOS 
DO PROGRAMA Prevenção e enfrentamento de violência online

(ciberbullying, vazamento de imagens íntimas e 

sextorsão)

Relacionamentos saudáveis na rede

(respeito, empatia, comportamentos positivos)

Autocuidado e saúde emocional

Segurança digital
(Privacidade e reputação na internet)

Educação midiática

(fake news, desinformação e verificação de notícias). 



QUAIS OS 
RECURSOS E 
MODALIDADE DE 
ATIVIDADES? 

Aulas ao vivo

Vídeos informativos

Planos de atividades

Conteúdos de apoio, jogos e 

dinâmicas

TANTO O GUIA CIDADÃO DIGITAL COMO OS 
CONTEÚDOS DE APOIO ESTARÃO DISPONÍVEIS 
PARA DOWNLOAD MEDIANTE INSCRIÇÃO NO 
SITE WWW.CIDADAODIGITAL.ORG.BR



O que é 
Cidadania 
Digital?
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http://drive.google.com/file/d/1yxVu2iIPezLk4sD9EcZUndMmy8q5Polz/view


bit.ly/CD_escolas
cd@safernet.org.br



>>>COMPORTAMENTOS 
POSITIVOS<<<
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>> O QUE SIGNIFICA 
EMPATIA PARA VOCÊ?
>> O QUE VEM À CABEÇA QUANDO 
OUVE ESSA PALAVRA?

#DESAFIO 2
>> Posta na sua rede!
>> Clique aqui para baixar a cartela!
Qual a sua pontuação total? São 10 pontos para 
cada frase verdadeira!
Compartilha e marca nosso perfil:
@safernetbr e @lorevboas

https://drive.google.com/file/d/13RtfQrku_cBZZ51eIXQ18ufOH3BPcBYk/view?usp=sharing


Brincadeiras são comuns entre 
crianças e adolescentes. Mas 
quando eles excluem, 
machucam,  discriminam ou 
ridicularizam o outro já muda 
de nome. E não tem a menor 
graça, viu?

Bullying não é 
brincadeira

Você já praticou ou está 
praticando bullying? Veja aqui
o que fazer.

Veja o link aqui
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https://www.instagram.com/stories/highlights/18053739265029855/
https://www.instagram.com/stories/highlights/17943209788275349/


Às vezes quem é alvo de 
bullying ri ou finge
que não se importa.
Mas o bullying afeta a 
autoestima e pode 
determinar a vida das 
pessoas.

Bullying machuca 
e deixa marcas

O infográfico da campanha
explica o que fazer

Veja o link aqui
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https://new.safernet.org.br/sites/default/files/content_files/infografico_final_0.pdf
https://www.instagram.com/stories/highlights/18054026434037702/


Cada um tem um jeito 
próprio de reagir às 
coisas. Por isso se 
colocar no lugar do outro 
é tão importante para 
evitar e acaba com o 
bullying.

Empatia é a 
palavra-chave :)
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As plataformas têm 
recursos para denúncia de 
bullying ou discurso de 
ódio.  Eles ajudam a 
retirar do ar conteúdos 
ofensivos ou impedem 
agressores de interagir 
com você.

Ferramentas das 
plataformas

Veja o link do central do 
Facebook contra bullying

Para saber mais, veja nossa 
apresentação Privacidade e 

Reputação.

PRIMEIRAS DICAS
1. Bloqueie quem faz bullying
2. Ative palavras "proibidas"
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https://www.facebook.com/safety/bullying


Criar rotinas saudáveis e 
estimular um uso positivo é 
também desafio para os mais 
novos. Assumir o controle da 
experiência e sair do 
“automático”.

Sáude mental
e Internet

https://www.digitalsempressao.org.br

Guia com dicas práticas de 
configurações.
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Talvez seja o momento de mudar a 

forma como você utiliza as redes. 

Procure pessoas e contas que têm a 

ver com seus interesses novos e 

antigos e que façam você se sentir 

bem consigo mesmo(a).

SIGA SUA INTUIÇÃO



FAÇA UMA MANUTENÇÃO DAS REDES 

Reduzir a lista de 

contas que você segue 

pode abrir espaço para 

novas pessoas que te 

colocam para cima.

FAÇA CONEXÕES, NÃO 

COMPARAÇÕES



A “foto perfeita” é apenas 

uma parte selecionada e 

editada, não mostra a 

história toda.

Escape desta cobrança e 

viva seu próprio 

#DigitalSemPressão.



ESCOLHA SEU PÚBLICO
Mesmo que sua conta já seja 

privada, há outras formas mais 

restritas de publicar. 

Você pode usar a configuração 

“Melhores Amigos” dos stories 

para que apenas determinadas 

pessoas possam vê-los. Pessoas 

que não podem ver o story não 

saberão disso.
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www.canaldeajuda.org.br
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http://bit.ly/CD_escolas



http://bit.ly/CD_EDUCADORES




