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Introdução
Você consegue imaginar a vida sem a Internet?
Em 2014, a população mundial da internet alcançou 3
bilhões pela primeira vez, chegando a quase 40% da
população do planeta. À medida que a tecnologia se
desenvolve, descobrimos novas maneiras de integrar
a Internet em nosso dia a dia, e a previsão é de que
até 2020 haja 7 vezes mais dispositivos conectados à
internet do que pessoas existentes no planeta.
A World Association of Girl Guides and Girl Scouts
(WAGGGS - Associação Mundial de Bandeirantes)
reconhece a importância da internet em nossas vidas,
além da variedade de oportunidades que ela oferece
aos nossos membros. Uma bandeirante no Peru ou
Quênia pode agora se conectar com uma nova amiga
no Canadá, Coreia do Sul ou na Índia, aproximando
ainda mais o Movimento e permitindo que crianças e
jovens se conectem para compartilhar informações e
defender assuntos que são importantes para elas em
suas comunidades, países e para o mundo.
Com um uso tão difundido desta tecnologia, é mais
importante do que nunca certificar-nos de que nossos membros possam continuar a usar a internet
de maneira segura, conectando-se positivamente com outros online, respeitando seus próprios
direitos e reputação no mundo digital. Como em todos os riscos, acreditamos ser importante
trabalhar com crianças e jovens para ajudá-las a criar seu conhecimento e entendimento, fornecendo oportunidades pelas quais elas podem se equipar com as habilidades das quais precisarão para
desfrutar do uso da tecnologia da internet de forma segura e explorando o máximo de seu potencial,
além de criar habilidades, conscientização e confiança no gerenciamento dos riscos associados a isso.
Fazendo parceria com a Symantec, uma das maiores empresas de segurança da Internet no mundo,
para construir este currículo, a WAGGGS espera compartilhar com nossos membros a experiência da
empresa em segurança na Internet. Com apoio profissional e aconselhamento dos profissionais de
segurança virtual da Symantec e especialistas em educação não formal da WAGGGS, acreditamos que
o currículo Surf Smart fornece um recurso incomparável que assegurará uma geração de crianças e
jovens equipados com as habilidades necessárias para protegerem a si mesmos e outros online.

Tenha uma boa navegação!
Nicola Grinstead
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Como usar este pacote e conseguir um distintivo
Apenas 40 por cento da população mundial tem acesso à Internet. Se você estiver
conectado, a Internet provavelmente tem um grande papel na sua vida. Você a utiliza
para responder perguntas, compartilhar com seus amigos e aproveitar seu tempo livre.
O Surf Smart vai te levar em uma aventura digital para explorar como aproveitar ao
máximo seu tempo online e conectar-se com comunidades locais e globais, e como ficar
seguro e fazer boas escolhas quando você estiver conectado.
Surf Smart contém muitas atividades divertidas para ajudá-lo a desenvolver novas habilidades e
conscientização. Há três temas:

Conecte-se positivamente online (p. 8)
Proteja-se contra os riscos online (p. 17)
Respeite seus direitos e reputação online (p. 25)
Fique atento para fatos extras interessantes para ajudá-lo a concluir as atividades e para ótimas dicas sobre
como aproveitar ao máximo seu tempo online. À medida que você explorar o pacote, você pode encontrar
palavras novas para você; elas estão explicadas no glossário da página 41.

Como conseguir seu distintivo em seu país
Ao concluir o currículo, você precisará receber seu distintivo Surf Smart. A melhor maneira de se fazer isso
é entrar em contato com sua organização local no endereço abaixo, e eles poderão enviar o distintivo para
você e para seu grupo.

Atividades para conseguir um distintivo
Escolha duas atividades de cada tema (Conecte-se — Proteja-se — Respeite) mais a
atividade “Coloque-se em primeiro lugar” na página 34 para conseguir seu distintivo.

Conecte-se Proteja-se Respeite

Tempo

Materiais

Coloque-se
em primeiro
lugar

Idade

Caixa de
informações
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Conselho para os líderes
•

•

•

•

•
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A segurança na Internet é um assunto cada vez
mais discutido, à medida que jovens encontram
mais maneiras de fazer disso parte de seu dia a
dia. Este pacote tem como objetivo conscientizar
sobre a segurança na internet para o máximo de
Bandeirantes possível. Você pode ajudar adaptando
as atividades e os requisitos para o distintivo para
tornar o Surf Smart acessível para seus membros você os conhece melhor!
As atividades neste pacote foram 			
desenvolvidas para membros da WAGGGS de todas
as idades e gêneros, e com colaboração de vários
países. Algumas atividades foram marcadas como
mais adequadas para membros mais velhos ou
mais novos, mas use seu próprio julgamento ao
selecionar as atividades para seu grupo. Apesar
de ser importante que nossos membros estejam
cientes de como ficarem seguros em uma situação
online, a Surf Smart incentiva, mas não obriga os
membros a acessar a Internet, sendo que as
atividades podem ser feitas em ambientes sem
acesso à internet.
Os tempos sugeridos para cada atividade são um
guia para ajudá-lo no planejamento. Eles 		
dependem do tamanho de seu grupo e de como
você está adaptando suas atividades.
Explore as informações deste pacote antes de
começar as atividades. Em todo o pacote há “caixas
de informações” que fornecem as informações
necessárias para compartilhar com os membros
jovens antes, durante e após cada atividade. Os
links online que escolhemos são considerados
apropriados para um público jovem, mas 		
aconselhamos que você verifique-os 		
antecipadamente para certificar-se de que poderá
compartilhá-los com o grupo.
Recomendamos que as atividades que exijam
tempo online sejam restritas a membros de 13
anos ou mais. Isso é porque alguns serviços usados
frequentemente, como o Facebook e o Youtube,
não são para crianças com menos de 13 anos. No
entanto, isso é apenas uma diretriz, e você pode
considerar muitas dessas atividades apropriadas
para membros mais jovens. Como as crianças agora
aprendem a usar a internet assim que começam
a escola, se não antes disso, sentimos que é
importante para nossos membros começarem a
aprender sobre a segurança na internet o mais
rápido possível.
COMO FICAR SEGURO ONLINE

•

É sua responsabilidade se assegurar que todas as
proteções estejam colocadas e consentimentos
tenham sido obtidos ao usar este recurso. Utilize as
diretrizes de segurança na internet para adultos na
página 36 para ajudá-lo.

•

Incentivamos que você adicione qualquer conteúdo
relevante que descobrir em sua própria pesquisa.
Você encontrará vídeos, músicas, fotos, jogos e
muitas informações no YouTube e nos sites listados
no fim do pacote.

Compartilhe!
Por fim, seria ótimo compartilhar sua
experiência Surf Smart, as fotos que
você tirou e os vídeos que criou com os
bandeirantes ao redor do mundo!

Há muitas maneiras de se
conectar com a WAGGGS!
Visite www.wagggs.org

Twitter (@wagggs_world)
Facebook
(www.facebook.com/wagggs)
Conte o que você achou deste
pacote de atividades participando
de nossa pesquisa online:
www.wagggs.org/en/internetsafety

@

Envie sua história Surf Smart para
youthlearning@wagggs.org

Vamos
começar
ASSOCIAÇÃO MUNDIAL DE BANDEIRANTES
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Conecte-se…de maneira positiva
online
Complete duas das atividades para conseguir seu distintivo!
DICA!
Preste atenção nos seus amigos
online; se você achar que correm
algum risco, aja!

1 O que isso significa para mim
A internet se tornou grande parte de nossas vidas
muito rapidamente. Faça uma lista das maneiras
que você acha que a internet afeta sua vida, tanto
os pontos positivos quanto os negativos.
Pergunte a pessoas que você conhece de uma
geração diferente, como seus pais e avós, como
eles utilizam a internet em seu dia a dia.
Qual a diferença entre a resposta deles e a sua?
Crie uma exibição das respostas usando pôsteres,
panfletos, posts em blogs ou vídeos.

Redes sociais
As redes sociais são grande parte da vida online.
Elas facilitam muito o contato com seus amigos e
exploram muitos conteúdos novos, como vídeos,
fotos e bate-papo, tudo isso no mesmo serviço.
•

15 min
papel, lápis, lápis de cor para todos os
participantes
TODAS AS IDADES

•

Faça mais – Escolha alguém de alguma

geração anterior que você acha que mudou o
mundo, como Emmeline Pankhurst, Mahatma
Ghandi, Rosa Parks ou Nelson Mandela. O que você
acha que eles teriam feito de forma diferente se
eles tivessem uma conta em redes sociais?

10 min
8
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•
•

Verifique suas configurações de privacidade
e peça a um amigo ou familiar que veja seu
perfil para que você tenha certeza de que
não está postando informações que você
preferiria não exibir. Quando olhamos para as
redes sociais todos os dias, é muito fácil não
percebermos coisas simples que poderiam ser
guardadas apenas para nós.
Leia sobre a reputação digital e a criação para
a internet, pois esses assuntos são muito
importantes quando se usa redes sociais.
Se você tem menos de 13 anos, você não
deveria ter uma conta no Facebook.
Se alguém pedir para ser seu “amigo” online,
não clique automaticamente em “sim”. Você
conhece mesmo essa pessoa? Se não conhece,
pense se você gostaria que ela visse seu perfil
e seus posts.

2 Curta ou longa?
Dê a todos três objetos para incluírem em uma
história. Metade do grupo deve inventar uma
história de qualquer tamanho. Metade do grupo
só pode utilizar 140 caracteres para escrever sua
história. Compartilhe as histórias. Qual grupo
teve mais facilidade em contar uma boa história?

10 min
papel, lápis, 3 objetos

13

Faça mais – Posts curtos em redes sociais
podem fazer com que a mensagem seja mais difícil
de ser passada.
Usando sua conta em grupo, tente compartilhar
sua história usando diferentes mídias sociais, como
Facebook, Twitter, Google+, Tumblr, VK, etc. Que
tipo de mensagens você acha que funciona bem
em redes sociais? Há outras mensagens que seriam
melhor se compartilhadas de formas diferentes?

3 Qual é a mensagem?
Dê a todos tiras de papel e sentem-se em um
circulo. A primeira pessoa cochicha uma palavra
para o seu vizinho, que tem que desenhar o que
ouvir e passar para a terceira pessoa, que por sua
vez cochicha o que vir para a próxima pessoa e
assim por diante, com a mensagem sendo
alternada entre palavras e desenhos. A
mensagem é a mesma quando volta ao começo?
Comece com objetos ou frases simples, e então
deixe a mensagem mais complexa. Peça ao seu
líder para que selecione secretamente alguém no
círculo que mudará uma palavra da mensagem.
É possível descobrir onde foi que ela mudou?

Discuta: Como as mensagens podem mudar na
Internet? Quando você posta informações online,
qual o nível de controle que você tem sobre elas?

10 min
10min
computador/tablet/smartphone
com acesso a internet

papel, lápis
13

TODAS AS IDADES
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Quase

40%
da população mundial utiliza a Internet

4 Conecte-se

5 Veja seu local

A Internet não é a única maneira de as pessoas
se conectarem. Como Bandeirante você faz
parte de um Movimento mundial que reúne
jovens de 146 países. Pesquise as diferentes
maneiras de entrar em contato com um grupo
de bandeirantes em outro paísou com um
dos Centros Mundiais da WAGGS. Mostre seus
planos para seu líder e experimente-o juntos.
Os métodos incluem e-mail, telefonema,
chamada de vídeo e envio de cartas para um
grupo que você encontrou online.

Não se trata apenas de conexões internacionais;
a internet também pode ser uma ótima maneira
de entrar em contato com a comunidade local e
compartilhar oportunidades. Mas o que acontece
se você não conseguir encontrar os fatos que
você precisa? Pesquise sobre a presença online
de sua comunidade - poderia ser melhor? Saiba
as oportunidades que estão disponíveis para
jovens em sua comunidade e pesquise sobre
como você poderia usar um portal na Internet
como um site ou página do Facebook para
espalhar a mensagem e melhorar o acesso às
informações e oportunidades da comunidade.

Estar em contato com pessoas de outra cultura é
muito animador, mas é importante entender e
respeitar as diferenças entre suas vidas. Isso vale
tanto para quando você se conecta por meio da
Internet quanto para encontros pessoais.
Pesquise sobre sua sociedade e cultura e
pratique fazer perguntas sem julgamentos para
aprender mais sobre suas vidas. Se você estiver
se conectando em tempo real, não se esqueça
de levar em consideração a diferença de tempo.

esta atividade precisa de preparação
e implementação em mais de uma reunião
computador/tablet/
smartphone com acesso à internet

13

Faça mais – como você poderia usar a Internet
20 min
computador/tablet/smartphone
com acesso a internet, papel, lápis

13

Faça mais – Faça uma conta no SKYPE para
seu grupo e entre em contato com diferentes
membros da WAGGS desta forma.
Visite:
www.wagggs.org/en/internetsafety para obter
mais informações sobre como se conectar

para dar início a um projeto de comunidade? Alguns
grupos de comunidade de muito sucesso utilizam
a internet para conectar as pessoas que estão
procurando por terras para plantar seus próprios
alimentos com terras não utilizadas na comunidade.
Outros utilizam a ferramenta para divulgar itens
que querem reciclar ou para permitir que as
pessoas troquem habilidades, por exemplo, alguém
que possa ensinar espanhol que esteja procurando
por alguém que queira lhes ensinar habilidades
básicas de informática. E que tal um grupo de 		
discussão que colete e compartilhe oportunidades
de voluntariado para jovens? Pesquise em sua 		
comunidade e identifique uma necessidade que
você acha que pode ser atendida usando a Internet.

Saiba mais sobre projetos de ação em
comunidade na WAGGGS aqui:

20 min

www.wagggs.org/en/resources/document/view/25247

computador/tablet/
smartphone com acesso a internet
10
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7 Bloqueie!
Coloque uma pista de obstáculos no seu local de
encontro. Vende dois membros da equipe e
faça-os andar de um lado da pista para o outro.
Cada um tem um “guia” andando com eles, mas
esse guia só pode ajudar com a voz. É fácil andar
pela pista sem tocar nos obstáculos?

DICA!
Não gosta do que alguém está
dizendo? Bloqueie.

Discuta:

6 Aventura online
Uma das melhores coisas da internet é que ela
apresenta oportunidades que você nem sabia
que existiam bem na sua tela. Qual seria sua
verdadeira aventura? Talvez uma viagem para
um país do qual nunca ouviu falar, ou um desafio
tão poderoso que deixe seu coração acelerado?
Imagine sua aventura perfeita e então use a
internet para organizar um scrapbook virtual
de sua viagem com informações e mídias que
encontrar online. Compartilhe sua aventura com
seu grupo e exiba em casa para inspirá-lo.

Esta brincadeira é um pouco como
navegar na Internet; a pessoa que está vendada é
como alguém que usa a internet e que nem
sempre vê os riscos de segurança ao seu redor.
O guia representa o software de segurança que
pode ajudar o usuário a navegar na internet de
forma segura. No entanto, o software de
segurança não pode fazer tudo sozinho.
A pessoa vendada deve cooperar e ter cuidado,
usando seus outros sentidos e não sair correndo.
Ao usar a internet, os usuários precisam ter o
máximo de esperteza e cuidado. Isso, combinado
a um bom software de confiança, os manterá
seguros na internet.

15 min
15 min
computador/tablet/smartphone com
acesso à internet e impressora
13

objetos para obstáculos, um cachecol
ou venda para cada participante
TODAS AS IDADES

Faça mais

– e se seu sonho se realizasse e
você realmente pudesse fazer essa aventura?
Pesquise sobre como você poderia usar a internet
para planejar o itinerário perfeito, conseguir
informações privilegiadas e encontrar os melhores
negócios. No entanto, nem todo negócio é tão
bom quanto parece, então aprenda a identificar
os golpes. Visite alguns sites seguros da internet
listados na parte de trás do pacote para dicas sobre
como usar a internet para planejar viagens.

20 min
computador/tablet/smartphone com
acesso à internet
13
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Uma única pesquisa no
Google utiliza 1,000
computadores em
0.2 segundos para buscar
uma resposta

8 Melhores da web

Busca segura
A Internet é a maior biblioteca que você vai
encontrar, e qualquer pessoa pode contribuir. No
entanto, isso significa que nem tudo o que você
encontra é confiável. O conteúdo não tem que ser
escrito por especialistas, e as pessoas podem ter
várias opiniões diferentes que afetam a maneira
com que escrevem sobre algo.
Então, como você pode ter certeza de que sua
pesquisa contém informações confiáveis?

Há muitos e ótimos sites por aí, mas você não
pode utilizar todos. Em vez disso, compartilhe
o que sabe com seus amigos! Em grupos, fale
sobre seus sites preferidos, o que eles fazem e
por que você gosta deles. Crie um mapa visual
dos bons sites que o seu grupo recomenda e
organize-os por uso, por exemplo, redes sociais,
ouvir música, saber sobre atividades externas ou
jogos. Como você acha que esta lista pode ajudar
alguém que procura novos sites ou que estão na
Internet pela primeira vez?

•

•

•

20 min
computador/tablet/smartphone com
acesso à internet, papel, lápis, lápis de cor para
todos os participantes

•

TODAS AS IDADES

Faça mais – há algo que você sabe fazer 		

online que alguém de uma geração mais antiga
não sabe fazer? Fale com um adulto em quem 		
confia e descubra o que eles mais gostariam de
saber fazer online e ensine-o a fazer isso. Você
também pode usar a lista de sites interessantes
que você criou na atividade acima como referência
e para exemplos.

20 min
computador/tablet/
smartphone com acesso à internet
12
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•

•

Use mais de uma palavra para descrever o que
você está procurando. Por exemplo, se você
quiser saber mais sobre a cultura musical do
Brasil, buscar por “Brasil dança cultura música”
lhe dará informações mais específicas do que
apenas “Brasil”.
Pare e pense nas palavras que está
utilizando antes de clicar em “pesquisar”.
Alguma delas tem outros significados que
podem trazer resultados não desejados?
Verifique suas informações. Nem tudo que
você encontra online pode ser confiável, então
seja esperto ao fazer a pesquisa e verifique
pelo menos três sites para verificar as 		
informações, e não se esqueça de olhar em
livros ou falar com pessoas que podem saber
sobre o assunto.
Verifique os filtros de busca, principalmente
se você estiver procurando por imagens, para
evitar materiais inapropriados. Verifique as
configurações de sua pesquisa e selecione as
configurações de maior segurança.
Quer voltar para um site que você já visitou?
Marque seus sites como favoritos ou verifique
a lista de histórico para certificar-se de que
está visitando novamente a mesma página.
Verifique se digitou corretamente! Um
pequeno erro de digitação em sua busca pode
trazer resultados que você não deseja.

Software de segurança pode te proteger de sites
falsos. Baixe ferramentas de navegadores ou
utilize as do software de segurança para identificar
sites impostores e manter suas pesquisas seguras.
Alguns podem mostrar a classificação do site.

DICA!
Alguém está agindo de forma errada em
um aplicativo de mensagens instantâneas,
sala de bate-papo ou jogo online? Use o
botão Print Screen para tirar uma captura
de tela das mensagens; em seguida, abra
o programa Paint, cole a captura de tela e
a salve como prova.

9 Caça ao tesouro por texto
Como você pode usar a tecnologia móvel para
atualizar uma atividade familiar? Tente organizar
um texto ou e-mail de caça ao tesouro para seu
grupo. Explore a área local e pense em dicas que
um grupo poderia seguir para encontrar locais
específicos, bem como uma pergunta sobre
cada local que eles só podem desvendar quando
estiverem lá. Envie o grupo com um celular e
mande um torpedo com a primeira dica e a
primeira pergunta. Quando eles enviarem a
resposta por torpedo, envie outro para eles com
a dica e pergunta para o próximo local. Como
usar o celular mudou a experiência?

Usando aparelhos móveis
Navegar na Internet não é apenas mais com
computadores. Com telefones celulares, dispositivos
tablet e consoles de videogame portáteis, agora você
pode estar conectado praticamente em qualquer
lugar. É tão importante ser inteligente ao usar estes
dispositivos quanto quando você está sentado em
frente ao seu computador. Algumas instruções
básicas:
•

30 min
•

computador/tablet/smartphone com
acesso à internet por grupo
13
•

Faça mais – Tente outras maneiras de utilizar
a tecnologia móvel nas atividades. Pense em
incorporar aplicativos de um smartphone e defina
um desafio onde os membros jovens precisariam
usar ao menos 5 aplicativos diferentes em seus
telefones, como: Google maps, QR codes (um tipo
de código de barra que seu telefone pode ler),
gravador de áudio, calculadora, bússola, câmera,
etc.

•
•
•

30 min
computador/tablet/smartphone
com acesso à internet por grupo

Qualquer coisa enviada por mensagem
instantânea ou SMS pode ser encaminhada
facilmente e compartilhada, então pense duas
vezes antes de enviar qualquer coisa que você
não gostaria que outra pessoa visse.
A maior parte dos dispositivos móveis pode ser
protegida por senha. Coloque uma senha em seu
telefone - isso impede que informações sejam
acessadas em caso de perda ou roubo, além de
impedir que amigos usem toda a sua mesada!
Ainda não existem muitos vírus para celulares,
mas eles estão por aí. Tenha cuidado ao clicar
em um link desconhecido ou responder a um
torpedo inesperado. Verifique se o software
de segurança para a sua marca de telefone
consegue realizar a tarefa.
Nunca dê seu número de celular para alguém
que você conheceu online, mas que não conhece
pessoalmente.
Fique atento em quanto você está gastando e
saiba seu limite.
Tenha cuidado com o tempo que você passa no
telefone, principalmente à noite, antes de ir
dormir. Há estudos que alertam que usuários
de celulares e tablets que olham para telas com
brilho forte à noite podem desfazer os ritmos
naturais do corpo e resultar em um sono ruim.

13
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DICA!
Você usa o seu celular quando está
fora de casa? Esteja alerto, pois,
quando você está em uma ligação,
você não está necessariamente        
prestando muita atenção aos
seus arredores, especialmente se       
estiver tarde.

10 Escolas do futuro?
Já pensou em como a tecnologia afeta a maneira
como aprendemos? Sugata Mitra, vencedora do
prêmio TED em 2013 apresenta um tipo
diferente de escola: uma escola na nuvem.
Assista a essa palestra TED inspiradora www.
ted.com/talks/sugata_mitra_build_a_school_
in_the_cloud onde ele apresenta seu projeto e
discuta com o resto do grupo o que você acha
disso. Você se interessaria por uma escola assim?
Qual a diferença dela para a sua escola? Você
concorda com este ponto de vista?

40 min
computador/tablet/smartphone
com acesso à internet

13

Faça mais – Saiba mais sobre o projeto de
Sugata Mitra com base em um ambiente de
aprendizado auto-organizado (Self-Organised
Learning Environment - SOLE)
www.theschoolinthecloud.org. Compartilhe sua
opinião usando a conta de mídia social do seu grupo
e convide seus amigos a compartilharem suas
opiniões também.
20 min
computador/tablet/
smartphone com acesso à internet
14
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DISCUTA:
Como fazer seu blog totalmente
privado?

Fazer blogs
Blogs são diários online onde as pessoas 		
compartilham suas opiniões e sentimentos, além de
capturar momento de suas vidas em texto, imagens e
vídeos. Você pode tornar o seu blog privado, 		
compartilhar com pessoas que você conhece ou
torná-lo público. Blogs são ótimas maneiras de 		
praticar suas habilidades de escrita e ser criativo, e
você também pode usá-lo para se conectar com outros
que compartilham os mesmos interesses que você.
Blogs funcionam melhor se eles se focam em um
assunto ou interesse específico. Em vez de descrever o
que você tomou de café da manhã, concentre-se em
algo que você ama — quanto mais específico, melhor!
Seja o que for que você escreva em seu blog, faça-o
com segurança.

Dicas para escrever em seu blog de 		
maneira segura
•

Verifique suas configurações de privacidade antes
de postar. Se o seu blog puder ser acessado por
todos os que você conhece, não poste nada que
você não gostaria que todos os que você conhece
vissem.
• Remova qualquer informação pessoal de seu blog
ou perfil que pode ser usada para te identificar,
como nomes completos, idades, locais, números
de telefone ou nome de sua escola.
• Aprenda como gerenciar os comentários ou
bloqueá-los. Fique pronto para monitorar seu blog
para comentários inapropriados e removê-los.
• Lembre-se de que, uma vez que algo é postado
online, não se pode voltar atrás. Mesmo se você
excluir um post, seu conteúdo pode ter sido
copiado.
• Se algo em seu blog te fizer se sentir 		
desconfortável, como outras pessoas fazendo
comentários que você não gosta, fale com um
adulto em quem confie.
• Não inicie um blog simplesmente para ter um
blog. Espere até ter uma ideia clara sobre o que
você quer escrever.
Mostre seu blog para um adulto de confiança e peça
que ele fique de olho no que é postado lá.

Em 1 segundo temos:
8,480 Tweets enviados,
1,701 fotos postadas no instagram,
1,720 posts no tumblr,
1, 651 ligações no Skype,
95,156 vídeos do YouTube visualizados,
2,367, 473 e-mails enviados

11 Escreva em seu blog sobre
isso
Você já pensou em começar um blog? Blogs são
uma ótima maneira de praticar suas 		
habilidades criativas, como escrita e fotografia,
mas é importante planejar com 		
antecedência sobre o que você vai escrever e ter
uma ideia clara de quais informações você quer
que apareçam em seu blog e o que quer guardar
para si mesmo. Os blogs de maior sucesso
concentram-se em assuntos em que as pessoas
estão interessadas. O que você sabe ou quer
saber? Faça uma lista de tópicos de blog que
você acha que gostaria de escrever e
compartilhe com o seu grupo. O que os seus
amigos achariam mais interessante de ler? Crie
um blog privado para compartilhar com seus
amigos e família, e o atualize por um período.

esta atividade requer preparação e
implementação em mais de uma reunião

computadora/tablet/telefone
inteligente con acesso à internet
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Criando para a Internet

DICA!
Lembre-se de sair quando tiver
terminado de trabalhar na página.

12

História em fotos

Você gosta de tirar fotos? Por que não
usá-las para contar sua própria história?! Decida
que mensagem você quer compartilhar, planeje
como uma série de imagens, e tire fotos que,
quando exibidas em determinada ordem, digam
o que você quer dizer.

20 min

Faça mais – coloque sua história na Internet

usando um serviço que te dê controle de
privacidade, como o Flickr, Google+ Photos,
Instagram ou um grupo do Facebook, para que
você possa controlar quem você convida para ver
sua história; compartilhe-a, então, com os amigos
e a família. Saiba mais sobre colocar marca d’água
em suas fotos e como isso pode impedir que outros
copiem suas imagens; tente fazer isso.
Lembre-se de que você pode compartilhar suas
fotos com outros bandeirantes ao redor do mundo
em www.wagggs.or/en/internetsafety !

10 min

16
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Ao criar conteúdo original, você automaticamente
possui direito de propriedade sobre o conteúdo.
O conteúdo original é qualquer coisa que foi criado
100 por cento por você — uma gravação de você
cantando uma música que você cantou, por
exemplo, não cantando uma música que foi escrita
por outra pessoa. Ao usar a maioria dos serviços
online, você mantém esses direitos de conteúdo.
No entanto, há muitas maneiras de os serviços
online ainda poderem usar seu conteúdo sem tirar
seus direitos de propriedade — e essas maneiras
estarão nos Termos de Serviço e Termos de Uso.
Se você procurar em seus Termos de Uso de um
serviço, você provavelmente encontrará uma frase
parecida com esta:

câmera/tablet/smartphone e
impressora

computador/tablet/smartphone
com acesso à internet

Quando você coloca seu conteúdo na Internet,
você está celebrando um contrato com o serviço
para o qual você fez o upload. Seja o Facebook
ou o YouTube, um site de blog como o Tumblr, ou
um site de fotos como o Flickr, ao fazer upload
de seu conteúdo você concorda com os “Termos
de Serviço” ou “Termos de Uso” desse site — as
regras de um provedor de serviços online que os
usuários devem obedecer.

13

“Ao enviar o conteúdo para nosso Serviço, você
nos concede uma licença mundial, perpétua,
não exclusiva e livre de royalties para usar,
copiar, adaptar, modificar, publicar, exibir e
distribuir seu conteúdo em qualquer mídia”
Isso significa que o serviço pode fazer qualquer
coisa que quiserem com seu conteúdo, apesar de
o conteúdo continuar sendo de sua propriedade.
Eles podem compartilhar com outras pessoas ao
redor do mundo pelo tempo que quiserem, mudar
como quiserem, publicar sob qualquer forma, e dar
ou vender esse conteúdo para empresas que farão
o mesmo. Esses termos não se aplicam apenas a
vídeos e fotos e também podem se aplicar a posts
e tweets em sites de mídia sociais. A única
maneira de ter certeza de que está feliz com como
um serviço web utiliza seu conteúdo é verificando
você mesmo os Termos de Uso.

Proteja-se... dos riscos online
Complete duas das atividades para conseguir seu distintivo!

DICA!
Restrições de idade online estão
lá para impedir que você veja algo
que você realmente não quer ver.
Se uma página disser “18+”, saia e
conte a seus pais/responsáveis.

1 Mostre
Em um pequeno grupo, decida três dicas básicas
que você acha que são importantes para deixá-lo
seguro online. Crie uma dança, uma música ou
show que comunique essas dicas, e apresente-a ao
seu grupo.

15 min

TODAS AS IDADES

Pense em como você pode deixar suas dicas
básicas fáceis para membros mais jovens
entenderem, e apresente para um grupo de
pessoas com menos idade. Depois disso, fale com
eles sobre a mensagem da apresentação.

15 min

DICA!
Verifique as configurações de
privacidade de sites onde você
posta informações.

13

Faça mais – Grave sua apresentação e faça

upload no canal do YouTube da WAGGGS.

DISCUTA

Lembre-se de verificar se todos os envolvidos
gostariam de aparecer online.

15 min

13

O que você deve fazer se alguém
em um bate papo pedir para que
você envie uma foto?
ASSOCIAÇÃO MUNDIAL DE BANDEIRANTES
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2

DISCUTA:

Senha perfeita

Uma boa senha usa uma mistura de letras,
números e símbolos. Deve ser difícil para alguém
adivinhar, mas fácil para você se lembrar. Em
um grupo pequeno, revezem-se para escolher
um objeto memorável ou uma frase ou ditado
favorito, como uma fala do seu livro ou filme
preferido. Cada pessoa, então, pensa em como
transformar esta frase em uma senha difícil
de adivinhar, mas fácil de se lembrar com até
oito caracteres, usando uma mistura de letras,
números e símbolos. Para ajudar, desenhe um
quadro com duas linhas e com a mesma
quantidade de colunas que letras em sua senha.
Se for utilizar uma frase, use a primeira letra de
cada palavra. Escreva as letras na linha de cima,
e um símbolo correspondente ou número abaixo
dela.

Quais são três maneiras de
melhorar uma senha?

Boas senhas
A chave para uma boa senha está em encontrar o
equilíbrio entre algo que você pode lembrar e algo
que ninguém pode adivinhar.
Para ter certeza de que tem uma boa senha:

Por exemplo, aqui a palavra fácil de ser
adivinhada “borboleta” vira “B@rb@13+a”, que
é uma senha muito melhor.
B
B

O
@

R
r

B
b

O
@

L
1

E
3

T
+

A
a

Escreva algumas senhas usando este código e dê
a um amigo para ver se ele consegue decifrá-la.

Discuta: Você pode pensar em qualquer outra

forma de se fazer uma senha complicada fácil de
ser lembrada?

FAÇA...
•
•
•

NÃO...
•
•
•

10 min

•

papel, lápis, suficiente para todos os
participantes

Faça mais – Separe os grupos em equipes

melhores para que cada equipe tenha um
smartphone ou tablet. Peça aos grupos que
pesquisem online aplicativos usados para segurança
de senha e proteção de dados. Permita que as
equipes pesquisem por um tempo e então
apresente a sugestão deles.

•

•
•

10 min
computador/tablet/
smartphone com acesso à internet
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Mantenha sua senha com ao menos 8
caracteres.
Use um misto de letras em caixa alta e caixa
baixa, números e símbolos.
Saia quando tiver terminado de usar um
serviço online.

Use apenas palavras que podem ser
encontradas no dicionário.
Inclua informações pessoais como seu nome
ou aniversário.
Use algo óbvio como “12345678”, 		
“deixem entrar” ou “senha”.
Use a mesma senha para todas as contas.
Mantenha senhas exclusivas para contas muito
importantes, como seu e-mail e sua rede
social.
Insira sua senha em formulários online ou
envie-as por e-mail. Se você receber um
e-mail de algum site que você usa pedindo
sua senha, é provavelmente uma tentativa da
phishing e não é, na verdade, desse site.
Compartilhe suas senhas com seus amigos.
Não significa que você não confia neles, é
apenas uma boa prática.
Deixe suas senhas em exibição. Se você
precisar escrevê-las, deixe-as em algum lugar
seguro e fora de vista, como dar aos seus pais,
por exemplo. Não as deixe armazenadas em
seu computador.

DICA!
Guarde a senha para si mesmo e
mude-a com frequência.

DISCUTA:

Nunca clique em um pop up,
mesmo se ele disser “fechar” ou
“cancelar”. Sempre use o X
vermelho para eliminá-lo.

Quais são três maneiras de
melhorar uma senha?

3 Mantenha-as privada

4 Vença o vírus

Muitos lugares online, como redes sociais,
armazenamento em nuvem ou jogos online
requerem que você faça uma conta ou um perfil
pessoal. Você sabe quantas contas você tem? À
medida que usar a internet na próxima semana,
liste todos os lugares online nos quais você tem
uma conta. “Autorize” suas contas verificando
que escolheu as configurações de privacidade e
criou uma senha segura para cada uma na sua
lista.

O que é um vírus de computador? Por que as
pessoas criam vírus? Como eles se espalham?
Como você pode proteger seu computador contra
eles? Convide um professor de informática ou
especialista em computadores para visitar seu
grupo e responder essas perguntas, além de
explicar como funciona um software de
segurança de internet para deixá-lo seguro. Você
também pode pesquisar online http://bit.ly/XUTVb é um ótimo lugar para
começar - e apresente o que você aprender para
seu grupo.

10 min
computador/tablet/smartphone com
acesso à internet, papel, lápis de cor
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esta atividade requer preparação e
implementação em mais de uma reunião
computador/tablet/smartphone com
acesso à internet
TODAS AS IDADES
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DICA!
Se você quiser encaminhar um
e-mail, lembre-se de que você
não pode controlar as pessoas com
quem o e-mail será compartilhado
depois de clicar em “enviar”.
Proteja os endereços de e-mail de
seus amigos usando a “cópia
oculta”, ou “cco”.
Saiba como em:
http://bbc.in/iXeSov.

5

Ter diretrizes de
internet para a casa reduz
as chances de uma
criança ter uma
experiência negativa
online em 30 % .

DISCUTA:
Que informações pessoais são
seguras para compartilhar online?

Worms e walls

Um membro do grupo é denominado o usuário
do computador. Seis outros dão as mãos e
formam um círculo ao redor dele/dela. Eles são
o software de segurança que protege o
computador. Quatro membros serão o malware
tentando acessar o computador. Quando o líder
disser “Vá”, o malware tenta tocar o usuário do
computador enquanto o software de segurança
tenta afastá-lo. Depois, tire três ou quatro do
software de segurança, dizendo ao grupo que
o usuário do computador não tem atualizado o
software. Jogue novamente. É mais fácil de o
malware alcançar o usuário do computador?

Discuta: Por que é importante manter seu

software de segurança em dia? O que mais você
pode fazer para proteger seu computador e as
informações armazenadas nele?

Malware
Malware é o nome dado às ferramentas que os
cibercriminosos usam que pode danificar as
informações em seus dispositivos, fazer você fazer
coisas que não quer fazer, e roubar suas
informações privadas. O Malware existe há mais
de 25 anos, e hoje, cada dia mais malware estão
sendo projetados para ter como alvo redes sociais
e telefones celulares. Para saber mais sobre os
tipos comuns de malware, veja os termos spyware,
vírus de computador, cavalo de Tróia e worm de
computador no glossário.

Como você pode proteger seu
computador contra os malware?
•

10 min

•

TODAS AS IDADES
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Verifique se seu software de segurança está
ligado e se atualiza automaticamente.
Deixe um firewall ligado, assim como seu
software de antivírus.

Preste atenção em e-mail spam e sites suspeitos.
Se você não confiar, não clique!

DICA!
Sempre use um apelido online em
vez de seu nome real, e não dê seu
nome real a ninguém.
Criando seu perfil em uma rede
social ou sala de bate-papo? Crie um
avatar em vez de usar sua foto.

7 Livre sendo eu
Revistas e propagandas geralmente usam
retoques para criar uma imagem “perfeita” de
modelos e celebridades. Discuta com o grupo as
formas diferentes que essa edição de imagem é
usada e assista ao vídeo “Dove evolution”:

www.youtube.com/watch?v=iYhCn0jf46U.

Discuta: O quão realista ou não realista é

6 Avatares
Imagine que você está entrando em uma rede
social. Em vez de compartilhar uma foto,
desenhe um avatar de si mesmo — uma foto em
forma de desenho que represente você. Pendure
o avatar de todos ao redor do local de reunião e
peça ao líder para chamar os nomes dos
membros do grupo aleatoriamente. Todos devem
tentar adivinhar qual figura representa aquela
pessoa ficando ao lado dessa figura. Os avatares
são uma ótima forma de expressar sua própria
identidade online sem dar muitas informações
para estranhos.

15 min

TODAS AS IDADES

Faça mais – após todos terem apresentado
seu avatar, peça que um dos membros do grupo
comece uma história usando seu avatar, por 		
exemplo: “Em um dia muito chuvoso, Bjork (o 		
avatar), um elfo que mora pacificamente na
floresta, ouviu uma batida alta na porta de sua
cabana. Ela se levantou e...” então a próxima
pessoa continuará a história apresentando seu
avatar. Deixe sua imaginação voar e seja o mais
criativo possível com seu personagem para dar
continuidade à história.
10 min

TODAS AS IDADES

o resultado da técnica do retoque? Como essa
imagem “perfeita” que a mídia cria afeta nossa
autoestima e confiança corporal? Quer saber
mais sobre autoestima e confiança corporal? Por
que não baixa o recurso educativo da WAGGGS
www.free-being-me.com .

20 min

computador/tablet/smartphone com
acesso à internet, papel, lápis de cor
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Faça mais – seja um detetive de mídia!
Trabalhe individualmente ou em grupos para encontrar e expor um exemplo da imagem “perfeita”
que você encontra na mídia de sua sociedade.
Imprima ou salve em seu computador e escreva
porque você não concorda com ela. Apresente,
então, para o resto do grupo.
10 min
computador/tablet/smartphone com
acesso à internet. Opcional: impressora,
papel, lápis
13
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DICA!

8 Sem face à sem face
Como você sabe se a pessoa que você conheceu
online é quem diz ser?
Escolha um personagem preferido de um livro
ou filme e crie um perfil de rede social que você
acha que seria dele e quais informações
estariam lá. Crie uma versão em papel deste
perfil imaginário ou atue, mas não mencione o
nome. Troque os perfis e tente adivinhar quem
seu amigo escolheu. Você acha que conhece
mais sobre essa pessoa agora? Você pode confiar
nas informações que encontra em um perfil
online?

15 min

papel e lápis de cor suficientes para
cada participante
TODAS AS IDADES

Faça mais – Imagine que seu amigo estava
conhecendo sua pessoa imaginária por meio de um
bate-papo, e que você estivesse preocupado que
essa pessoa estivesse mentindo sobre sua
identidade. Que conselho você daria a seu amigo?
Imagine as perguntas e opiniões que seu amigo
pode ter, e escreva uma carta para eles explicando
seu conselho, ou escreva e atue um diálogo
imaginário com um amigo sobre este assunto.
Como você acha que poderia ajudar seu amigo e
isso é diferente de como os pais dela poderiam
ajudá-la?

22
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9 É o que você sabe
Todos escrevem em tiras de papel dois ou três
fatos sobre uma pessoa imaginária e coloca-as
em um recipiente. Divida o grupo em duas
equipes e coloque o recipiente cheio em um
ponto de partida e o recipiente vazio em um
ponto de chegada. Eles devem estar o mais
distante possível um do outro em uma área
coberta ou ao ar livre grande. A equipe A se
junta no ponto de partida e a equipe B se
espalha pela área. Ao sinal, cada membro da
equipe A pega um fato e tenta colocar no
recipiente vazio sem ser pego. Se for pego, a
equipe B pega o fato. A brincadeira continua
com todos os jogadores até que os fatos estejam
no recipiente final ou capturados pela equipe B.
Quando o jogo terminar, todos ouvem o que a
equipe B aprendeu sobre a pessoa imaginária.

Discuta: E se a pessoa imaginária fosse você,

e esses fatos fossem informações que qualquer
pessoa pudesse ver online? Como você se
sentiria? O que você acha que um cibercriminoso
faria com estas informações?

15 min

15 min
papel e lápis de cor para cada
participante

Encontrar-se com um amigo
online pode ser arriscado. Se você
realmente quiser se encontrar, fale
com um adulto e certifique-se de
que ele vá com você.

papel e lápis de cor suficientes para
cada participante
13

TODAS AS IDADES

Até o ano 2020, a previsão é de que mais de
50 bilhões de dispositivos estejam conectados
à internet, o que é igual a sete para cada pessoa no planeta.
Crime cibernético
O crime cibernético é o nome dado a ações de
criminosos online. O crime cibernético é bem
comum: mundialmente, dois terços dos adultos
que usam a internet já passaram por um crime
cibernético.

Os tipos de crime cibernético
incluem:
•
•
•

10 Compartilhe o aprendizado
Em grupos, planeje uma noite de informações
sobre segurança na internet para um grupo de
seus colegas ou membros mais jovens de sua
comunidade, como um grupo de bandeirantes
mais jovens. Pense sobre o que eles precisam
saber e planeje um conjunto de atividades
divertidas que apresentam ideias
sobre segurança na internet sem usar o
computador. Você pode usar as atividades e
jogos nesse pacote ou criar os seus.

•
•

•

•

depende das atividades escolhidas
para o evento planejado
depende das atividades
escolhidas para o evento planejado
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Dano de seu computador por exclusão de
informações ou danos ao software.
Roubo de informações privadas do seu
computador ou rede doméstica, como seu
endereço de e-mail ou detalhes bancários.
Persuadir você a enviar dinheiro, geralmente
usando falsas histórias sobre oportunidades de
investimento, ganho de prêmio ou que alguém
que você conhece está com problemas do
outro lado do mundo e precisando de dinheiro.
Confirmar se seu endereço de e-mail é real
para que mais e-mails de spam sejam
enviados a você.
Usar sua conta de e-mail (geralmente sem que
você saiba) para encaminhar spam para
descobrir os endereços de e-mail de seus
amigos e sua família.
Identificar você – com informações pessoais
o suficiente, os cibercriminosos podem tirar
vantagem de você na vida real, como te
abordarem em um lugar que sabem que você
visita, ou podem fingir ser você online.
Deliberadamente irritar ou assustar alguém.

Lembre-se de que o crime cibernético é tão grave
quanto um crime não cibernético. Se você
encontrar algo que acha que não pode ser
confiável, não responda — bloqueie e conte a um
adulto de sua confiança.

ASSOCIAÇÃO MUNDIAL DE BANDEIRANTES
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A cada 60 segundos no Facebook:
510 comentários são postados,
293,000 status são atualizados,
136,000 fotos são carregadas.
DICA!
Verifique com um pai/cuidador
antes de baixar qualquer coisa.
Downloads podem conter malware
que podem estragar seu
computador.

11 Spamcast
Em grupos, pesquise as principais ameaças de
segurança da internet — malware, phishing e
e-mails de fraude. Planeje e grave uma série
de podcasts informando as pessoas sobre essas
ameaças e o que você faz com elas. Use
diferentes maneiras de fazer o tópico
interessante e divertido, como entrevistas
simuladas, principais dicas e notícias.

depende do podcast
depende do podcast

13

Faça mais – Por que não criar uma série de
podcast que você possa carregar no SoundCloud,
Archive.org, Ourmedia.org, Podomatic ou outros
sites de podcast. Certifique-se de verificar se as
informações que está compartilhando estão
corretas e atualizadas.
13
24

COMO FICAR SEGURO ONLINE

Phishing e fraudes por e-mail

DISCUTA:
Quanta informação alguém precisa
saber sobre você?

Phishing é o nome dado à fraude que tenta roubar suas
informações fingindo ser uma mensagem de uma
empresa em que você confia.

12 Saiba mais sobre phishing!
Phishing é quando um e-mail ou site tenta te
enganar e fazer com que você forneça
informações privadas, como detalhes da conta.
Muitos e-mails de phishing ficam presos no filtro
de spam em sua conta de e-mail, mas alguns
acabam passando, e nem sempre é fácil ver
a diferença entre um e-mail genuíno ou uma
tentativa de phishing. Conecte-se na internet e
jogue este jogo:
www.onguardonline.gov/media/game0011-phishing-scams

10 min
computador/tablet/smartphone
com acesso à internet

Fraudes por e-mail são mensagens que tentam
convencê-lo a dar informações ou enviar dinheiro para
alguém que você não conhece. Eles geralmente contam
uma história dramática ou tentadora e tentam fazer
com que você reaja emocionalmente para que siga as
instruções deles sem pensar.

13

Faça mais – pesquise online por exemplos de
e-mails de phishing, bem como as versões corretas
desses e-mails, e imprima-os — ao menos 6
exemplos diferentes. Primeiramente, somente exiba
os e-mails phishing em algum lugar para que todos
os membros do grupo vejam. Dê lápis de cor para
cada membro do grupo e peça que pintem as partes
diferentes do e-mail que parecem suspeitas. Agora
mostre os e-mails reais e compare-os para verificar
se os comentários estão corretos.
10 min
computador/tablet/smartphone com
acesso à internet, impressora, lápis de cor
13

Phishing geralmente acontece por e-mail, mas você
pode receber phishing por telefone e mensagens de
texto,
As mensagens podem estar tentando convencê-lo a
fazer algo que causa danos, como abrir um anexo que
contém um vírus, ir para um site de risco, ou fornecer
informações pessoais
Para se proteger de e-mails de fraude e tentativas de
phishing, preste atenção em:
• E-mails de pessoas que você não conhece ou não
está esperando.
• E-mails de alguém em sua agenda de endereços,
mas escrito de uma maneira que não parece seu
amigo, ou que te dá instruções que parecem 		
estranhas, como “Eu achei essa ótima oferta” ou
“clique aqui para ver o vídeo.”
• Mensagens que não são direcionadas pessoalmente
para você, chamando você de “Caro cliente”, por
exemplo, em vez de usar seu nome.
• Mensagens que usam linguagem dramática ou
contam histórias improváveis.
• Qualquer e-mail que te peça para inserir sua senha
e outras informações pessoais, verificar sua conta
ou clicar em um link.
• Anexos que você não estava esperando, ou com
nomes estranhos e tipos de arquivo de programa,
como nomes de arquivos terminados em “.exe”.
Pode ser bem difícil identificar uma tentativa de
phishing, então, para ficar seguro, tente seguir estas
regras básicas:
• Nunca clique em links em e-mails. Em vez disso,
digite o endereço do link diretamente em seu
navegador.
• Se você suspeita que um e-mail possa não ser
real, não reaja ou responda. Se disser que vem
de um amigo, entre em contato com esse amigo
diretamente por outro meio e verifique se ele
enviou o e-mail.
Se estiver na dúvida, apague!

ASSOCIAÇÃO MUNDIAL DE BANDEIRANTES
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Respeite…seus direitos e sua reputação online
Complete duas das atividades para conseguir seu distintivo!

1 Cyberbullying

DISCUTA:

Por que você acha que as pessoas podem ser
rudes umas com as outras na Internet? Como isso
acontece e o que você pode fazer para parar isso?
Veja a definição de cyberbullying (p. 39) e peça
que seu líder te mostre alguns vídeos com
conselhos que exploram o que é o cyberbullying e
como o impedir, e complete uma das duas
atividades a seguir:

Um cyberbully pode ser rastreado?
É permitido por lei fazer
cyberbullying com alguém?

Você saberia o que fazer se você ou um amigo
estivesse sofrendo cyberbullying? Usando o
conselho na página 26, crie uma peça para
conscientizar sobre o cyberbullying e lembrar as
pessoas sobre o que devem fazer contra isso.

a duração da atividade varia
computador/tablet/smartphone
com acesso à internet

13

Faça mais – Desenvolva sua peça e faça um
filme sobre cyberbullying, usando locais em sua
comunidade local. Faça uma festa de lançamento e
compartilhe seu filme com amigos e família.
o tempo depende do tipo de pesquisa
e relatório que você gostaria de fazer

o material depende do tipo de
pesquisa e relatório que você gostaria
de fazer

26
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Faça uma pesquisa sobre cyberbullying em sua
escola ou comunidade para obter as opiniões e
experiências de seus colegas. Transforme as suas
descobertas em um relatório, por exemplo, um
pôster que mostre as estatísticas, que promova o
comportamento positivo online. Você pode fazer
com que seu relatório seja publicado pela sua
escola e/ou comunidade local, online, offline ou de
ambas as formas?
Lembre-se de compartilhar os resultados com a
WAGGGS em www.wagggs.org/en/internetsafety

depende do tipo de pesquisa e
relatório que você gostaria de fazer
depende do tipo de pesquisa e
relatório que você gostaria de fazer

13

TODAS AS IDADES

Cyberbullying

E se acontecer comigo?

Quando alguém utiliza a tecnologia para
deliberadamente e repetidamente ser cruel com
alguém, isso é chamado de cyberbullying.
Geralmente, a intenção não é ser ruim; pode ser
apenas alguém fazendo uma brincadeira. Mas se
machucar alguém, então é errado. Isso pode
acontecer com qualquer um, e deixa as pessoas se
sentindo sozinhas e inseguras. Pode incluir:
•
•
•
•
•

Excluir pessoas de conversas online.
Marcar pessoas em imagens inapropriadamente.
Enviar mensagens de texto ou e-mails cruéis.
Colocar imagens grosseiras ou mensagens em
sites de redes sociais.
Imitar outras pessoas online.

•
•
•
•
•
•

Ninguém quer ser tratado com grosseria, seja
cara a cara ou na Internet. O cyberbullying pode
ser bastante perturbador, pois pode acontecer a
qualquer hora e em qualquer lugar — ele atinge seu
alvo sempre e onde quer que ele acesse a internet
ou telefone celular. Se isso acontecer em um
local público, como uma rede social, muitas pessoas
podem estar envolvidas, e a pessoa que começou
isso tudo pode se sentir anônima — e segura — pois
pode ser muito difícil saber onde começou uma ação
grosseira.

2

Não responda. Mude suas configurações de
privacidade e bloqueie a pessoa responsável.
Se houver um botão de “denunciar”, clique
nele.
Salve cópias dos e-mails, textos e conversas.
Procure alguém em quem confia, como um
bom amigo ou membro da família, e fale com
essa pessoa sobre isso.
Não presuma que não se pode fazer nada.
Cyberbullying é crime em muitos países, e um
bully pode ser processado por lei.
Se a pessoa que está sendo má com você
estudar com você ou estiver compartilhando
mensagens cruéis com os colegas de sala,
fale com um professor de confiança e peça
conselho. A escola pode ter uma política e
ferramentas para ajudá-lo.

Encontre a diferença

Um voluntário sai da sala. O resto do grupo
escolhe um cenário e alguma coisa que torna o
voluntário diferente deles, por exemplo, o grupo
todo é de mergulhadores e o voluntário é uma
sereia. O grupo começa a improvisar o cenário.
O voluntário retorna, se junta à improvisação e
tenta descobrir quem são as pessoas do grupo
e como ele ou ela está diferente do grupo. O
voluntário pode falar com o grupo e fazer
perguntas. Repita o jogo várias vezes com
diferentes voluntários e cenários.

Discuta: Como você se sentiu sendo diferente?
O grupo te acolheu bem ou não foram amigáveis?
De que forma eles poderiam ter se comportado
diferente? Como isso pode se relacionar a sua
experiência online?
15 min

13

E se acontecer com meu amigo?
Se você sabe de alguém que está sofrendo
cyberbullying, você pode ajudar.
•
•
•

Não participe. Encaminhar mensagens ou fotos
grosseiras faz de você parte da ação, mesmo
se você não a começou.
Fale com seu amigo e certifique-se de que
ele saiba que você o apoia e que ele não está
sozinho.
Fale com um adulto de confiança e relate o
que está acontecendo.

ASSOCIAÇÃO MUNDIAL DE BANDEIRANTES

27

3 Pare aquele post!

DISCUTA:

Coloque uma pessoa em cada extremidade do
espaço de reunião. Um é o remetente e o outro o
destinatário. Dê um pequeno objeto ao
remetente. Isso representa uma mensagem que
está sendo postada online. O resto do grupo
divide-se em duas equipes. Uma equipe tenta
carregar o post de um lado do salão até o outro
passando-o secretamente entre o máximo de
membros da equipe possível. A outra equipe
tenta identificar quem tem o post e o para,
tocando no braço da pessoa que está segurando
o objeto. Incentive diferentes estratégias, como
correr e desviar, discreto e reservado, ou distrair
a equipe que está buscando.

Como você sabe se alguém é o
que diz ser?

muito rapidamente online. O que você acha que
pode fazer para garantir que suas mensagens
online não tenham consequências negativas?

15 min

< 13

Faça mais – Trabalhe em pares e crie uma lista

de critérios que você precisa considerar ao postar
algo na Internet. Dê ao grupo cerca de 10 minutos
para trabalharem em sua lista, e então dê feedback
para o resto do grupo. Peça que alguém anote em
um pedaço de papel todos os critérios e depois
peça ao grupo para votar nas 5 coisas principais que
eles precisam considerar ao postar uma mensagem
online.

15 min
papel e lápis para cada
participante
28
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Ter bons amigos é importante para todo mundo.
Como você pode ser um bom amigo no seu dia a
dia e na Internet?

Discuta: Como o modo que você trata seus

Discuta: As mensagens podem se difundir

pequeno objeto, como uma
bola de pingue-pongue

4 Amigos virtuais

amigos online pode afetar suas amizades em
seu dia a dia? Pense em três formas simples de
ser um bom amigo online e depois crie uma
imagem para demonstrar suas ideias como
forma de uma promessa que está fazendo aos
amigos. Troque as promessas em seu grupo e
exiba as promessas do seu amigo em casa.

10 min

papel e lápis de cor para cada
participante

13

Faça mais – Uma vez por dia na próxima

semana toda, se esforce para postar uma
mensagem positiva online, para fazer outros se
sentirem bem com o que são, como parte de suas
atividades regulares de redes sociais.

uma semana
13

computador/tablet/
smartphone com acesso à internet

13

Conheça seus rastros

5

Anônimo online?

Pesquise notícias sobre a censura e o
anonimato na internet. Quando é uma boa ideia
ser anônimo na internet e quando isso pode
ser uma má ideia? Você acha que tudo bem
o conteúdo online ser censurado (escondido
das pessoas)? Divida duas equipes, uma para
representar o argumento da censura e o outro
grupo contra. Deixe algum tempo para os grupos
discutirem e proporem 3 pontos chaves para seu
assunto. Apresente para o resto do grupo.

É fácil pensar que é anônimo quando está na
Internet, mas esse não é o caso. Cada vez que você
se conecta, você deixa um rastro. Isso não é
necessariamente ruim se as informações sobre você
são positivas e não revelam qualquer informação
privada. Tudo o que você ou qualquer pessoa poste
sobre você é adicionado à sua “pegada digital”.
Aqui estão algumas dicas para ajudá-lo a entender a
marca que você está deixando na Internet.
•

•
•

20 min
papel e lápis suficientes para cada
participante
TODAS AS IDADES

Faça mais – Usando os pontos principais da

atividade acima e com pesquisa extra, planeje
um debate sobre a censura ou anonimato online,
com um lado sendo a favor e outro contra.
Pesquise seu caso e faça o debate, convidando
seus amigos e família para participar.

depende do tipo de pesquisa e
relatório que você gostaria de fazer
depende do tipo de pesquisa e
relatório que você gostaria de fazer

•

Faça uma pesquisa de vaidade e digite o seu
nome no Google para ver o que aparece. Se
muitas pessoas têm o mesmo nome que você,
tente adicionar palavras como o país ou cidade
em que você mora.
Olhe para a seção de histórico do seu navegador
para ver os sites que você já visitou.
Cada aparelho online recebe um número
especial para identificá-lo quando ele se conecta
a internet. Isto se chama endereço de IP. Se eles
precisarem, os sites e as organizações, como a
polícia, podem usar endereços de IP para
identificar quem desempenhou determinada
ação online.
Nada do que você carrega para a web pode ser
excluído de verdade. Indivíduos que querem
saber mais sobre você podem aprender muito
pesquisando sobre você na internet — então
tome cuidado com o quanto você compartilha!

Se você não gostar do que encontrar, primeiro veja
se pode deletar qualquer conteúdo, mas lembre-se
que mesmo se você excluir aquele post embaraçoso
ou foto, você nunca pode ter certeza de que aquilo
realmente saiu da Internet. Seu próximo passo deve
ser criar conteúdo positivo sobre si mesmo online,
conteúdo seguro que não revele nada pessoal sobre
você e apresente você em uma luz positiva, para que
você possa incentivar resultados de busca positivos
que irão te levar ao topo do Google.

13
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DISCUTA:
Compartilhar arquivos de música
online pode permitir que outros
acessem o seu computador?

7 Boa reputação
6 Qual é o padrão?
Um voluntário sai da sala, e o resto do grupo
senta em um círculo e escolhe uma pessoa para
começar uma ação, como bater palmas, bater
com as mãos na cabeça ou no joelho. Essa
pessoa pode mudar a ação a qualquer momento,
e os outros devem seguir. O voluntário é
chamado de volta, fica no meio do círculo, e
tenta identificar a pessoa que está mudando a
ação. Eles podem chutar duas vezes. Jogue este
jogo algumas vezes.

Discuta: Foi fácil de identificar a pessoa

responsável por mudar a ação? Seria difícil
identificar a pessoa responsável por começar
um boato ou mandar uma mensagem online?
Seria mais fácil descobrir de onde a mensagem
veio se nem todos copiassem a pessoa que está
mudando a ação ou espalhando a mensagem?

10 min
13
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Sua reputação digital é a imagem online que
você apresenta por meio de ações online. Isso
inclui as fotos que você carrega, os posts de
blog que você escreve, e-mails ou textos que
você envia e comentários que você faz em salas
de bate-papo, serviços de mensagens, fóruns e
sites.
Imagine que você está se candidatando para um
trabalho ou curso. Escreva cinco coisas que você
gostaria de dizer sobre você em sua candidatura
e olhe seu perfil de rede social e procure seu
nome na internet. O que você acha que são as 5
principais coisas que seus perfis online dizem sobre você? O que você pode fazer para ter certeza
de que a pessoa que está oferecendo o emprego
ou o curso veja o que você quer que ela veja se
ela fizer uma busca na Internet com o seu nome?

10 min

computador/tablet/smartphone com
acesso à internet, papel e um lápis para
cada participante
13

Reputação digital
Não tenha arrependimentos. Aquela piada que você
escreveu sobre seu professor - como você se
sentiria se de repente ela aparecesse na mesa dele?
Ou aquela foto em que você está numa festa, com
cinco anos, é o que você quer que seu novo chefe
veja ao buscar seu nome online? Sua reputação
digital é o que os outros pensam de você com meio
de como você age online, e diferente do que você
possa dizer em voz alta, a internet não esquece as
coisas que você posta. Como você quer que as
pessoas te vejam? Você pode não perceber, mas
você tem controle sobre isso. Algumas dicas para
deixar sua reputação digital bonitinha:
•
•
•
•
•

•
•
•

Verifique suas configurações de privacidade
em redes sociais, para impedir que estranhos
encontrem informações sobre você.
Seja positivo, evite o negativo. Considere o que
alguém que você respeita poderia pensar se
visse seu post ou foto.
Se seu amigo marcar você em uma foto que
passa uma imagem ruim de você, exclua a
marcação e peça que ele remova a foto.
Ao criar um perfil em uma rede social, não use
seu nome completo.
Preste atenção em sua ortografia e gramática.
Algumas empresas veem erros de ortografia e
de gramática como um sinal de imaturidade e
pouca habilidade de comunicação.
Lembre-se de que o post é permanente, então
sempre pense duas vezes antes de colocar algo
online.
Monitore sua reputação digital buscando seu
nome online e peça para removerem algo que
você não quer que esteja online.
Se você quiser desabafar, fale com alguém
pessoalmente.

Se você fizer alguma bobagem, conserte as coisas
rapidamente. As informações viajam tão rápido que
se você quiser limitar as consequências daquela foto
vergonhosa ou post nojento, exclua-os o mais rápido
possível. Você precisa se desculpar com alguém? Fica
muito melhor se você assumir a responsabilidade
pelos seus erros.

8

Estude de forma inteligente

Tendo dificuldades com um trabalho de escola
ou está atrasado em alguma tarefa? Pode ser
realmente tentador encontrar informações online
sobre o assunto e copiar e colar no seu trabalho.
O problema é que é fácil para seu professor
identificar o que você fez e usar a internet para
rastrear onde você encontrou o texto.
Experimente. Em pares, uma pessoa encontra
alguns parágrafos de um texto online, copia e
cola em seu documento do word, e envia por
e-mail para outra pessoa, que tenta rastrear a
fonte.

10 min
computador/tablet/smartphone com
acesso à internet
13
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O primeiro bilhão de usuários da internet foi atingido em
2005. O segundo bilhão em 2010. O terceiro bilhão em
2014.

DICA!
Defina limites de tempo ao jogar
online e use um alarme.

9 Preencha a lacuna
Quando se deparar com um problema online,
geralmente te aconselharão a conversar com um
adulto em quem confia, como um
pai/responsável, professor, ou líder do grupo de
comunidade. No entanto, você pode não querer
fazer isso. Em pequenos grupos, fale sobre os
problemas online sobre os quais já ouviu falar ou
pelos quais passou e decida quais
problemas você deve confiar a um adulto ou
quando o apoio de um adulto te ajudaria.

10 Tempo online
Quanto tempo você acha que gasta online por
semana? Faça uma lista das principais atividades
que você faz online, como verificar e-mails,
conversar com amigos online, ouvir música por
streaming, jogar ou usar redes sociais. Ao lado
de cada atividade, escreva quantas horas e
minutos você acha que passa em cada um deles
por semana. Para a próxima semana, faça um
registro do tempo gasto em cada um dos itens
da sua lista e os compare com suas estimativas.
Há uma diferença? Quanto tempo você acha que
deveria gastar online por semana?

uma semana
computador/tablet/smartphone com
acesso à internet, papel e um lápis

15 min
papel e lápis

13
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Faça mais – Você se sente confortável em

falar com seus pais/responsáveis sobre o que você
faz na Internet? Pense em uma ação que você
poderia tomar para ajudar você e seus
pais/responsáveis a falarem mais abertamente
sobre o uso da internet, como mostrar a eles seus
sites preferidos, ensiná-los a fazer algo online,
ou sugerir um acordo de uso de internet e ambos
assinarem.

Faça mais – Com seu grupo, faça um

relógio em branco com mãos que se movem. Com
seus pais/responsáveis, combinem quantas horas
é apropriado gastar online por semana, e marque
este número de horas no relógio. No começo da
semana, coloque o relógio em “0”. Toda vez que
você entrar na internet, adiante seu relógio para
mostrar quanto tempo você passou online. É fácil
dividir seu tempo durante a semana?

5 min e então depende da pesquisa
15 min
computador/tablet/smartphone
com acesso à internet, papel e lápis

papel e lápis
TODAS AS IDADES
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DICA!
Pense antes de postar — quando você
clicar em “enviar”, estará lá para sempre, e
você não pode controlar quem vê. Mesmo
se você excluir mais tarde, alguém pode
ter salvado.

No mapa

11 Pegada digital

Você já se perguntou como seu telefone pode
descobrir sua localização no mapa?

Você tem ideia de quanto conteúdo você coloca
online? Desenhe o contorno de uma grande
pegada em um papel e, durante a semana, toda
vez que você postar ou carregar alguma coisa
online, escreva em sua pegada – não coloque
exatamente o que disse, apenas descreva,
ex.: “atualizei meu status”, “conversei com a
Raya por meia hora no messenger”, “carreguei
20 fotos da minha festa de aniversário no
Facebook.” Compartilhe suas pegadas digitais
em seu local de reunião. Quanto tempo você
demorou para preencher sua pegada? Imagine
quantas pegadas você preencheria em um ano e
como isso te faz sentir?

Serviços de localização são muito úteis. Eles
podem te dizer onde é o próximo ponto de
ônibus ou caixa eletrônico, te ajudar quando você
se perder, e se você estiver com problemas, os
serviços de emergência podem usar o sinal de seu
dispositivo móvel para encontrá-lo. Se seu
dispositivo for perdido, você pode até usar o
sinal para rastreá-lo. Mas outras pessoas também
podem utilizar serviços de localizar para encontrar
você, e podem não ser pessoas que você conhece
ou em quem confia.

10 min

Então, como isso funciona? Há três principais
maneiras de localizar um dispositivo móvel (você
pode encontrar mais informações sobre isso no
glossário):
•

computador/tablet/smartphone com
acesso à internet, papel e um lápis
TODAS AS IDADES

Faça mais – Visite o site

www.internetlivestats.com e grave quantos
tweets, fotos e posts do facebook são carregados
a cada segundo na internet. Você também pode
ver a emissão de CO2 diária na Internet. O que isso
te faz sentir ao ver esses números mudarem tão
rápido? Pesquise online sobre a ecologia e a
internet e tente fazer um infográfico para
apresentar o que descobriu para o grupo.

5 min e então depende da pesquisa
computador/tablet/smartphone com
acesso à internet

•

•

GPS (Global Positioning System) que recebe
sinais de satélites que orbitam a Terra.
GSM (Global Systems Mobile) que funciona
de maneira similar, exceto quando usa sinal
enviado de postes de telefones em vez de
satélites.
Por fim, seu dispositivo pode ser localizado por
meio dos pontos de acesso a internet sem fio,
como sua rede sem fio em casa ou hotspots
Wi-Fi, seu dispositivo pode se comunicar.

Se você tem um telefone com Internet, ele
provavelmente usa os três métodos combinados
para identificar sua localização rapidamente e de
forma precisa. Como seu dispositivo pode te dar
sua localização, há muitas maneiras de
compartilhá-la online. No entanto, você não pode
controlar quem vê essas informações, e é uma má
ideia deixar que estranhos saibam onde você está
quando você não sabe quem eles são. Pense com
muito cuidado antes de usar serviços que
utilizam sua localização, especialmente se a
tornam pública.

TODAS AS IDADES
ASSOCIAÇÃO MUNDIAL DE BANDEIRANTES
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Tudo bem baixar?

DICA!
Quer testar o que aprendeu? Tente
jogar o jogo de cidadão digital da
Childnet International
http://bit.ly/c1Qhzb

O streaming e o download de mídias como filmes
e música são grande parte da atividade online,
e há muitos sites que dão acesso fácil a ótimo e
novo material. Infelizmente, nem sempre é legal.
Tudo se trata de direitos autorais. Se você criar algo
original, você é o proprietário e tem o direito de
controlar quem pode usá-lo, modificá-lo ou
copiá-lo. Os artistas ganham muito de royalties, que
é o dinheiro que recebem cada vez que alguém
compra uma cópia de seu trabalho, seja um CD, um
DVD, ingressos para um show ou mostra de cinema
ou versão digital. Se você baixar algo ilegalmente,
você está pegando uma cópia sem a permissão do
proprietário.
Então você tem de escolher. Onde você consegue sua
mídia, e o que essa decisão vai significar para você?

12 Conscientização de
download

Há muito conteúdo digital excelente online que
você pode baixar, como fotos, músicas e filmes,
assim como aplicativos para seu smartphone e
tablet, mas é importante checar se você está
usando sites legais, e não pegando algo com
direitos autorais sem pagar por isso. Baixar
arquivos ilegais se chama pirataria.
Em grupos, imagine que você é um cantor cuja
música foi roubada por meio de pirataria online.
Escreva uma música ou uma mensagem em rap
para as pessoas que roubaram sua música,
explicando como isso te faz sentir.

Alguns pontos a se pensar:
•
•

•

•

20 min
papel e lápis

TODAS AS IDADES

Faça mais – Grave sua apresentação e faça
upload no canal do YouTube da WAGGGS.
Lembre-se de verificar se todos os envolvidos
gostariam de aparecer online.
20 min

•

câmera/tablet/smartphone e acesso à
internet
TODAS AS IDADES
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•

•

O risco de pegar um malware em seu
computador é muito maior se você baixa
arquivos ilegais.
É verdade que empresas que gerenciam artistas,
como gravadoras, geralmente ganham muito
mais que os próprios artistas. No entanto, esses
acordos são entre os artistas e as empresas, e
não têm nada a ver com nossas decisões sobre
pagar pelo conteúdo que queremos, ou tentar
consegui-lo de graça.
Muitos artistas ficam muito tristes em pensar que
o que eles trabalharam muito para criar pode
ser usado por nenhum valor. Quando as pessoas
baixam cópias piratas do trabalho de um artista,
elas não consideram como o criador se sente
sobre isso.
Se você usa serviços ilegais, você está quebrando
a lei. Você pode pensar que a chance de ser pego
é muito pequena, mas se você for um dos que
forem pegos e penalizados, as 		
consequências podem ser bem grandes: multas
imensas, banimento da internet, um registro
criminal e até prisão. Pode afetar muito seu
futuro.
Algumas pessoas dizem que copiar algo não é o
mesmo que roubar, pois elas não tiraram isso de
alguém. Mas isso é como dizer que uma música
ou filme não é um produto para ser comprado.
Se isso fosse verdade, não haveria mais novas
músicas ou filmes, pois os artistas e as indústrias
que os cercam não conseguiriam sobreviver.
Cópias piratas geralmente têm qualidade muito
inferior do que as compradas de modo legal.
Isso não significa que você terá que pagar uma
fortuna para conseguir música ou assistir filmes.
Há maneiras excelentes de se obter conteúdo de
forma legal e nem todas elas custam dinheiro.

Coloque-se em primeiro lugar!
Você deve fazer esta atividade para
conseguir seu distintivo!
Agora que você tem uma boa ideia sobre como você aproveitar a Internet da melhor
maneira e ficar seguro ao mesmo tempo, pare e pense sobre o que você aprendeu. Como
você pode usar essas ideias em sua própria vida? Imagine que você está fazendo uma
promessa para si mesmo sobre ficar seguro online. O que você diria?

Por exemplo...
“Eu vou parar e pensar antes de postar informações na Internet.”
“Eu vou falar com um adulto em quem confio se algo acontecer online que não me deixar
feliz.”
“Eu tomarei cuidado ao abrir e-mails ou clicar em links e bloquear qualquer coisa que eu
achar que não parece seguro.”
Pegue suas principais promessas e escreva-as na caixa abaixo. Imprima a caixa e compartilhe com sua família.
Exiba próximo ao seu computador para lembrá-lo do que aprendeu.

Minha promessa de segurança na internet
Eu quero ficar seguro online, tomar conta de meus amigos, e poder curtir o uso da
Internet.
Para fazer com que isso aconteça, eu prometo a mim mesmo que vou tentar...
•
•
•
•
•
Assinado……………………………………………………

Data…………………………
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Compartilhe!
Compartilhe sua experiência Surf
Smart, as fotos que você 			
tirou e os vídeos que criou com os
bandeirantes ao redor do mundo!

Há muitas maneiras de se
conectar com a WAGGGS!
Visite www.wagggs.org
Twitter (@wagggs_world)
Facebook
(www.facebook.com/wagggs)
Conte o que você achou deste
pacote de atividades 			
participando de nossa pesquisa
online www.wagggs.org/en/
internetsafety

@
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Envie sua história Surf Smart
para youthlearning@wagggs.
org

Observações
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Diretrizes para segurança na Internet para
adultos
Essas diretrizes se destinam aos pais, responsáveis e Coordenadores Bandeirantes e, têm o objetivo de ajudar a
entender como proteger melhor a segurança e privacidade dos jovens sob seus cuidados. Determinados pontos
serão requisitos legais em alguns países, mas não em outros, apesar de serem considerados boa prática mesmo
que não seja legalmente vinculado.
Considere as maneiras que você protege as crianças do mundo real. Você toma cuidado para mantê-las fora de
situações físicas perigosas. Você monitora onde elas estão, com quem estão, o que elas veem e como se
comportam. Agora aplique esses mesmos critérios às interações de internet e digital deles e pense em maneiras
com as quais você pode minimizar o dano e assegurar que as crianças estão protegidas e seguras. Como
Coordenador de jovens, você deve tomar cuidado e se autorregular em atividades online para impedir que os
seus mundos público e privado se sobreponham.

Política de e-mail
•
•
•
•
•
•

•

Crie um sistema de e-mail para seu grupo. Selecione um voluntário adulto para ser responsável por adicionar,
editar e remover endereços de e-mail do sistema. Crie listas de e-mail para pais/responsáveis, membros de
cada grupo e Coordenadores de Grupo.
Use a “cópia oculta” (cco) ao mandar e-mails para grupos para proteger os contatos de todos e evite spam.
Mantenha a lista para comunicação do grupo de bandeirantes. Não encaminhe e-mails corrente para jovens.
Não compartilhe a lista com não membros.
Evite a comunicação privada direta com as crianças, além de outras mensagens genéricas de grupo.
Se você quiser entrar em contato com alguém abaixo de 16 anos usando e-mail ou mensagem de texto,
você deve ter permissão por escrito de seu pai/responsável. Copie outro adulto em qualquer mensagem que
enviar para um membro abaixo de 18 anos.
Caso uma criança entre em contato com você ou outro Coordenador adulto diretamente, discuta com outros
voluntários adultos sobre como lidar com isso. Dependendo da natureza da comunicação, considere se o
pai/responsável da criança deve ser notificado. Sua resposta pode variar de acordo com a idade da criança:
um membro do grupo de bandeirantes mais velhos pode interagir com os Coordenadores do grupo apesar de
pais/responsáveis precisarem ser informados disso quando uma criança se juntar ao grupo.
Considere o conteúdo de sua mensagem, verificando se a linguagem e as imagens são apropriadas para
aquele grupo de idade, e verifique aonde os links levam.

Política de rede social
•
•

•
•
•
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Se criar uma rede social beneficiará seu grupo, tenha certeza de que o grupo que você criar seja privado.
Convide membros do grupo de uma idade apropriada e seus pais a se juntarem a uma página de rede social
ou site do grupo. Esteja ciente de que redes sociais possuem diferentes políticas de idade, como por exemplo,
membros abaixo de 13 anos não devem ter uma conta no Facebook ou usar o YouTube. Use configurações
rígidas de privacidade para evitar posts e fotos de serem vistas por não membros do grupo. Quando um
membro sair, atribua a um adulto voluntário a responsabilidade de remover o membro e os 		
pais/responsáveis do grupo.
Crie uma política com relação ao fato de adultos e membros jovens poderem ou não se aceitar como amigos
em redes sociais. Busque consentimento dos pais antes de aceitar a “amizade” online de uma criança.
Defina sua responsabilidade e as ações a serem tomadas caso você observe um membro jovem postando
com má linguagem, imagens impróprias ou links para conteúdo inapropriado.
Evite a comunicação privada direta com as crianças, além de outras mensagens genéricas de grupo. Caso uma
criança entre em contato com você ou outro Coordenador adulto, discuta com outros voluntários adultos sobre
como lidar com isso (veja a política de e-mail acima).
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Política de foto e vídeo
•

•
•

Crie uma política para seu grupo com relação a fotos das atividades do grupo, e obtenha um consentimento
assinado dos pais/responsáveis para esta política antes de tirar fotos de seus filhos. Inclua informações sobre
se as fotos são compartilhadas com membros do grupo e seus pais. Enquanto a maioria dos pais gosta de ter
fotos e vídeos de recordação, alguns podem desaprovar que seus filhos sejam fotografados/ou 		
compartilhados por motivos religiosos de privacidade e outros. Caso os pais não permitam o 		
compartilhamento de fotos, tenha em mente que os filhos deles não podem ser fotografados quando você
fizer fotos ou vídeos.
Se você criar páginas de compartilhamento de foto e vídeo online, elas devem ser privadas e de preferência
protegidas por senhas. Obtenha consentimento de qualquer pessoa nas fotos/vídeos antes de carregá-los.
Pare e pense antes de compartilhar qualquer foto ou vídeo de pessoas jovens online ou nomear pessoas em
imagens por meio de “marcações”. Se você quiser compartilhar esse conteúdo, verifique que tem permissão
escrita de seus pais/responsáveis antes de fazer isso.

Segurança geral online
•

•

•

•

Deixe seu computador e outros dispositivos seguros: Tenha certeza de que seu computador pessoal ou
outros dispositivos com internet estão seguros contra vírus e malware usando o software de segurança de
internet e fique atento ao procurar por malware. Dessa maneira, você pode impedir que um malware seja
disseminado para outros membros do grupo ou ganhe acesso não autorizado aos dados de um membro
privado e informações financeiras armazenadas em seu computador ou outros dispositivos.
Use senhas para proteger seus dispositivos: As crianças podem pedir para pegar emprestado ou usar o
telefone de um voluntário adulto, câmera digital, tablet ou computador. Você pode evitar que elas acessem
arquivos específicos ou programas nesses dispositivos usando senhas onde possível. Certifique-se de que não
há material censurável armazenado em seu dispositivo; se houver, pode ter certeza de que uma criança vai
encontrar. Uma senha também pode impedir que uma criança compre música ou aplicativos sem permissão.
Banco Online: O tesoureiro de seu grupo pode ser encarregado de deixar seu computador seguro com
software de segurança de internet e para monitorar com cuidado quem pode acessar a conta bancária do
grupo, tanto fisicamente quanto online. Evite conduzir transações financeiras de grupo em computadores
públicos ou em redes sem fio públicas que podem ter configurações menos seguras do que sua rede pessoal.
Verifique a conta online ao menos uma vez por semana para verificar que as transações são todas
autorizadas. Relate qualquer atividade estranha para seu banco imediatamente para minimizar as perdas da
conta.
Armazenamento de registros de membros: Quem retém os formulários de registro privado para seu grupo?
Se isso inclui nomes, números de telefones, e-mail e endereços residenciais, dados sobre o plano de saúde e
links de banco de dados, eles podem ser de valor para identificar um ladrão. Defina um padrão para como as
cópias físicas e digitalizadas desses formulários sejam armazenadas e protegidas.

Como proteger membros do grupo
•

•

Se um jovem te contar que pretende se encontrar com alguém que conheceu online, certifique-se de que
os pais/responsáveis saibam. Recomende que se os pais/responsáveis permitirem o encontro, eles devem
acompanhar suas crianças e certifique-se de que este encontro aconteça em local público. Enquanto muitas
pessoas fazem novos amigos online, existem preocupações justificadas na hora de encontrar alguém, pois
nem sempre as pessoas são realmente quem dizem ser.
Se você descobrir que crianças sob sua supervisão estão envolvidas em atividades online potencialmente
perigosas como visitar sites adultos ou outros sites inapropriados, usar dispositivos ilegais de 		
compartilhamento de arquivos, ou são parte de grupos de rede social que promovem comportamento
antissocial, você deve determinar suas responsabilidades para as crianças, seus pais/responsáveis, e a 		
comunidade e agir de acordo. Discuta a melhor ação com outros Coordenadores. Não tenha medo de
“levantar a bandeira vermelha” e alertar pais e responsáveis sobre potenciais riscos e perigos.
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Recursos
Segurança na internet
Jogo online da Childnet International: www.kidsmart.org.uk
Site da Childnet International: www.childnet-int.org
EU Kids Online report: www2.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/Home.aspx
Informações de privacidade do Facebook: www.facebook.com/help/privacy
National Cyber Secutity Alliance: staysafeonline.org/
NetSmartz Workshop: www.netsmartz.org
Own Your Space (Seja dono do seu espaço) – eBook para adolescentes
www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=1522.
Centro de segurança do Google: www.google.co.uk/goodtoknow
Safer Internet Day (Dia de segurança na internet), uma iniciativa do projeto EU SafeBorders: www.saferinternetday.org
Think You know: www.thinkuknow.co.uk
Vídeos que demonstram como verificar algumas configurações de segurança e privacidade importantes:
www.kidsmart.org.uk/skills-school/

Aprendizado e oportunidades
Site da WAGGGS: www.wagggs.org
Rede de organizações de jovens na Europa: www.eurodesk.org.uk
Conselho da Europa: www.coe.int/t/dg4/youth/default_en.asp
Palestras inspiradoras sobre vários assuntos: www.ted.com/
Descubra como as coisas funcionam de forma diferente: www.howstuffworks.com
Instituto cultural Google: www.googleartproject.com
Agência da ONU focada em questões de gênero: www.unwomen.org
A juventude européia em ação: www.youthforum.org
Codificação e programação para crianças e jovens: www.code.org/frozen
Ambiente de Aprendizado Auto-organizado: www.theschoolinthecloud.org
Site da BBC sobre tecnologia: www.bbc.co.uk/webwise/
Interessado em codificação? Experimente: http://studio.code.org/
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Glossário
Antivírus - software projetado para detectar e destruir vírus de computador.
Armazenamento em nuvem – um serviço que permite que os clientes salvem os dados transferindo-os pela
internet para um sistema de armazenamento offsite mantido por um terceiro.
Avatar – imagens gráficas usadas para representar usuários em espaços online; elas podem ou não ser
representações autênticas das pessoas que as usa.
Baixar – transferir um arquivo ou programa de um sistema remoto para um computador local ou dispositivo
móvel.
Blogar – compartilhar suas opiniões e experiências na forma de um diário online onde os leitores podem
comentar em posts.
Bullying virtual - o uso de informações e tecnologias de comunicação para dar apoio a comportamento hostil e
repetitivo de um indivíduo ou grupo, com a intenção de machucar os outros.
Cavalo de tróia – parecido com um vírus, exceto que foi projetado para fingir que vai fazer algo que você quer
que ele faça, mas secretamente faz uma ação indesejada, como se copiar, dando a alguém acesso ao seu
computador ou roubando informações. Um exemplo pode ser um jogo grátis ou um descanso de tela. Você baixa
o arquivo sem perceber que ele contém um malware escondido.
Crime cibernético – qualquer crime que envolva um computador e uma rede.
Dados geográficos – dados digitais que representam uma localização geográfica.
•

GPS (Global Positioning System) – um sistema de navegação usando satélites e computadores para calcular
o local de um dispositivo receptor. Muitos telefones celulares contêm receptores de GPS. Se seu telefone tiver
um receptor de GPS, ele pode receber sinais de satélites que estão orbitando a Terra. Os satélites enviam
sinais e o GPS usa a distância entre os satélites e o receptor (seu celular) para calcular onde você está.

•

GSM (Global System for Mobiles) – um padrão para comunicações móveis usado pela maioria dos serviços
de telefonia no mundo. Também pode ser usado para identificar a localização de um dispositivo móvel com
relação ao ponto que está transmitindo para aquele aparelho.

Facebook – a maior rede social da Internet. Permite que os usuários criem perfis pessoais e façam conexões com
seus amigos.
Largura de banda – a quantia máxima de informações que podem ser transmitidas por um canal, como conexão
com a internet.
Malware – software direcionado a danificar ou desabilitar computadores e sistemas de computadores. Malware
inclui spyware, vírus, cavalos de tróia e worms de computador.
Marca digital – a soma dos traços de informações que as pessoas deixam online.
Marca d’água digital – um modelo inserido em uma imagem digital, áudio ou arquivo de vídeo que contenha as
informações de direitos autorais, como autor e direitos.
Marcação – identificar alguém que aparece em uma foto ou vídeo online colocando uma etiqueta de nome
virtual, ou “marcação”.
Phishing – tentar conseguir informações pessoais, como nomes de usuário, senhas e detalhes de cartão de
crédito por meio do envio de mensagens, online ou pelo telefone, que finge ser de uma empresa legítima.
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Pirataria na internet – carregamento ou download ilegal de material com direitos autorais na Internet.
Podcast – uma série de arquivos de mídia digital, áudio ou vídeo, que são lançados em episódios e baixados ou
ouvidos online.
QR code – um código de barras móvel que pode ser lido por dispositivos móveis, com uma câmera que direciona
o usuário para o site quando for escaneado.
Reputação digital – o que as pessoas pensam de você com base nas informações visíveis sobre você online.
Retoque – alterar (uma imagem, principalmente uma foto) usando um software de edição de fotos ou outras
técnicas para aumentar a atratividade ou esconder uma parte indesejada.
Serviços de localização – um serviço que fornece o local de um dispositivo no mundo offline, seja em
movimento ou parado.
SKYPE – um programa popular de computador que permite que os usuários façam perfis, ligações de graça, bater
papo e bater papo por vídeo por meio de seu computador ou dispositivo móvel de qualquer lugar do mundo.
Software de segurança – software que protege um computador de uma variedade de ameaças.
Spyware – um tipo de software maligno que se instala em seu computador e colhe informações sem seu
conhecimento. Pode ser difícil descobrir se há spyware instalado em seu computador, então é importante 		
ter um bom software de segurança para se proteger.
Streaming – uma maneira de enviar dados por uma rede de computadores como uma corrente contínua e
estável, permitindo que conteúdo seja reproduzido enquanto o restante dos dados está sendo recebido.
Etiquetado – identificar alguém que apareça em uma foto ou vídeo online, acrescentando uma etiqueta
“tag” de nome virtual.
Twitter – um serviço de rede social que permite que os usuários enviem e leiam as mensagens de outros
usuários, ou tweets, de até 140 caracteres.
Vírus de computador – um programa que pode se copiar e se espalhar de um computador para outro,
danificando os dados armazenados e impedi-lo de funcionar adequadamente.
Worm de computador – um tipo de vírus que pode viajar de computador a computador sozinho. Ele pode se
copiar e enviar centenas de milhares de cópias, por exemplo, para todos que estiverem na lista de contato do
seu e-mail. Os worms podem ser projetados para dar aos criminosos cibernéticos acesso para controlar seu
computador remotamente, mas o mais comum é usarem a memória do sistema ou banda larga de sua rede,
destruindo computadores e servidores de internet.
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Este projeto foi possível em parte devido ao
subsídio da Symantec Foundation, um fundo
corporativo aconselhado da Silicon Valley
Community Foundation.
Symantec foi fundada em 1982 por cientistas da
computação visionários, e a empresa evoluiu e se
tornou uma das maiores empresas de software
do mundo. Eles fornecem soluções de segurança,
armazenamento e gerenciamento de sistema
para os clientes — de consumidores e pequenas
empresas às maiores organizações mundiais. Sua
sede mundial é na Califórnia, EUA.
A Silicon Valley Community Foundation fornece
liderança comunitária visionária ao identificar os
desafios emergentes e abordá-los por meio de
programas de subsídios e pesquisa. Eles também
estão na Califórnia, EUA.
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