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Como seria sua vida sem a Internet? 
 

Você consegue imaginar? 



Você já parou para pensar em quantas 
coisas legais consegue fazer na Internet? 

Pesquisar 
Encontrar amigos 

Ler livros 
Ouvir músicas 

Jogar 
Assistir filmes 
Assistir vídeos 

Comprar ingressos para o cinema 
Visitar museus 



Para aproveitar tudo que a 
Internet tem de bom é preciso 

que você tome alguns 
cuidados 



Fale com quem  
você realmente 

conhece 

Não permita ser filmado e não mande fotos suas 
Não marque encontros com desconhecidos 

Não acesse sites ou links que desconhecidos enviarem a você 
 

Se alguém tiver atitudes estranhas, ameaçar você ou pedir segredo 
de alguma coisa, conte imediatamente aos seus pais 

https://www.youtube.com/watch?v=zSxYvm1QE68&list=PLg5IhsOl5bLWLpGL9Egiymu5Qsa7pkWiP&index=4 



Respeite seus  
colegas 

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

Peça ajuda. Conte aos seus pais e professores 
Não responda às provocações, bloqueie quem o estiver 

incomodando e denuncie nas redes sociais.  
 



Escreva e fale 
corretamente 



Proteja a sua 
privacidade e das 

outras pessoas 

https://www.youtube.com/watch?v=uhQJ9PtMcIs 



Pense bem antes de escrever algo ou enviar fotos e vídeos 
 

Se tiver algum problema prefira conversar pessoalmente 
com seus amigos e com seus pais. Não use a Internet para 

desabafar.  
 
 

Você gosta de fazer vídeos? Mostre para os seus pais ou 
para algum outro adulto de confiança antes de postá-los, 

para que eles avaliem se podem ser publicados.  
 

Configure seu perfil para permitir que apenas seus amigos 
acessem suas postagens 

 
Saiba quando a sua localização está sendo divulgada. Não 

deixe que qualquer um descubra onde você está.  
 
 



Respeite o trabalho 
dos outros 



Respeite os limites  
de idade 



Internet não é tudo 



Não acredite em  
tudo que você lê 

https://www.youtube.com/watch?v=jok8JWyaXTM 



Proteja os seus equipamentos 



Cuidado para não 
perder seus 

equipamentos 



Proteja suas senhas 
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