
SEGURANÇA NA WEB 

São cada vez mais recorrentes 

situações envolvendo o uso excessivo, 

indiscriminado e inadequado da internet 

que refletem na escola, no desempenho 

escolar e nas relações interpessoais, além 

de problemáticas em destaque que vem 

afetando sobremaneira crianças e 

adolescentes em todo o mundo, como o 

Ciberbullying, o Sexting, o Aliciamento 

Sexual Infantil Online, a Pedofilia, a 

exposição à conteúdos inapropriados, a 

publicidade exagerada, preconceitos e 

discriminação. Estas situações de risco 

levaram a equipe pedagógica a crer na 

importância e responsabilidade da 

sociedade, da família e da escola em 

instruir as crianças acerca do ambiente 

digital para além do manuseio das novas 

tecnologias, mas sim no aprofundamento 

da proteção integral dos direitos da criança 

e do adolescente, contextualizando sobre 

os riscos e em como se proteger. 

 Partindo da ideia de que a 

conscientização, o diálogo, a orientação e 

instrumentalização de recursos adequados 

são estratégias de prevenção de violação 

de direitos, este informativo visa 

apresentar, através da indicação de 

cartilhas digitais do Site Internet Segura 

informações didáticas abordando temáticas 

relacionadas especificamente a cada 

público-alvo (crianças e adolescentes; 

famílias, idosos; e, educadores), de 

maneira a preparar estes sujeitos para agir 

corretamente em qualquer ambiente, 

inclusive o virtual. 

Site de referência: 
 
https://internetsegura.br/ 
 
Internet segura para  
crianças: 
 
https://internetsegura.br/
pdf/guia-internet-
segura.pdf 
 
Internet segura para 
adolescentes: 
 
https://internetsegura.br/
pdf/
encarte_adolescente.pdf 
 
Internet segura para 
pais e responsáveis: 
 
https://internetsegura.br/
pdf/guia-internet-segura-
pais.pdf 
 
Internet segura para 
educadores: 
 
https://
www.internetsegura.br/
pdf/
guia_internet_com_resp
onsa_na_sua_sala_de_a
ula.pdf  
 
Internet Segura 60+: 
 
https://nic.br/media/docs/
publicacoes/13/
internet_com_responsa_
60+.pdf 
 
Internet Edição 
Especial COVID-19: 
https://
www.internetsegura.br/
coronavirus/  
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Fonte da Imagem: https://www.skyhost.com.br/blog/2012/02/nocoes-basicas-sobre-seguranca-na-internet/   
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Estar conectado e ligado ao 

ambiente virtual é uma necessidade 

do mundo moderno que  necessita 

de monitoramento, supervisão e 

cuidados, promovendo de forma 

articulada entre família e escola, a 

proteção integral aos direitos das 

crianças e adolescentes. 

https://www.ca.ufsc.br/  
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servicosocialca.paginas.ufsc.br/  

https://web.facebook.com/

comunicacaoeeventoscaufsc  
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