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VIII Fórum da Internet no Brasil
Articulações multissetoriais na educação para o uso seguro, consciente e 
responsável da Internet no Brasil



dos educadores 
afirmam que não 
têm os recursos 
necessários para 
ensinar sobre 
segurança on-line

dos educadores têm 
conhecimento de algum 
incidente relacionado 
a segurança on-line
em suas escolas

dos educadores 
afirmam que 
segurança on-line 
deveria fazer parte 
do currículo escolar

*Pesquisa Global de Professores (Google, 2017)

83%35% 98%

com educadores*
pesquisa



#
Principais preocupações 
sobre segurança on-line

1
2

Como evitar 
golpes/phishing

Cyberbullying

Como avaliar a 
confiabilidade das 
fontes de 
informação

Conhecer 
estranhos pela 
Internet

Conteúdo 
inapropriado

3

4
5

6 Compartilhamento 
de informações 
on-line

*Pesquisa Global de Professores (Google, 2017)

com educadores*
pesquisa



Ajudando crianças a serem seguras, 
confiantes e responsáveis na Internet.

Seja Inteligente na Internet
Fique Atento na Internet
Seja Forte na Internet
Seja Gentil na Internet
Seja Corajoso na Internet

Compartilhe com cuidado
Não caia em armadilhas
Proteja seus segredos
É legal ser gentil
Na dúvida, fale com alguém



Brasil
6 eventos 

EUA
 Parceria com PTA

(Parent Teacher Association)

> 5 mil educadores 
treinados

200 workshops



Acesse o link Recursos
no site

 
g.co/SejaIncrivelNaInternet 

planos de aulas 
guia com

disponível para 
download

e atividades



Cidadania Digital 

Teacher 
Center

            
    g.co/CursoCidadaniaDigital

curso de

para educadores
e Segurança



LIÇÃO 1 LIÇÃO 2 LIÇÃO 3 LIÇÃO 4 LIÇÃO 5

Ensinar 
segurança e 

privacidade na 
Internet para os 

alunos

Segurança on-line 
em qualquer lugar

Pesquisar de 
forma inteligente

Proteção contra 
phishing e golpes

Gerenciar sua 
reputação on-line

Todas as lições contam com textos e vídeos explicativos

Curso de Cidadania Digital e Segurança



Curso EAD: Educando para boas escolhas on-line

● Parceria Google + SaferNet
● Cerca de 8 mil educadores matriculados
● 185 cidades
● 25 UFs 

4 módulos (10 horas cada)
1. Direitos e deveres on-line
2. Cyberbullying
3. Sexualidades on-line
4. Segurança digital



● Novos vídeos gravados por professores
durante a YouTube EDU Educon

● #CuidadosNaInternet



● Novos vídeos lançados em comemoração ao 
Dia das Mães

● Debates com especialistas 

● #MãesConectadas



Family Link

Family Link ajuda pais a gerenciar a Conta Google de seus filhos para que a 
família crie hábitos digitais saudáveis



Family Link - Principais recursos

Gerencie aplicativosEnsine a encontrar 
conteúdo de qualidade

Controle o tempo de 
uso em cada atividadeEstabeleça limites 

diários



Guia de segurança on-line para a Terceira Idade



Safety Center

● Supervisão dos pais

● Experiências para toda a 
família

● Dicas para famílias

            safety.google



Obrigada!


