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Sobre o projeto

A Fundação Telefônica Vivo atua há 20 anos no Brasil e
integra uma rede de 17 fundações do Grupo Telefônica,
presentes em países da América Latina e Europa.
Desenvolvemos projetos nas áreas de educação,
empreendedorismo social e voluntariado, investindo em
iniciativas com foco em inovação, tecnologia e
conhecimento.
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Em colaboração com Fundação “la Caixa”, criou o programa
de educação digital ProFuturo, que no Brasil, oferece ensino a
distância para educadores por meio da plataforma Escolas
Conectadas com o objetivo de promover a inclusão de
educadores na cultura digital e incentivar o desenvolvimento
de habilidades do século XXI nos alunos por meio da prática
de metodologias inovadoras de ensino. Em parcerias com
Secretarias Estaduais e Municipais de Educação, a iniciativa
dissemina e estimula a inovação educativa com cursos
online gratuitos de formação continuada.

Introdução
Modalidade: Autoformativo
Carga horária: 48h
Certiﬁcação: Centro Universitário Ítalo
Brasileiro
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O Cidadania Digital: educando para o uso consciente da
internet busca capacitar docentes pedagógicos e gestores de
tecnologias educacionais para que realizem e encorajem um
uso seguro, responsável e consciente da Internet. Tem como
foco a promoção de ações educativas e de sensibilização
sobre cidadania digital dentro e fora da escola, em
alinhamento a propostas de diferentes áreas do
conhecimento. Criada para educadores, a formação permite
uma aproximação ao tema também para outros campos de
atuação além de contemplar estudantes, famílias e
comunidades.

Competências
pedagógicas
A partir do curso, espera-se que o professor:
- Aprofunde o conhecimento de direitos e deveres na internet com
base no Macro Civil da Internet e no Estatuto da Criança e do
Adolescente;
- Desmistiﬁque o tema “uso seguro e consciente da internet” como
assunto apenas de proﬁssionais da área de informática;
- Empreenda ações preventivas e de enfrentamento às situações de
discriminação e intimidação (Cyberbullying) e de violência sexual
on-line (vazamento de nudes e aliciamento)
- Disponha de recursos e inspirações para abordar, conforme a sua
área de conhecimento e em projetos interdisciplinares, tópicos como
cidadania, segurança on-line, ética, respeito, responsabilidade e
autonomia.
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Aprendizagens
e práticas
A

B

C

DIREITOS E DEVERES ON-LINE
O módulo introdutório contextualiza o uso da Internet
por crianças e adolescentes no Brasil e propõe uma
reflexão sobre seus direitos e deveres on-line,
estimulando projetos de vida inspirados pelas
noções de cidadania também no mundo digital.
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Unidade 1
Objetivos Especíﬁcos

Unidades

- Conhecer o cenário de uso da Internet por
crianças e adolescentes no Brasil;

• Nativos ou ativos digitais? O que fazem

- Compreender a Internet como ambiente
público no qual valem todas as leis e noções
de cidadania;

• Educadores conectados ao mundo

- Diferenciar o uso instrumental da Internet do
uso crítico e responsável;

• A internet como ambiente público

- Conhecer os princípios do Marco Civil da
Internet e relacioná-los com a Lei de Diretrizes
e Bases da Educação;

leis valem na rede?

- Fundamentar ações sobre o uso seguro e
consciente da Internet como tema transversal;
- Conhecer exemplos de atividades a serem
realizadas com os alunos, alinhadas às
competências e habilidades previstas pela
Base Nacional Comum Curricular.

nossos alunos na Internet?

digital

• Se a Internet não é terra sem lei, quais

• Uso seguro e consciente da Internet
como tema transversal na educação
• Na prática
• Atividade avaliativa

Aprendizagens
e práticas

CYBERBULLYING
No módulo 2, são trabalhadas as manifestações
do Bullying nos ambientes digitais, fenômeno
chamado Cyberbullying. A partir de deﬁnições e de
dados sobre esses comportamentos, em especial
no Brasil, são apresentadas abordagens para
prevenir, mediar e reportar os casos que chegam
ao conhecimento dos educadores nos ambientes
escolares.
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Unidade 2
Objetivos Especíﬁcos

Unidades

- Compreender o que é e como se manifesta
o Cyberbullying;

• O que é Cyberbullying? Atores e sinais

- Diferenciar brincadeiras de situações de
violência, e violência pontual de
Cyberbullying;

• Aspectos legais e consequências

- Conhecer aspectos legais envolvidos no
Cyberbullying;

• Qual o papel das escolas?

- Subsidiar ações de prevenção ao
Cyberbullying em sintonia com as diretrizes
do Programa Nacional de Combate à
Intimidação Sistemática;

• Como notiﬁcar e denunciar casos

- Orientar sobre como denunciar casos
concretos de Cyberbullying.

• Atividade avaliativa

• Dados sobre Cyberbullying no Brasil

jurídicas do Cyberbullying

• Ações com alunos e famílias

concretos?
• Na prática

Aprendizagens
e práticas

SEXUALIDADES ON-LINE
No terceiro módulo, são tematizadas as
expressões das sexualidades nos ambientes
digitais e abordados meios de prevenção à
violência sexual contra crianças e adolescentes.
São também analisados encaminhamentos
pedagógicos para escolhas conscientes e seguras
sobre relacionamentos, assim como formas de
amparo legal.
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Unidade 3
Objetivos Especíﬁcos

Unidades

- Conhecer as principais formas de
exposição da intimidade na Internet;

• Deﬁnições: Sexting, Nudes e Pornograﬁa

- Contextualizar expressões das
sexualidades no desenvolvimento de
crianças e adolescentes;

• Expressões das sexualidades na

- Conhecer as principais formas de
violência sexual pela Internet;

• Aspectos legais e consequências

- Conhecer aspectos legais envolvidos na
exposição da intimidade on-line;

• Estratégias de prevenção: o papel da

- Subsidiar ações de prevenção à exposição
íntima e violência sexual na Internet.
- Orientar sobre como denunciar casos
concretos de exposição íntima na Internet.

de vingança

Internet, indicadores e manifestações

jurídicas

escola, da família e dos pares
• O que fazer em caso de vazamento de
conteúdos íntimos sem consentimento?
• Na prática
• Atividade avaliativa

Aprendizagens
e práticas

SEGURANÇA DIGITAL
No módulo ﬁnal do curso, são examinadas
orientações relacionadas à proteção de contas e
dispositivos e apresentadas dicas para evitar
fraudes e golpes on-line. Também é discutida a
importância da reputação digital e de cuidados
para lidar com as notícias falsas que circulam nas
redes.
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Unidade 4
Objetivos Especíﬁcos

Unidades

- Refletir sobre a importância da proteção de
aparelhos, contas e da reputação on-line;

• Proteção de aparelhos e contas

- Aprender a criar senhas seguras, usar a
autenticação de dois fatores e ajustar as
conﬁgurações de privacidade;

• Busca segura e checagem de notícias

- Fazer buscas com segurança e conferir a
credibilidade de notícias;

• Educar para boas escolhas on-line

- Compreender como evitar golpes e fraudes
na Internet;

• Atividade avaliativa

- Analisar sugestões de atividades a serem
realizadas com os alunos sobre segurança
digital;
- Examinar sugestões de dicas para estimular
as famílias na mediação parental.
- Orientar sobre como denunciar casos
concretos de exposição íntima na Internet.

• Reputação digital

• Golpes e fraudes

• Na prática

Certiﬁcação

Após a conclusão do curso - ao cumprir todos os
requisitos apresentados - você receberá um certiﬁcado
digital, emitido pela Centro Universitário Ítalo Brasileiro em
parceria com a Fundação Telefônica Vivo.
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Este curso propõe um novo
olhar sobre o uso das redes,
oferecendo opções de
abordagens pedagógicas
transformadoras.
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