
CIDADANIA DIGITAL Por que é tão importante 
preparar crianças e jovens para a vida online 



Apresentação da equipe 

Proposta
● Apresentação
● Contextualização sobre o tema
● Estrutura do Common Sense Media
● Navegação pelo Smartlab
● Avaliação do encontro 
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Spotify: 13 músicas novas por 
minuto em uma biblioteca com  
mais de 13 milhões de canções

UBER: 46 mil usuários entrando em 
corridas a cada 60 segundos

Snapchat: 527.760 fotos 
compartilhadas por minuto contra 
460 mil tweets

Google: 3 milhões e 600 mil buscas 
em apenas 60 segundos

15 milhões de mensagens de texto 
enviadas em um único minuto



A nova realidade das escolas 

brasileiras, sejam públicas ou 

privadas, mostra um avanço 

no uso de tecnologias 

dentro e fora das salas de 

aula. São 23,7 milhões de 

crianças e adolescentes na 

rede.
(*fonte:Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br))



A REDE NO DIA A DIA DE 80% DOS USUÁRIOS  
DE 9 A 17 ANOS



"O cumprimento do dever constitucional do Estado na 

prestação da educação, em todos os níveis de ensino, 

inclui a capacitação, integrada a outras práticas 

educacionais, para o uso seguro, consciente e 

responsável da internet como ferramenta para o 

exercício da cidadania, a promoção da cultura e o 

desenvolvimento tecnológico".

Lei do Marco Civil da Internet (Lei 12.965)



Escolas Públicas 

Escolas Privadas



Por que não 
começar 
logo?



Cidadania Digital no SmartLab 

O curso Cidadania Digital, do Common Sense Education, que o SmartLab traz ao Brasil com

exclusividade, habilita estudantes a pensar criticamente, a se comportar com segurança e a participar

com responsabilidade no nosso mundo digital. Essas habilidades do século 21 são essenciais para que

eles possam aproveitar o potencial completo da tecnologia para o aprendizado. Ensinado por educadores

e orientadores educacionais em mais de 100 mil escolas nos Estados Unidos e em outras partes do

mundo, o curso:

● Introduz informação confiável e baseada em pesquisa sobre mídia digital e seu impacto;

● Aborda de forma equilibrada questões de confiabilidade e segurança, incluindo assuntos sobre ética

e comportamento, assim como habilidades de letramento digital;

● Inclui aulas baseadas em pesquisa centradas nos trabalhos de Howard Gardner e do GoodPlay

Project da Faculdade de Educação de Havard.



ESTAÇÃO POR ROTAÇÃO



Atividade 1

Imagem e Ação

• Assista ao vídeo “Sentimento de exposição” _ Ensino 
Fundamental Anos Finais _ Unidade 1 _ aula 4

• Discuta com seu grupo de trabalho a seguinte questão: 
“Meninos e meninas são igualmente julgados quando postam 
fotos na internet?”

• Escreva 3 argumentos justificando sua resposta. 



Atividade 2

Priorizando….Coletivamente

• Leia todos os temas contidos na discussão sobre Cidadania 
Digital

• Interligue estes temas construindo sentido para uma 
discussão sobre o assunto.



-Planos de aula e material de apoio para professores e pais

-Cenários autênticos, discussões em grupo, simulações e vídeos em lições 

que preparam estudantes para os desafios do século 21.

-Método abrangente e balanceado ao abordar questões de 

confiabilidade e segurança, incluindo assuntos sobre ética e 

comportamento, assim como habilidades de letramento digital.

-Estimula crianças e jovens a pensar criticamente.

100 mil escolas       5 milhões de alunos  



Certificação de professores 

Os professores e escolas podem se inscrever para obter a 

certificação do Common Sense Education, sem custo 

algum. A certificação,  reconhecimento pelo trabalho cada 

vez mais urgente e importante no mundo atual, é fornecida 

uma vez atendidos alguns critérios (vídeos de formação 

continuada, comprovações, formulários, etc).   



Colabore com o aprimoramento dos nossos serviços!
Entre no link e avalie nosso momento!

http://bit.ly/2xLuxeF

Muito Obrigada!

http://bit.ly/2xLuxeF


PERSONALIZAÇÃO TECNOLOGIA COLABORAÇÃO INTEGRAÇÃO


