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1-Ausência de privacidade, exposição exces-
siva na Internet e riscos das redes sociais

Ausência de privacidade, exposição excessiva  
na Internet e riscos das redes sociais

18:26

Carlos
Caramba pessoal!

O Vitor acabou de voltar pra casa.

Conseguiram resgatar ele!!!!!

Sério? Falou com ele?
Isabel

Luiza
Nossa, ainda bem que esse pesadelo acabou.

Ninguém merece passar por isso.

Pesadelo é pouco!
Gustavo

Pelo menos, espero que a gente aprenda com  
isso e não poste a vida toda na net.

Ele tá bem, tirando o susto... 

Carlos
Sério gente!! O irmão dele acabou de avisar a 
Déia. Prenderam os sequestradores também!

Não acredito!!! Tô mega feliz
Rodolfo



Expor-se excessivamente na Internet  
não é seguro, nunca saberemos quem 
pode estar de olho em nossa vida.  
Fique atento!

18:26

Ausência de privacidade, exposição excessiva  
na Internet e riscos das redes sociais

Carlos
Eh, Gu! Isso é mto perigoso!

E ele aprendeu da pior maneira. 

Isabel
Pegaram todas as infos do Vitor pelo Facebook.

Sabiam até que o pai dele estava viajando.

Que brecha, né?! 

Luiza
Infelizmente ele vacilou.

Postava fotos do condomínio que mora...

Do colégio, das viagens pra praia...

De tudo o que fazia... 



Evite compartilhar informações pessoais 
nas redes sociais. Tome cuidado para não 
ficar vulnerável. 

18:26

Ausência de privacidade, exposição excessiva  
na Internet e riscos das redes sociais

Rodolfo
Galera, agora ele já está em casa.

Mas quase rolou uma tragédia.

Não podemos vacilar mais.

Putz! 

Preciso mudar meu jeito.

Pq posto tudo na net também... 

Gustavo



 Lembre-se sempre de ter cautela  
ao expor sua vida na Internet, utilize  
os mecanismos de segurança  
e privacidade fornecidos pela 
sua rede social e aproveite a  
#InternetComResponsa.

18:26

Ausência de privacidade, exposição excessiva  
na Internet e riscos das redes sociais

Não marquem bobeira, vocês viram 
que a coisa pode ficar feia.

Carlos
Pois é. 



09:15

Liberdade de expressão e danos à imagem e à reputação

João
Gente, vocês viram quem foi demitida hoje? 

A Manu, estagiária nova. 

Pedro 
Nossa, sério?  

O que aconteceu? 

Antônia 
Oi, meninos.

O que rolou foi que a Manu fez um post  
no Face dela falando mal da empresa.

E isso acabou chegando nos ouvidos do chefe.

Infelizmente ela rodou! 

João
Caramba!!!

Mas o que ela postou de mais? 

Pedro 



Viu o que pode acontecer quando 
não tomamos cuidado com aquilo 
que comentamos nas redes sociais? 
Tenha sempre cuidado com o que 
escreve e compartilha.

09:15

Liberdade de expressão e danos à imagem e à reputação

Patrícia
Nossa,  gente...  

Eu consegui falar com ela no almoço.

Ela estava bem abalada... Foi pega de surpresa!

E o pior é que o estágio dela é obrigatório na facul.

Antônia 
Não sei exatamente o que ela postou.

Ela apagou a conta... mas deve ter ido 
contra as normas da empresa.

Pq o chefe não pensou duas vezes.



Preste atenção naquilo que publica on-line.

09:15

Liberdade de expressão e danos à imagem e à reputação

Ela falou que não esperava toda essa repercussão,  
mas sabe que não devia ter postado aquilo.

Patrícia

Samuel 
Galera, tô chocado!!! 

Antônia 
Tomem cuidado! 

Qualquer um pode ler o que postamos 
no Face, nosso chefe, nossos pais...

Não quero ter que assinar mais a 
demissão de ninguém aqui, viu?!



A injúria racial está prevista no artigo 
140, parágrafo 3º, do Código Penal, que 
estabelece a pena de reclusão de um a 
três anos e multa para quem cometê-la. 
O crime de injúria está associado ao uso 
de palavras depreciativas referentes à 
raça ou à cor com a intenção de ofender 
a honra da vítima.

15:16

Cyberbullying

Agatha
Mau, fiquei sabendo o que aconteceu com você... 

Tô mega chateada, estou do seu lado. 

Super denunciei aquelas postagens que eu vi. 

Maurício 
Oi amiga, vlw de verdade.

Estou abalado, sabe. Ninguém tem o direito  
de me xingar por causa da minha cor.

Agatha
Nem fala, amigo. Isso é um absurdo.



Não se deixe enganar, ofensa não 
é brincadeira e quem propaga 
intolerância deve ser punido.

15:16

Cyberbullying

Maurício
Infelizmente ainda convivemos com o racismo. 

Agatha
Nossa. 

E vc fez alguma coisa? 

Não pode deixar isso barato.

Até no Face da minha mãe mandaram msg.

Estou desanimado, não tenho mais vontade de ir 
pra aula, não param de me mandar mensagens me 
humilhando, não tenho nem coragem de logar no Face.



Cyberbullying é considerado crime, 
previsto na Lei nº 13185/2015,  
e caracteriza-se como a intimidação 
através da rede mundial de 
computadores, feita para depreciar uma 
pessoa, incitar a violência, adulterar fotos 
e dados pessoais, com intuito de criar  
meios de contrangimento.

15:16

Cyberbullying

Maurício 
Fui com minha mãe na delegacia, e também  
falamos com o Diretor da escola.

O Delegado disse que todos que participaram  
disso serão responsabilizados, pois isso é crime.

Agatha
Uauh! Boa! 

Quem sabe assim eles aprendem e  
não fazem isso com mais ninguém.



Denuncie qualquer agressão física 
ou verbal que você ler na Internet, 
registrando ocorrências contra quem 
comete cyberbullying.

15:16

Cyberbullying

Maurício

Se não fosse essa força, eu estaria na bad.

O delegado disse que existem meios pra saber  
quem é o sem noção por trás desse crime.



19:50

Preconceito, Racismo e Discriminação Social

Simone
Mães e pais, preciso compartilhar uma situação  
triste que aconteceu comigo nessa manhã...

Vocês estão aí?

Oi, amiga, o que rolou??
Patrícia

Fernanda
Amiga, desembucha logo!!! Fiquei preocupada!

Simone
Então, fui levar minha filha ao colégio e, durante 
o trajeto, ela me contou que estava sofrendo nas 
redes sociais com alguns colegas de lá... 

Não dá pra acreditar que ainda hoje tem gente 
preconceituosa! Tem umas meninas xingando  
minha filha de tudo quanto é nome. 

Fizeram até uma montagem de uma foto  
dela e postaram no Facebook e enviaram  
nos grupos de WhatsApp da escola. 

Ai, tô arrasada!!!!



Para denunciar qualquer forma de 
preconceito ocorrido na Internet, não 
se esqueça de copiar o link, fazer um 
print do perfil, comentários, imagens  
e enviar para os orgãos responsáveis.

19:50

Preconceito, Racismo e Discriminação Social

Patrícia
Você falou com a diretoria, amiga? 

É sério isso?

Marcos
Como assim, denegrindo ela dessa forma? 

No colégio mesmo? Como ela está??

Simone
Fui à escola e eles ficaram em choque... 

Todos estes comentários foram feitos 
por duas meninas da mesma sala.



Usar a #InternetComResponsa é não deixar 
impune quem comete esses crimes e sempre 
dar o exemplo, mostrando que quem os 
fizer será responsabilizado, afinal, devemos  
respeitar todos, independentemente da raça, 
porte físico, credo, sexualidade e opiniões.

19:50

Preconceito, Racismo e Discriminação Social

Os pais dessas meninas precisam ficar sabendo. 
Marcos 

E você deveria ir à delegacia também.

Patrícia
Como está sua filha? 

Conheço minha filha e sei que pra ela chegar a falar 
sobre isso, com certeza está com medo e insegura...!!!

Ela tá bem abalada, mas, como todo adolescente, não queria 
muito que eu me envolvesse nisso com medo de piorar... 

Simone



19:50

Preconceito, Racismo e Discriminação Social

Marcos
Que absurdo! Nossa... Injusto demais.

Fernanda
Contem comigo pra resolvermos isso!!! 

Patrícia
Verdade. 

Fico arrasada com pessoas como essas  
que acham que podem ofender os outros.

Temos que instruir nossos adolescentes a 
agir com mais responsabilidade e respeito.

Estamos todos juntos nessa!

Simone
Gente, muito obrigada mesmo pelo apoio, já estou indo 
atrás disso nesse momento e chamo vocês aqui de novo 
pra contar como vai ficar essa situação. 

Espero que essas meninas aprendam a lição  
e sirva de exemplo para os demais!!!



Usar a #InternetComResponsa é também 
conscientizar todos de como devemos 
agir e proceder diante de situações como 
essas e não nos calar nunca! Viu algum tipo 
de agressão, injúria, constrangimento e 
preconceito? Denuncie.

19:50

Preconceito, Racismo e Discriminação Social

Fernanda
Podemos apresentar a ideia na escola de marcar 
uma palestra no auditório para debatermos essa 
questão e ensinar aos jovens que isso não está certo.

Simplesmente não se faz! 

Marcos
Concordo!

Vamos seguir com a ideia!



22:01

Discurso de ódio

Olívia
Gente, quem viu as postagens maldosas e preconceituosas 
que aquele menino do 3º ano fez sobre o Arthur? 

Tá dando o maior B.O.

Lázaro
Eu vi, Oli. Muito pesado mesmo.

Moleque sem noção! 

Augusto
Nossa, nem fala. 

Bizarro mesmo as coisas que ele colocou no Snap.

Agora vai ter que aguentar as consequências, né?

Bem feito!

Totalmente preconceituosas e constrangedoras.

Espero que esse cara aprenda mesmo 
a não ser mais um sem noção.

Pois é, só por causa da origem do Arthur?
Bianca



Qualquer tipo de agressão virtual, pode  
ser considerado crime previsto em lei.  
Fique ligado e não permita que essas 
pessoas saiam impunes com atitudes que 
podem ferir ou constranger a dignidade  
e a moral de alguém. Denuncie!

22:01

Discurso de ódio

Lázaro  
Galera, disseram que os pais dele foram 
chamados na delegacia e na escola.

Elis 
Temos que fazer algo pra dar uma força 
pro Arthur, ele está numa deprê total.

Fico aliviada de saber que a família dele tomou 
uma atitude e denunciou esse mané.

Esse cara teria é que ser expulso do colégio!

Lázaro
Eu imagino que o Arthur esteja na bad mesmo.

Depois daqueles comentários agressivos 
qualquer um se sentiria dessa forma.



Não se esqueça de que devemos respeitar 
a todos, independentemente da sua raça, 
credo, sexualidade, religião, região ou gênero... 
Ninguém gosta de ser agredido, então não 
faça com o outro aquilo que não gostaria que 
fizessem com você.

22:01

Discurso de ódio

Olívia
Agora a melhor maneira de ajudar é conscientizando 
a galera, trocando ideia sobre isso, pra falar numa 
aula sobre as diferenças que todo mundo tem.

Elis
É verdade, Li. 

Pena que ainda poucos se interessam nisso.



#InternetComResponsa é assim, 
todos unidos para vencer essa batalha 
e proporcionar relações humanas 
em um ambiente de compreensão, 
igualdade e MUITO respeito! 

22:01

Discurso de ódio

Lázaro
Concordo, vamos conversar com o diretor pra  
fazer esse movimento acontecer aqui no colégio.

Pelo Arthur e por outros que são agredidos diariamente 
nas redes sociais e também na vida real.

Olívia
Ótima ideia, Lázaro!! Tô dentro! 



Não corra riscos nas redes sociais!  
Não se deixe fotografar ou filmar em  
situações íntimas ou constrangedoras, nem  
poste fotos ou vídeos com cenas de nudez.

12:25

Danos e riscos da prática de nude selfie ou sexting

Alex
Vocês viram o que aconteceu com a Carol?

Maria
Não, o que?

Larissa
Eu fiquei sabendo sim, ela até deixou de ir pra aula hoje.

Ñ tá nada bem... 

Alex
Pois é, alguém conseguiu a senha do Facebook dela.

E postou vários nudes que ela mandou pro Rodrigo.

Kátia
Nossa, que brecha!!! 

Já sabem quem fez isso?



Danos e riscos da prática de nude selfie ou sexting

Natália
Vacilo demais de quem fez isso, mas eu já tinha falado 
pra ela para não tirar fotos assim.

A gente nunca sabe aonde essa fotos vão parar...

Larissa
O pior é que até um vídeo dela nua foi postado  
e todo mundo viu: os pais, amigos, até a profe de  
matemática que ta no Face dela viu. 

Chocante.

Alex
Alguém conseguiu falar com ela??

Felipe
Ela não quer atender o cel.

A família dela tá arrasada.

Levaram o caso até pra polícia...

Alex
Tem que levar mesmo!!

Essas pessoas não podem ficar impunes!

12:25



Danos e riscos da prática de nude selfie ou sexting

Larissa
A gente precisa ter mais cuidado com as atitudes na  
net, nossas senhas... Está acontecendo toda hora isso. 

Teve um caso de umas fotos de um menino no Facebook 
que a ex postou, o coitado teve até que mudar de escola.

Bem agora perto do vestibular. 

Natália
É, galera, temos que ter mais cuidado MESMO,  
agir com mais responsabilidade com esse assunto... 

Infelizmente nem sempre dá pra se ligar em 
quem está sendo mal-intencionado conosco.

Precisamos nos precaver!

E o responsável vai PRESO mesmo! Kkkk

Kátia
Realmente, tenho visto várias manchetes sobre esses crimes.

12:25



Danos e riscos da prática de nude selfie ou sexting

Alex
#GERALSEMNUDE!

Natália

Mandou bem!

Larissa
#GERALSEMNUDE!

12:25



16:05

Direitos autorais, plágio e compartilhamento responsável

Suelen
Pessoal, tiramos zero no trabalho.

Cristian
Quêêêê???? 

Como assim??? Explica isso melhor!!! 

Jorge
Acabei de ver a mensagem do professor tb!!! 

Tô desesperado, caiu a casa pra mim!!!

Vou repetir esse ano.

Ana
Cês tão zoando, né?!?!?!  

Suelen
Não gente, olha lá no sistema...

Ana
Não pode ser!!!

Ele viu que a gente copiou de um site. Tiramos zero!!!!

Vou ficar de recuperação na melhor das hipóteses.



Plágio é crime, quem faz uso de  
trabalhos/fotos ou vídeos de terceiros  
sem mencinonar a fonte usada pode  
sofrer as consequências.

16:05

Direitos autorais, plágio e compartilhamento responsável

Cristian
Não tô acreditando que isso aconteceu.

Como ele descobriu? 

Suelen
Existe um aplicativo para escolas e universidades 
pesquisarem o conteúdo dos trabalhos.

Ele explicou lá na mensagem. 

Jorge
Nossa!!

Que vacilo não termos feito nós mesmos esse trabalho.

E o pior é que era fácil...

Agora já era pra mim, sem essa nota não consigo nem 
ir pra recuperação. Minha mãe vai brigar feio cmg!!!!



Nunca se esqueça de citar o nome ou 
indicação de fonte de qualquer material que 
não seja seu. Hoje existem muitas ferramentas 
para verificar plágio, não caia nessa. Copiar e 
colar sempre foi uma furada!!!

16:05

Direitos autorais, plágio e compartilhamento responsável

Cristian
Nossa, como fomos burros!!!

Deveríamos ter dividido e cada um  
poderia fazer uma parte do trabalho.

Teria ficado muito bom.

Ana
Nem me fala Cris!

Ia viajar esse fim de ano, agora já era 
pra mim, com certeza, fora a bronca!!!

Suelen
É galera, aprendemos da pior forma possível que 
colar e usar algo que não é de nossa autoria como  
se fosse pode dar o maior B.O.

Sem contar a vergonha que vamos passar na sala na segunda!!



Para usar a #InternetComResponsa é preciso 
ter critério e responsabilidade para não copiar 
as ideias de ninguém como se fossem suas.

16:05

Direitos autorais, plágio e compartilhamento responsável

Ana
Será que pode rolar uma suspensão nossa?

Cristian
Agora vamos ter que arcar com as consequências né.

Suelen
Não quero nem pensar nisso, além 
de ganhar um zero, mais isso? 

Mó besteira que a gente fez mesmo.

Mandamos mal.

Nunca mais farei isso e espero que vcs tbm não!!!  
Até amanha galera!!



Quer entender em 
detalhes como usar a 
Internet com responsa?  
Leia o Guia #InternetComResponsa e 
veja como pode ser legal curtir a net 
sem vacilo.




