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ATIVIDADES SEGURANET 

Desafio 2 - Internet com etiqueta ou etiqueta na Internet? 

 

A Internet é um lugar novo e muito vasto, por isso é fácil perdermo-nos nele.  

Podemos comparar o ciberespaço com um recreio não vigiado. E se no recreio (espaço 

offline) aparecem fanfarrões, gabarolas e valentões, o mesmo sucede na Internet. 

Existem pessoas maldosas, à espreita, prontas a entrarem em ação, e a tirar vantagem 

dos mais distraídos ou ignorantes nestas coisas de saber utilizar a Internet.  

No recreio da escola ou fora dele, muitas vezes aprendemos através de experiências 

infelizes. Por exemplo: não devemos envolver-nos em zaragatas com os colegas ou 

outras pessoas. Tal como na escola ou na rua, existem pessoas na Internet que gostam 

de lutas. A estes zaragateiros chama-se flamers [incendiários], e promover uma 

zaragata chama-se flaming [atirar achas para fogueira]. 

Quando se navega no ciberespaço por vezes é muito fácil esquecer a utilização do bom 

senso. Há coisas que aprendemos a não fazer na vida de todos os dias e depois nos 

esquecemos quando estamos na navegar na Internet. Por exemplo: não devemos falar 

com estranhos.  

Já percebeste que, tal como em casa ou na escola, a Internet tem regras a que se deve 

obedecer por forma a evitar confusões.  

Estas regras não se encontram formalmente escritas num regulamento especial, mas 

aprendem-se rapidamente, à medida que se navega na Internet. São regras que 

surgiram precisamente porque existem muitas pessoas no ciberespaço e todas 

necessitam de conviver em paz. 

Muitas das regras de utilização da Internet envolvem o mesmo bom senso e o mesmo 

sentido de cortesia utilizados offline. 

Etiqueta é um código (conjunto das regras) de relacionamento que permite viver em 

harmonia dentro de um ambiente social ou profissional. Também podemos considerar 

etiqueta como um conjunto de regras convencionadas para ajudar o relacionamento 

entre as pessoas. 

Assim, tal como na vida de todos os dias (social), também quando usas a Internet 

deverás seguir algumas regras. 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Regra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Relacionamento
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A tarefa que se propõe à turma é a seguinte: 

 

1.º Ler o texto com muita atenção; 

2.º Dividir a turma em grupos e partindo do texto lido, discutir a questão da etiqueta online; 

3.º Cada grupo identificará cinco regras de etiqueta online, que considere importantes; 

4.º Elaborar cinco ilustrações, isto é, um desenho para cada uma das cinco regras; 

5.º Atribuir a cada ilustração/desenho deve ter um título que a explicite; 

6.º Fazer a apresentação/defesa oral, na turma, do conjunto dos trabalhos de grupo; 

7.º Votar para eleger o melhor trabalho; 

8.º Fazer a digitalização do trabalho vencedor e enviá-la “zipada” para seguranet.pt. 

 

O professor é livre de seguir estas sugestões ou não, desde que o resultado seja chegarmos às 

cinco regras devidamente ilustradas. 

 

 

 

A atividade termina em 15 de março de 2012. 


