
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Centro de Aperfeiçoamento dos Profissionais de Educação – EAPE

INFORMATIVO DE CURSO

NOME DO CURSO: Educando para boas escolhas on-line: Formação a distância sobre uso seguro e consciente da Internet - Safernet/EAPE

Modalidade:   (x ) Híbrido (  ) Presencial

Gerência: GEAD
Objetivo geral: Subsidiar  a  incorporação  da  temática  uso  seguro  e  consciente  da  Internet  nos  projetos  pedagógicos  e  como  tema

transversal  no  currículo  escolar,  compartilhando  orientações  e  materiais  paradidáticos  que  possam ser  adaptadas  aos
projetos de ensino e aprendizagem das escolas. Conciliando as iniciativas de uso das tecnologias digitais na educação com
a educação para a cidadania, tem como intenção familiarizar os cursistas com as noções básicas de direitos e deveres na
Internet, habilitando educadores e profissionais de diferentes áreas como agentes de referência na promoção de atividades
sobre o uso seguro e consciente da Internet, notadamente para enfrentar situações de bullying digital,  discriminações e
exposição não consentida de imagens íntimas on-line. 

Carga horária: Total: 44 h Horas diretas:  numero de : 4h  (abertura) Horas Indiretas: AVA:  40h

Público-alvo: Carreira Magistério/Carreira Administrativa

Pré-requisito:

Critérios de seleção: Sorteio*
Nº de Vagas: 2000 

Apresentação do curso:

Esta formação busca contribuir na aplicação do que está previsto em alguns marcos regulatórios e diretrizes educacionais,
unindo  dois  eixos  que  costumam  ser  abordados  separadamente:  Cultura  Digital  e  Educação  para  Cidadania,  temas
previstos  no Currículo  em Movimento  da Educação Básica da Secretaria  de Estado da Educação do Distrito  Federal,
contemplando especificamente as recomendações para abordar as transformações que as tecnologias digitais produzem na
vida social e suas implicações para a cidadania no mundo contemporâneo, alinhado com a competência geral número 05 da
BNCC que enfatiza o uso crítico das tecnologias digitais e o protagonismo cidadão na cultura digital

O curso contempla ainda conteúdos que subsidiarão os profissionais  da rede a implementarem ações relacionadas ao
previsto no Marco  Civil da Internet (Lei 12.965/2014), especificamente conforme previsto no Art. 26. “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.”  O curso  está  também alinhado com o  Programa
Nacional  de Combate à Intimidação Sistemática – Bullying - (Lei  13.185/2015),  especificamente no que diz respeito às
estratégias de prevenção ao bullying digital ( Ciberbullying).

Conteúdos: DIREITOS E DEVERES NA INTERNET Carga horária 10 horas
1.1 -Nativos ou ativos digitais?
1.2 - Educadores conectados ao mundo digital
1.3 - A internet como ambiente público;
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1.4 - Se a internet não é terra sem lei, quais leis valem?
1.5 - Uso seguro da internet como tema transversal,

CYBERBULLYING (DISCRIMINAÇÃO E INTIMIDAÇÃO ON- LINE) -  CH: 10 horas
2.1 - O que é cyberbullying? Atores e sinais;
2.2 - Dados sobre cyberbullying no Brasil;
2.3 - Aspectos legais e consequências jurídicas
2.4 - Qual o papel das escolas?
2.5 - Ações com alunos e famílias;
2.6 - Como notificar e denunciar casos concretos?

SEXUALIDADE NAS REDES DIGITAIS - CH:10 horas
3.1- Sexting, nudes e pornografia de vingança;
3.2-Expressões das sexualidades na internet;
3.3-Aspectos legais e consequências jurídicas;
3.4 - Estratégias de prevenção;
3.5 - O que fazer em caso de vazamento de conteúdos íntimos?

SEGURANÇA DIGITAL - CH 10 horas
4.1 - Proteção de aparelhos e contas
4.2 - Reputação digital
4.3 - Busca segura e checagem de notícias
4.4 - Golpes e fraudes
4.5 - Educar para boas escolhas on- line

Turma Local e endereço
Período do curso

Dia da semana Turno
Horário de aula

Início Término Início Término

Online 

Gerência - GEAD

___/___/_____

Diretoria - DIAP

___/___/______

Diretoria - DIDEP

___/___/______

Chefia do EAPE

___/___/_____
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