
 

 

 

Queridos Pais, Mães e Responsáveis, 

É desejo de todos os pais/responsáveis que os filhos – crianças ou adolescentes - 

aproveitem a Internet de maneira saudável e produtiva, protegidos dos riscos e aspectos 

negativos que possam advir da grande rede.  

No Vitória-Régia, acreditamos na importância da parceria com a família e da 

preparação dos nossos alunos para:  

• Pensar criticamente e avaliar sites, e-mails e outros conteúdos na Internet;  

• Proteger-se contra ameaças na Internet, incluindo bullying e golpes;  

• Compartilhar com inteligência: o que, quando, como e com quem;  

• Ter gentileza e respeito pelas outras pessoas na Internet, respeitando a privacidade delas;  

• Em situações difíceis, pedir ajuda a um dos pais ou outro adulto de confiança. 

Este ano, em nosso Projeto Brilhar estaremos incluindo o Seja Incrível Na Internet, 

um programa multifacetado, projetado para ensinar nossos alunos as habilidades de que 

precisam para agirem com segurança, empatia e inteligência na Internet. Um dos recursos 

disponíveis, o Interland, é um jogo de computador que ensina essas habilidades de modo 

interativo e divertido, como a própria Internet. Desenvolvido pelo Google em parceria com 

educadores, pesquisadores e especialistas em segurança na Internet da The Net Safety 

Collaborative e do iKeepSafe.org, o programa Seja Incrível Na Internet oferece experiências 

de aprendizado divertidas e adequadas à idade dos alunos, criadas com base em cinco lições 

fundamentais: 

• Compartilhe com cuidado 

• Não caia em armadilhas  

• Proteja seus segredos  

• É legal ser gentil  

• Na dúvida, fale com alguém 

 

  O uso inteligente e seguro da tecnologia auxilia os alunos no processo de aprendizado 

e ajuda nossa escola a funcionar melhor. 

 

No Ensino Fundamental II o projeto teve início nesta segunda-feira, 25/04. Os 

alunos participaram, interagiram e refletiram sobre a importância de ficarem atentos às 

armadilhas na rede. 

Acreditamos que o programa Seja Incrível Na Internet será uma etapa importante 

para alcançar nosso objetivo de garantir que todos os alunos do Vitória-Régia aprendam, 

explorem e permaneçam seguros na Internet, tanto dentro quanto fora da escola. Será um 

prazer compartilhar mais informações sobre esse novo programa, incluindo apresentações de 

alguns dos recursos que os alunos começarão a usar em sala de aula. Também convidamos 

vocês a conferir os recursos para as famílias, disponíveis em g.co/SejaIncrívelNaInternet.  

Pedimos aos responsáveis por nossos estudantes que participem desta ação 

continuando esta conversa em casa. Temos certeza que será possível descobrir JUNTOS e 

aprender alguns truques sobre privacidade e segurança!  

Atenciosamente,  

Equipe de Tecnologia 

g.co/SejaIncrívelNaInternet

