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Nome do Projeto 
 
“Navego, logo existo” 
 

Objetivo Geral 
 
Desenvolver e incentivar o uso da web de uma forma segura, dinâmica, ética e 
responsável. 
 

Justificativa 
 
A idéia do projeto “Navego, logo existo” é mostrar as educados uma forma mais 
segura de utilizar e interagir com os recursos de comunicação social da web. 
 
Todos os dias somos bombardeados de informações por meio de (Email, portais/sites, 
redes sociais, etc.) Vemos todos os dias, em jornais informativos, muitos casos de 
crimes na internet, peto filia, casos de roubo via web, entre centenas de outros casos 
prejudiciais a sociedade. 
 
Propomos neste projeto, refletir sobre o uso seguro da web, construído estratégias 
para uma navegação segura e que, ao mesmo tempo, faça os educandos criarem e 
inovarem no uso desta poderosa ferramenta de comunicação. 
 

Objetivos Específicos 
 

• Caracterizar quais tipos de crimes na internet que mais ocorre e identificar 
quais deles devemos ter uma atenção maior. 

• Identificar possíveis vírus que podemos pegar via web. 

• Classificar e remover vírus da maquina 

• Criar e gerenciar e-mails, sites e blogs 

• Utilizar as ferramentas colaborativas (Google Docs) 

• Demonstrar como fazer cadastro e utilizar os recursos da web para realização 
de cursos online; 

• Avaliar as disciplinas e os cursos online antes da realização do mesmo; 

• Participar de um curso online (EAD); 
 
 

Metodologia 
 
As aulas serão pratica e teórica sobre alguns temas específicos que necessitam uma 
melhor abordagem para uma melhor compressão. 
 
Serão utilizados softwares livres e pagos e também uso da internet onde realizaremos 
varias pesquisas e atividades. 
 
Haverá atividades permanentes e dinâmicas em todas as aulas, criando um ambiente 
acolhedor e rico para o aprendizado. 
 
 
 



Projeto Desenvolvido pelos Educadores John Bertoldo e Cíntia Acioli  
 

Atividades permanentes: 
 

• Roda de conversa: sugestões, críticas, observações a serem feitas por alunos 
e educadores; 

• Exposição do conteúdo: momento para o educador explicar a atividade a ser 
realizada; 

• Exercícios de conhecimento: atividades a serem realizadas sobre o conteúdo 
ministrado; 

• Apresentação dos trabalhos realizados. 
 
Dinâmicas: 

• Roda de reflexão: Refletir em como podemos melhorar nosso modo de viver 
em sociedade; 

• Atividades em grupos; 

• Reflexões coletivas. 
 

Duração: 9 meses 
 

Publico alvo: Jovens e adultos com a idade acima de 15 anos, que tenham 
conhecimentos básicos em informática. 
 
Pré-requisito: ter concluído no mínimo a 5º serie do ensino fundamental. 
 
Módulos de Aulas: 
 

� Segurança na internet: (bloqueio de sites, cuidados na divulgação de 
informações pessoais na web, palestra) 

� Administração de sites e blogs 
� Introdução de redes sociais 
� Uso dos recursos online para cadastro e realização de cursos online 

 
Avaliação 
 
1º Avaliação Diagnóstica – verificar o conhecimento individual e grupal ao termino de 
cada disciplina. 
 
2º Avaliação Formativa – acompanhar o desenvolvimento dos alunos durante as 
etapas. 
 

Cronograma 
Módulos Conteúdos 
Caracterizar quais tipos de crimes na 
internet 

• Pesquisas sobre as mentiras 
mais freqüente na web 

• Discussão coletiva de como se 
preveni de crime na web  

Identificar possíveis vírus que 
podemos pegar via web 

• O que é vírus 

• Como pega um vírus 

• Como removê-lo 

• Como se preveni 
Criar e gerenciar e-mails • Criar email 

• Enviar e receber email 

• Anexos e links 
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• Gerenciar contados 

• Tallking 
Edição de Imagens • Gimp 

• Editores Online (pixlr e picnik) 
Ferramentas colaborativas • Criar documentos online 

• Compartilhar arquivos 
Gerenciamento de Blog 
 

• Criar blog 
• Post 
• Paginas 
• Inserção de imagens 
• Inserção de vídeo 
• Enquetes 
• Tema 
• Links 

Módulos Conteúdos 
Introdução a EAD Educação a 
distancia 

• O que é EAD 

• Pra que Server 

• Dicas 
Cursos online • Escolha do curso 

• Inicio do curso 

• Desenvolvimento do curso 

• Termino do curso 
 

Apresentação • Apresentação para os colegas 
sobre conteúdo aprendido no 
curso 

 
 
 
3º Avaliação Pontual – Entrega e apresentação dos trabalhos realizados 

Material 
 

•  Computador 

•  Internet 

•  Folha tipo A4 

•  Projetor 

•  Webcam 

 


