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O projeto

SMaRT-EU - Social Media Resilience Toolkit

Porquê?
◉ fornecer ferramentas, 

sugestões e recursos para 
ajudar os cidadãos a serem 
mais resilientes face à 
desinformação e às notícias 
falsas. 

Como?
◉ repositório de materiais 

relacionados com o envolvimento 
crítico com os meios de 
comunicação social, especialmente 
as redes sociais;

◉ atividades participativas;
◉ curso de b-learning;
◉ entre outros.

Para quem?
◉ jovens, idosos e educadores;
◉ projeto aberto aos 

contributos da comunidade.

http://smart-toolkit.eu

http://smart-toolkit.eu/


Celiana Azevedo
Nova FCSH, ICNOVA



Conjunto de regras que define o que é um comportamento aceitável 
na internet.

Netiqueta

Cambridge Advanced Learner's Dictionary & Thesaurus © Cambridge University Press 

Image: Shutterstock



Plataformas de Redes Sociais

Instagram
2010

Kevin Sysrom, 
Mike Krieger

Facebook
2004
Mark 

Zuckerberg

Twitter
2006

Jack Dorsey

YouTube
2005

Chad Hurley, 
Steve Chen, 

Jawed Karim

2.7 bilhões 1 bilhão 187 milhões 2 bilhões

Fonte: Svijet interneta na dlanu: Sigurnost i privatnost na internetu. Lana Ciboci, Igor Kanižaj, 
Danijel Labaš, Leali Osmančević, Vladimir Preselj, Ana Milas, Maja Fistrić, Katarina Blažina MukavecÍcones: Shutterstock



Bom comportamento e comunicação na 
internet
Ao comunicarmos na internet, criamos uma 
imagem de nós próprios na sociedade. 
Devemos estar conscientes de que tudo o que 
publicamos permanece no mundo virtual.
◉ Devemo-nos comportar no mundo virtual 

como queremos que as pessoas nos vejam.

Fonte: Razvoj medijske pismenosti: Poštivanje sebe i drugih u virtualnom svijetu. Lana Ciboci, Igor 
Kanižaj, Danijel Labaš

Imagem: Pixabay



Fonte: Centro Internet segura



Atividade

Os ‘sims’ e os 
‘nãos’ das 

redes sociais
O que fazer e 

não fazer?

O que acha que podemos ou não fazer e dizer nas redes sociais?

Escreva na imagem a sua opinião e partilhe em grupo.

https://jamboard.google.com

https://jamboard.google.com/d/1mTW4tm10R6L7c0fUSUz17o7FyGxxITyFplPpOjtDtos/edit?usp=sharing


Regras de bom 
comportamento online

Não 
GRITE!!!

Não poste nem 
envie nada 

quando estiver 
zangado.

Respeito por si e pelos outros no mundo virtual.

Não pragueje.
#&!%?@

Fonte: Razvoj medijske pismenosti: Poštivanje sebe i drugih u virtualnom svijetu. Lana Ciboci, Igor 
Kanižaj, Danijel Labaš



Não intimide. 

Tenha cuidado 
com os 

emoticons/emo
jis☺

Respeito por si e pelos outros no mundo virtual.

Fonte: Razvoj medijske pismenosti: Poštivanje sebe i drugih u virtualnom svijetu. Lana Ciboci, Igor 
Kanižaj, Danijel Labaš

Esteja atento ao 
alcance dos 
seus posts.

Regras de bom 
comportamento online



Não publique 
informação 

pessoal.

Não envie spam 
a outras 
pessoas. 

Não brigue.

Não poste sobre 
outras pessoas 

sem o seu 
consentimento.

Fonte: Razvoj medijske pismenosti: Poštivanje sebe i drugih u virtualnom svijetu. Lana Ciboci, Igor 
Kanižaj, Danijel Labaš

Respeito por si e pelos outros no mundo virtual.

Regras de bom 
comportamento online



Mantenha as 
suas conversas 

privadas.

Respeite a 
autoria, citando 

a fonte.

Respeite a 
privacidade das 
outras pessoas.

Obedeça às leis 
e políticas dos 
prestadores de 

serviços.

Fonte: Razvoj medijske pismenosti: Poštivanje sebe i drugih u virtualnom svijetu. Lana Ciboci, Igor 
Kanižaj, Danijel Labaš

Respeito por si e pelos outros no mundo virtual.

Regras de bom comportamento online



Fonte: https://mylearningspringboard.com/netiquette/



https://jamboard.google.com

Atividade: Identifique 
boas maneiras

https://jamboard.google.com/d/1AtLO3QV7p-D2mfklpP5SHf0dim0Ru0a7a2JLxBnBRvs/viewer?f=1


10 Regras de Ouro
Regras para um comportamento desejável na internet

Fonte: Riječ, odnos, dijalog. Danijel Labaš (according to Danijel Kunštek „Deset zlatnih pravila”



https://youtu.be/0TdHj9vruwU

Fonte: https://youtu.be/0TdHj9vruwU

https://youtu.be/0TdHj9vruwU
https://youtu.be/0TdHj9vruwU


10 Regras de Ouro

1. Lembre-se da 
dimensão humana
Não faça aos outros o que não 
quer lhe façam a si. 

Imagine como se sentiria no 
lugar da outra pessoa. 

Lute por si, mas não magoe os 
sentimentos dos outros.

Pergunte a si mesmo: Diria isso 
cara a cara a essa pessoa?

2. Seja consistente
Quando online, siga as 
mesmas regras de conduta 
que segue na vida real.

Seja ético. A netiqueta 
engloba os modos, não as 
leis. Mas mantém-se fiel a 
elas. 

3. Adaptabilidade
Saiba onde está no 
ciberespaço.

Quando entrar numa área do 
ciberespaço que é 
completamente nova para si, 
primeiro dê uma vista de 
olhos.

Fonte: Riječ, odnos, dijalog. Danijel Labaš (according to Danijel Kunštek „Deset zlatnih pravila”



10 Regras de Ouro

4. Respeito
Respeite os outros e o 
tempo das outras pessoas.

Você não é o centro do 
mundo, nem mesmo do 
ciberespaço.

Não espere que lhe 
respondam logo nos 
próximos 15 segundos.

5. Boa impressão
Saiba do que está a falar e 
fale de forma significativa.

Não envie mensagens que 
possam causar querelas.

Seja agradável e educado. 
Não use palavras 
insultuosas, nem palavrões e 
não seja agressivo só porque 
há uma discussão.

6. Generosidade
Partilhe a sua experiência e o 
seu conhecimento.

Não tenha medo de partilhar 
o que sabe.

Partilhar os seus próprios 
conhecimentos é divertido.

Fonte: Riječ, odnos, dijalog. Danijel Labaš (according to Danijel Kunštek „Deset zlatnih pravila”



10 Regras de Ouro

7. Tolerância
Ajude a manter as 
discussões/desavenças sob 
controlo.

A Netiqueta proíbe a incitação 
através de mensagens 
inflamadas – mensagens 
iradas.

8. Respeito pela 
privacidade
Tal como não se lê o 
correio de alguém, não se 
lê o e-mail de outra pessoa 
sem o seu 
conhecimento/consentime
nto.

9. Uso de poder
Não abuse do seu poder e 
dos seus conhecimentos.

Fonte: Riječ, odnos, dijalog. Danijel Labaš (according to Danijel Kunštek „Deset zlatnih pravila”



10 Regras de Ouro

10. Perdoe
Aprenda a perdoar os erros das 
outras pessoas.

Quando alguém comete um 
erro – por exemplo, um erro 
ortográfico ou uma resposta 
demasiado longa – seja 
educado.

Não seja arrogante. 

Imagem: Pixabay

Fonte: Riječ, odnos, dijalog. Danijel Labaš (according to Danijel Kunštek „Deset zlatnih pravila”



Formas de ser gentil online

Conheça o cartaz completo aqui:
https://www.seguranet.pt/sites/default/files/cartaz1-v7.pdf

Fonte: seguranet.pt



O que já fiz, olhando para o cartaz?



Obrigad@ pela sua atenção!


