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1. Instituição/Escola: CEEP Seiji Hatanda

2. Nível de ensino: 3º Ano Médio

3. Conteúdo Estruturante: Ética

3.1.Conteúdo básico: Ética e violência

3.2. Conteúdo específico: Cyberbullying e as redes sociais

4. Objetivos:

-  Conscientizar  os  educandos  sobre  os  cuidados  que  devemos  ter  nas  redes

sociais  ao postar mensagens

5. Número estimado de aulas: 3

6. Justificativa:

O conteúdo se faz necessário para conscientizar sobre as causas e consequências do

cyberbullying.

7. Encaminhamento:

- Apresentação de vídeos:

Redes Sociais - Cyberbullying é fria!

Carol  adora falar  com as amigas pelo comunicador  instantâneo,  principalmente

com Nanda, sua melhor amiga. Tudo muda quando Carol percebe que Nanda não

está  mais  utilizado o  comunicador  e  está  sempre  ausente.  Carol  decide  então

investigar o que está acontecendo com sua amiga.

Vídeo produzido pelo Movimento Criança Mais Segura na Internet. 

Idioma: Português

Palavras-chave: Cyberbullying. Redes sociais.



Duração: 02min19s

Disponível em <http://www.alunos.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?

video=16344>.

Internet Segura - Cyberbullying

A reportagem apresenta a história de três vítimas do cyberbullying e as orientações

da psicóloga Simone Oliani.

Idioma: Português

Palavras-chave: Cyberbullying. Vítimas do cyberbullying. Orientações para os pais

sobre cyberbullying.

Duração: 04min19s

Disponível em <http://www.alunos.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?

video=18012>

-  Pesquisa:  Conceito  de  cyberbullying,  Fatores  que  propocia  o  ciberbullying,

Formas comuns de cyberbullying, Como identificar a pessoa que sofre bullying.

- Roda de conversa

- Produção de texto dissertativo sobre o assunto.

8. Relações interdisciplinares:

Sociologia.

9. Aprendizagem esperada:

• Reconhecer o que é cyberbullying.

• Saber identificar as pessoas que sofrem cyberbullying.

• Incentivar postagens do bem nas redes sociais.

10. Referências:

PARANÁ.  Secretaria  de  Estado  da  Educação.  Diretrizes  Curriculares  de  Filosofia.

Curitiba, 2008. Disponível em <http://goo.gl/7cpx7e>,

_______.  Secretaria  de Estado da Educação.  Diretrizes Curriculares de Sociologia.

Curitiba,  2008.  Disponível  em

<http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/diretrizes/dce_socio.pdf>.
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