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Apresentação

A Internet representa hoje o ponto mais avançado da 

aplicação das novas tecnologias para fins educativos. 

Atento a essa tendência, o Colégio La Salle Carmo elaborou 

este guia, que reúne dicas para um uso seguro e consciente 

das ferramentas da web dentro de uma perspectiva 

construcionista. 

Dessa forma, é dada ao estudante a possibilidade de se 

conectar e construir saberes de forma criativa e autônoma, 

de acordo com sua vivência de mundo, sem barreiras, medo 

ou insegurança. 

Os professores do La Salle Carmo são orientados a 

acompanhar cada aluno, incentivando-o a resolver suas 

dúvidas e a divulgar suas descobertas, socializando, 

discutindo e comparando resultados. O professor dá dicas, 

tira dúvidas, anota as descobertas e as complementa, 

levando em consideração os benefícios que a Internet tem a 

oferecer. 

Esperamos que este material contribua às famílias que 

também desejam orientar crianças e jovens a respeito do 

universo virtual. Boa leitura! 

Marli Zilio 
Orientadora Pedagógica



4

Guia Conexão Legal

EXPEDIENTE
Direção: 
Ir. Leo Knapp

Vice-Direção: 
Ir. Eucledes Fábio Casagrande

Coordenação Pedagógica: 
Rosane Gomes de Lucena, 
Solene Borges e 
Flávia Fernanda Costa

Coordenação do Projeto: 
Marli Isabel Aozani Marques Zilio (SOE) 
e Wanderson Fernandes (SCT)

Revisão: 
Professora Ms. Roseli Simone Pinto

Assessoria de Comunicação
Cassandra Brunetto

Projeto Gráfico
Setor de Comunicação e Marketing 



Guia Conexão Legal

5

Conexão na Escola

a) Introdução

A Internet pode ser um canal excepcional para que crianças 

e jovens aprendam, conversem com amigos da escola e se 

divirtam. No entanto, adotar medidas de proteção é o 

caminho mais seguro para um melhor uso dos recursos 

virtuais. Há diversas maneiras de se realizar uma conexão 

segura, e o La Salle Carmo está atento a essa necessidade. 

b) Cuidando da Segurança

No Colégio, uma equipe especializada dá suporte quando o 

assunto são tecnologias diferenciadas, como as redes 

sociais. A escola utiliza proteção com antivírus de ações 

externas (“hackers”), filtros de sites para bloquear acessos 

impróprios, proteção para separar as redes internas, além 

de um sistema de gerenciamento de informática próprio.
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Veja abaixo as medidas de proteção já adotadas:

§Monitoramento e filtros de acesso – instalação de 

programas de controle da internet nos laboratórios de 

informática;

§Planejamento – seleção prévia dos sites que serão 

indicados para estudos e pesquisas;

§Vigilância – professores e monitores atentos aos sites em 

que os alunos estão navegando, sempre explicando sobre a 

veracidade e adequação das informações;

§Educação – os alunos são instruídos sobre critérios de 

segurança para navegação sem riscos, por exemplo, sobre a 

importância de manter sigilo de usuários e senhas de acesso 

e o cuidado em baixar arquivos. 
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Direitos autorais 

e Uso de Imagem:

Para fazer um bom uso das tecnologias é válido 
observar precauções importantes como direitos 
autorais e uso de imagem: 

§Ter cuidado ao fazer downloads na Internet, evitando 
abrir arquivos estranhos. O antivírus é um aliado antes 
de abrir qualquer documento que gere danos ao 
computador;

§Escolher fotos ou imagens legais, que não prejudiquem 
a honra e a reputação das pessoas fotografadas;

§Respeitar os direitos autorais na Internet, citando a 
fonte ou a referência do conteúdo utilizado. 

Referências: Criança Mais Segura - www.criancamaissegura.com.br 



8

Guia Conexão Legal

c) Internet como Ferramenta Pedagógica

Crianças e jovens crescem em uma época na qual 

computadores, celulares e tablets estão presentes em boa 

parte dos lares. Para as instituições de ensino, receber estes 

alunos requer preparação diante do desafio de lidar com 

uma geração inquieta, criativa e multifuncional. 

Utilizar as tecnologias aliadas à educação é o caminho para 

ampliar o conhecimento dos estudantes e de unir sala de 

aula e sociedade. O La Salle Carmo se preocupa em criar 

uma escola onde os protagonistas não sejam apenas 

alunos, professores e profissionais, mas também parte de 

uma sociedade a ser incluída em uma vasta gama de 

interação. 

A importância da Internet na escola pode ser mais 

proveitosa se professores de forma geral estimularem os 

alunos à pesquisa. A promoção desse saber é frequente em 

universidades, mas pode ser incentivada desde a infância.
 
Um exemplo de exploração do conhecimento é a 

enciclopédia multilíngue online Wikipédia, que possui mais 

de 10 milhões de verbetes e artigos. Durante muitos anos, a 

Enciclopédia Britânica era a maior fonte sistematizada desse 

tipo. Hoje, a Wikipédia já é algumas vezes maior que a 

antecessora. 
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Se a Internet é interdisciplinar, a escola, também. 

Percebendo esse traço, os alunos se tornam capazes de 

compreender o caráter multidisciplinar da Internet na 

construção de um conhecimento que prioriza a diversidade 

de temas integrantes do currículo escolar. 

CONEXÃO EM CASA

a) Introdução

A segurança feita na escola pode ser estendida aos lares, 

para que os pais e os responsáveis acompanhem a vida 

online de seus filhos. Esse esforço conjunto é a garantia de 

que a família e o Colégio, além dos próprios estudantes, 

farão o uso adequado da Internet. 
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§Converse abertamente entre família sobre a Internet e o 
uso de tecnologias, como câmeras de celular e direito de 
imagem. Essa é a melhor forma de prevenir exposições 
perigosas respeitando a privacidade de todos;

§Verifique onde seu filho realiza os acessos. Você o 
autoriza a manter o computador em seu próprio quarto 
ou deixa o equipamento em um local mais público da casa? 

§ Incentive o uso de ferramentas de pesquisa apropriadas; 

§Procure estar a par sobre com quem seu filho mantém 
contato online, além de acompanhar a presença dele em 
redes sociais.

Algumas dicas são valiosas na hora de acompanhar o 
acesso de crianças e jovens à Web. 
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b) Segurança

1) Identidade Digital 

Identidade Digital é o que permite acesso em determinado 

sistema operacional, através de login e senha. Alguns 

crimes surgem com uso de informações alheias, entre eles 

os crimes de falsa identidade, contra a honra e invasão de 

privacidade. 

A falta de cuidado com os dados pessoais aumenta riscos. 
Veja algumas situações que impedem uma conexão segura: 

§Se um e-mail malicioso for enviado através de um 

endereço eletrônico próprio, a pessoa será 
responsabilizada pelos conteúdos emitidos, até que 
consiga provar o contrário;

§A troca de senhas entre amigos é nociva à comunicação 

virtual. Geralmente, ao término dessas amizades, 
ressentimentos costumam aparecer e, na tentativa de 
prejudicar o outro, nada mais fácil do que se utilizar da 
senha informada para sabotar uma imagem. 

Referências: Criança Mais Segura - www.criancamaissegura.com.br 
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2) Checklist de Segurança

A seguir, são oferecidas algumas sugestões de segurança 

para levar em consideração ao orientar crianças e jovens. 

Uma das maneiras é a utilização de alguns programas que 

formam uma camada  de proteção contra ameaças. 

Antivírus – programa que protege o equipamento ü
contra os denominados “vírus de computador”. É 

imprescindível que o antivírus tenha uma característica  

chamada “atualização automática”que garante 

atualizações diariamente.

Anti-Spam – programa que auxilia a filtrar o conteúdo ü
indesejado de e-mails, descartando automaticamente 

aqueles que forem considerados “Spam”.

Firewall pessoal – programa que mantém uma barreira ü
lógica entre seu computador e a Internet, evitando que 

“atacantes” façam acessos não autorizados. 

Observação importante: a eficiência desses programas de 

proteção está relacionada à forma como eles são instalados 

e configurados.
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Outra maneira é buscar segurança através do diálogo em 
família, mencionado anteriormente. Algumas ideias 
garantem que a aproximação de crianças e jovens ao 
universo virtual seja positiva. Para isso, vale a pena:

§Estimular o compartilhamento de experiências da 
Internet entre todos em casa;

§Evitar a divulgação de endereço, número de telefone, 
escola ou qualquer outra informação pessoal;

§Ressaltar a diferença do que é bom e do que é ruim na 
Internet, comparando com situações do mundo real;

§Esclarecer que encontros virtuais podem ser 
arriscados, já que amigos online nem sempre são o que 
parecem; 

§Conhecer os sites que seus filhos visitam com 
frequência;

§Ensinar um comportamento online responsável e 
ético, sem utilizar a Internet para divulgar boatos, 
incomodar nem ameaçar os outros.

Referências: Internet Segura – www.internetsegura.org
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3) Riscos

Algumas situações de risco digital devem ser conhecidas, 

oportunizando experiências que não prejudiquem os 

usuários.  

Cyberbullying

O que é: prática caracterizada por agressão física, moral ou 

material. É sempre intencional, sistemática e sem motivação 

específica. Ocorre por meio de e-mails, mensagens 

ameaçadoras e depreciativas da moral, do corpo, do modo 

de ser, de se vestir ou de se comportar de alguém. Fotos da 

vítima em torpedos e em sites de relacionamento surgem 

associados a textos depreciativos e constrangedores. 

Riscos: esse tipo de agressão pode prejudicar o 

desenvolvimento da criança e do adolescente em casa e 

em seu meio social. É considerado também crime contra a 

honra. Nesses casos, será o cyberbullying tipificado de 

acordo com a ofensa praticada, sendo o menor ofensor 

passível de punição pela prática de um Ato Infracional.
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Phishing

Cavalo de Tróia

O que é: em inglês corresponde à “pescaria”. Tem o 

objetivo de "pescar” informações e dados pessoais 

importantes através de mensagens falsas. 

Riscos: os criminosos podem conseguir nomes de usuários 

e senhas de um site qualquer, como também são capazes de 

obter dados de contas bancárias e cartões de crédito.

 

O que é: na informática, um “cavalo de Tróia” (trojan 

horse) é um programa, normalmente recebido como um 

"presente" (por exemplo: cartão virtual, álbum de fotos, 

protetor de tela, jogo, etc.). 

Riscos: além de executar funções para as quais foi 

aparentemente projetado, também executa outras funções 

normalmente “maliciosas” e sem o conhecimento do 

usuário. 
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§ Os pais ou responsáveis devem procurar a Delegacia de 
Polícia mais próxima para registrar Boletim de 
Ocorrência, e os filhos devem comunicar o incidente 
logo após a ocorrência de qualquer crime digital;

§ Guarde as imagens de tela (print-screen) do eventual 
crime ocorrido. É essencial que a prova seja preservada, 
portanto, caso o equipamento tenha vestígios de um 
crime digital, não apague os arquivos. Dependendo da 
situação, o Juiz poderá solicitar que seja feita uma 
perícia no equipamento;

§ Poderá ser registrada também uma Ata Notarial em um 
Cartório de Notas, uma espécie de certidão em que se 
descreve o conteúdo de um site, de um e-mail, etc. A Ata 
Notarial é uma prova plenamente válida em juízo;

§ Procure um advogado para lhe orientar sobre o que 
pode ser feito judicialmente. 

Referências: Criança Mais Segura: 
www.criancamaissegura.com.br 

Em caso de incidente digital, medidas devem ser tomadas 
rapidamente. Confira: 
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4) Tempo excessivo na Internet

O uso excessivo da Internet pode prejudicar o desempenho 

físico e psicológico. As crianças podem apresentar falta de 

interesse pelas atividades escolares e, ainda, dificuldades de 

se relacionarem devido ao período que passam conectados 

à Internet. Muitas vezes, para não “dar bandeira” com 

relação ao tempo que passam na Internet, crianças e jovens 

acessam a rede de outras pessoas.

Para orientar, um caminho interessante pode ser:

¡ Mostrar que há atividades interessantes além do 
computador, como esportes ao ar livre, leituras, 
passeios culturais;

¡ Procurar estabelecer regras para a utilização do 
computador;

¡ Caso não tenha computador em casa, determinar o 
tempo que poderá ser destinado ao uso de máquinas de 
amigos ou mesmo de locais públicos e Lan Houses.
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DE OLHO NA LEI

Art. 3º - Lei nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do 
Adolescente (E.C.A.)

A criança e o adolescente gozam de todos os direitos 
fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da 
proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-lhes, 
por Lei ou por outros meios, todas as oportunidades e 
facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, 
mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e 
de dignidade.

Art.  1.634 do Código Civil

Compete aos pais, quanto a pessoa dos filhos menores:
I – dirigir-lhes a criação e educação;
II – tê-los em sua companhia e guarda;
III – exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços 
próprios de sua idade e condição.

Art. 4º - Lei nº 8.069/90 - Estatuto da Criança e do 
Adolescente (E.C.A.)

É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do 
poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação 
dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, 
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária.
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Conexão inteligente

Facebook 

a) Redes Sociais 

Rede social virtual lançada em 2004. Fundada 

por Mark Zuckerberg, estudante da 

Universidade Harvard, oferece uso gratuito. Os 

usuários criam perfis que contêm fotos e listas 

de interesses pessoais, trocando mensagens privadas e 

públicas entre si e em grupos de  amigos ou de interesses. A 

visualização de dados detalhados dos membros é restrita ou 

pode ser livre para qualquer um, dependendo das 

configurações de privacidade de cada usuário.

O Facebook possui várias ferramentas que garantem a 

interatividade. O "Feed de Notícias" é o ambiente em que 

cada um acompanha aquilo que seus amigos publicam no 

site. Diante de uma postagem, três ações são possíveis: 

curtir, comentar e compartilhar. O "Face", como é mais 

conhecido, dispõe também de aplicativos e "Eventos”. 

Empresas e instituições estão presentes no site por meio de 

Páginas ou "Fanpages". Nessas páginas publicam-se conteúdos 

de interesse para seus fãs, aqueles que curtem o conteúdo, 
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disponibilizam aplicativos e até realizam promoções. O Colégio 

La Salle Carmo está presente no Facebook desde maio de 

2012. Em nossa página, www.facebook.com/LaSalleCarmo,  

divulgamos notícias, eventos e mantemos contato estreito 

com a comunidade escolar.

No ar desde 2006, a Rede Social conta com mais 

de 35 milhões de usuários somente no Brasil, ou 

seja, quase metade dos internautas brasileiros 

possuem uma conta no serviço de 

microblogging. Como tal, o site funciona a partir do envio 

de mensagens curtas, chamados tweets, que são 

visualizadas por seus followers (seguidores).

Atendendo, justamente, à necessidade emergente de 

conectividade, foi criado o perfil do La Salle Carmo nessa 

rede social, com o objetivo de ser ferramenta de 

divulgação, destacando as notícias do site e inserindo 

informações e curiosidades sobre os conteúdos trabalhados 

em sala de aula. A rede social assume, assim, o papel de 

ferramenta educativa, garantindo uma efetiva 

comunicação e tornando-se instrumento de apoio 

pedagógico.

Twitter
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Entenda os termos utilizados no Twitter:

Tweets = Mensagens curtas (no máximo 140 caracteres) .

Retweets (RT) = Publicação de mensagens já postadas.

Mensagem Direta (DM) = Mensagem enviada somente a um 
seguidor.

Followers = Pessoas que seguem o seu perfil.

Hashtag (#) = Palavra-chave para pesquisa, normalmente 
para marcar um evento ou uma promoção. A hashtag, 
famoso jogo da velha, é um dos símbolos mais usados no 
Twitter e identifica os assuntos mais comentados no 
microblog. 

Twitter Search = Busca dentro do Twitter.

Youtube

Site que permite que os usuários carreguem e 

compartilhem vídeos em formato digital. Foi 

fundado em fevereiro de 2005 por três pioneiros 

do PayPal, um site ligado a gerenciamento de transferência 

de fundos. O La Salle Carmo possui perfil no Youtube, 

compartilhando vídeos de atividades que dão vida à Escola, 

como Olimpíada do Conhecimento, Banda Marcial, Grupo 

de Teatro Expressão e Carmo Brilha, entre outros.
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Instagram

Aplicativo gratuito que permite aos usuários 

tirar fotos, aplicar um filtro e depois 

compartilhar em uma variedade de redes 

sociais, incluindo o próprio Instagram. Esse 

aplicativo foi projetado e desenvolvido pelo brasileiro Mike 

Krieger e pelo norte-americano Kevin Systrom, inicialmente 

para uso em Smartphones, Apple, iOS, sendo 

posteriormente disponibilizado no sistema Android. Além 

de o aplicativo permitir aos seus usuários compartilharem 

imagens, disponibiliza também uma grande variedade de 

filtros e efeitos.

A Rede La Salle mantém perfil nessa mídia social, 

@RedeLaSalle, dado o crescente interesse dos jovens pela 

interação através das fotos ali compartilhadas, já que 

costuma divulgar fotos de eventos e do cotidiano das 

instituições de ensino lassalistas, como o do La Salle Carmo. 
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Pinterest

Criado em 2009, o Pinterest é uma rede social 

extremamente visual. Agrada todos aqueles que 

utilizam imagens como fonte de inspiração ou 

mesmo a trabalho. O layout do site remete-nos àquele antigo 

hobby de pregar fotografias em murais de cortiça ou de ímã. O 

termo surgiu da junção das palavras pin (alfinete) e interest 

(interesse), ou seja,  é possível organizar tudo que interessa em 

um mural.

O perfil da Rede La Salle no Pinterest, pinterest.com/redelasalle/, 

mantém 3 painéis ativos: o painel “Nossas Escolas”, no qual 

mostramos o cotidiano dos estudantes nas instituições lassalistas, o 

painel “Aprender Coisas Novas faz o Olho Brilhar”, em que 

publicam-se infográficos ilustrando conteúdos trabalhados em sala 

de aula e o painel “Esporte é Vida”, que reúne fotos das atividades 

físicas e eventos esportivos praticados nos colégios lassalistas em 

todo o Brasil. 



Como criar uma conta no Pinterest 

Criar sua conta na rede social é bem simples. Basta entrar 

no site e escolher se deseja fazer o login a partir de sua 

conta do Facebook, Twitter, ou criar uma nova conta a partir 

de um endereço de e-mail. Se optar pelo e-mail, alguns 

dados básicos serão solicitados para criação do seu perfil – 

nome de usuário, e-mail, senha, nome, sobrenome e sexo. 

Uma mensagem de confirmação será enviada para o endereço 

de e-mail informado no cadastro e, prontinho, é só começar 

a 'pinar'. Assim que fizer seu primeiro login, o Pinterest vai 

pedir que você escolha alguns assuntos de seu interesse 

(Arte, Filmes, Músicas, Fotografias), para lhe dar algumas 

dicas de painéis (boards) para seguir e já começar a rechear 

sua tela de imagens. 

Para começar, você seleciona cinco painéis. Caso faça o login 

com o seu perfil do Facebook ou Twitter ele irá indicar quais 

amigos de sua lista já fazem parte do Pinterest, assim você 

também poderá acompanhar seus painéis. Depois, basta 

seguir em frente no botão indicado para continuar.

Guia Conexão Legal
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Google Plus

O Google lançou, em 2011, a rede social Google 

Plus para enfrentar a campeã de todas as redes 

sociais, o Facebook. Atualmente o Google Plus 

está com a vice-liderança mundial, atingindo a metade dos 

usuários do "Face". Uma de suas características mais 

interessantes é que a rede é integrada aos serviços do Google. 

Em todos eles, uma barra na parte de cima da tela permitirá 

interagir com os seus amigos, um conceito poderoso.

Para aqueles que já usam com frequência alguma rede social, o 

Google Plus é de fácil usabilidade. Para os iniciantes o Google 

oferece um tour pelas opções de foto, página de empresa, 

conferências, etc. Algumas funções se destacam, como o 

Google Circles e o Hangout. 

A Rede La Salle está presente no Google+ e mantém a página 

com atualização constante e conteúdos relevantes para 

aqueles assíduos usuários do Google.



b) Postura nas Redes Sociais

Vivemos na era do conhecimento e da liberdade de expressão. 

Em tempo real, são compartilhadas opiniões sem nenhuma 

mediação, em um mundo cada vez mais conectado. As redes 

sociais na Internet viabilizam conexões, criam oportunidades, 

mobilização e colaboração. Tudo isso implica na necessidade de 

se manter uma postura ética, segura e legal nesses ambientes. 

Quando publicamos algo nas redes sociais devemos observar 

se estamos contribuindo significativamente com nossas 

conexões.
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Entre as dicas de postura nas redes sociais, 
estão as sugeridas abaixo:

§Manifestar um pensamento de forma responsável, 
respeitosa e educada;

§Navegar com uma atitude ética, evitando publicar 
conteúdos ofensivos, difamatórios ou que ridicularizem 
outras pessoas;

§Verificar a veracidade das informações antes de 
transmiti-las para evitar disseminar boatos e 
conteúdos falsos ou mentirosos;

§ Escolher bem as comunidades e grupos virtuais;

§Sempre dentro de um contexto positivo, usar somente 
fotos ou imagens legais. Lembrar que publicações que 
prejudiquem a reputação das pessoas fotografadas 
podem gerar problemas judiciais;

§Se houver algum incidente ou alguém sentir-se 
prejudicado e reclamar, a melhor coisa a fazer é pedir 
desculpas e retirar do ar o conteúdo em questão;

§Todos têm o dever cidadão de fiscalizar e cumprir as 
leis. Se vitimado ou perceber o bullying virtual, faça a 
denúncia.
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c) Pesquisa na Web

Antes de começar uma pesquisa, é importante definir 
claramente aquilo que se procura, listando as palavras-chave 
que poderão levar ao resultado pretendido. Outra 
recomendação é ler e anotar as informações encontradas. 
Selecione e organize o que foi coletado, sem esquecer de 
relacionar conteúdos às fontes. Selecione, por fim, todas as 
informações relevantes. Para realização da pesquisa, é 
fundamental conhecer os mecanismos de busca, suas 
ferramentas e as opções que facilitam, otimizam e focalizam a 
busca das informações. 

Dicas de utilização do Google, 
principal site de pesquisas na Web 

§ Coloque o termo pesquisado entre aspas, diminuindo 
o número de resultados e qualificando a busca;

§ Quando procurar um nome com sobrenome use 
vírgulas (Exemplo: “Colombo, Cristovão”);

§ Se não souber a grafia correta de uma palavra 
indique isso com um asterisco (Exemplo: Co*omb*, 
Cristovão);

§ Para fazer uma busca exata coloque ponto final na 
palavra a ser pesquisada;

§ Use palavras e expressões curtas.
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d) Dicas de Sites

O La Salle Carmo selecionou alguns portais que incentivam o 

aprendizado através da Web.

Resumos e Resenhas de Livros
pt.shvoong.com/books

Tudo sobre a História do Brasil
historiadobrasil.com.br

Praticar inglês
mylanguageexchange.com

colingo.com

Curiosidades
learnsomethingeveryday.co.uk/
superinteressante.com.br
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Enciclopédia
wikipedia.org 

Dicionários de Línguas Estrangeiras
michaelis.uol.com.br/

Armazenamento Online
slideshare.net/

drive.google.com
drop-box.com
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Glossário Digital

Conheça o significado de alguns termos da Internet.

§ Adware – qualquer aplicativo em que são exibidos banners de 
propaganda durante a execução do programa. Os autores 
desses aplicativos incluem códigos que apresentam os anúncios, 
os quais podem ser vistos em janelas instantâneas (pop-ups) ou 
através de uma barra que aparece na tela do computador.

§Avatar – imagem que identifica o perfil de um usuário nas 
mídias sociais. Pode ser utilizado qualquer tipo de imagem 
como: desenhos e fotos.

§Blogger – serviço Google que oferece ferramentas para edição e 
gerenciamento de blogs, semelhantemente ao WordPress. O 
Blogger permite a hospedagem de um número ilimitado de 
blogs nos servidores do Google que adotam o endereço 
“blogspot.com”.

§Compartilhar – no Facebook, você pode “encaminhar” as 
mensagens legais, compartilhando-as em seu próprio perfil.

 

§Cracker – pessoa que faz tentativas de “quebrar a segurança” 
de um sistema com a finalidade de invadir ou roubar 
informações.

§Hacker – utiliza técnicas e programas para acessar sistemas 
informáticos alheios, “quebrando sistemas de segurança” a fim 
de causar danos.

§Curtir – no Facebook quer dizer que você gostou, aprovou, 
aderiu à mensagem que o seu amigo publicou.
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§Follow – quer dizer “seguir”, o que na rede social Twitter 
significa que aquela pessoa lê as mensagens que você publica.

§Fanpage – são páginas de empresas no Facebook. Nesses locais, 
os “amigos” são fãs e apenas curtem a página ao invés de 
adicioná-la.

§MYSPACE – rede social lançada em 2003. Possui um sistema 
interno de e-mails e fóruns. Atualmente, é focada em perfis 
relacionados à música, como de cantores e bandas 
independentes.

§Tag – termo classificatório para um determinado assunto. Com 
as tags a busca se torna mais rápida, já que se é direcionado 
rapidamente a assuntos que se relacionam a ela.

§Tumblr – plataforma blogging que permite aos usuários 
publicarem textos, imagens, vídeos, links, citações e áudio. 
Trata-se de uma rede social que está em um nível intermediário 
entre o Blog e o Twitter. Usuários podem "seguir" outros e 
visualizar seus posts em seu painel (dashboard). Também podem 
"gostar" (favoritar) ou "reblogar" (semelhante ao RT do Twitter) 
outros blogs.

§Worms – worm é um programa capaz de se propagar 
automaticamente através de redes, enviando cópias de si 
mesmo de computador para computador.

§ Referência – revista do Sistema Positivo de Ensino – 
    A&E – julho/2012. Disponível em   

www.seomarketing.com.br/www.internet segura.org/
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