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Leia a pergunta em voz aLta e responda: 
sozinho (azuL), com a ajuda de um coLega 
(verde) ou com apoio da equipe (Laranja).

Leia a pergunta em voz aLta e responda: 
sozinho (azuL), com a ajuda de um coLega 
(verde) ou com apoio da equipe (Laranja).

Leia o comando das cartas curtiu ( ) ou descurtiu ( ) em voz aLta e siga as instruções, 
voLtando ou avançando casas.

Leia em voz aLta para o grupo. vocês têm 
1 minuto para pensar, debater, formuLar e 
apresentar verbaLmente a resposta. 

? E se...
Desafio

CURTIU! DESCURTIU!

• resposta 
correta: a 
equipe se 
mantém na casa.

• resposta 
incorreta: o 
time voLta três 
casas.

se achar necessário, 
o grupo que joga 
em seguida tem 
direito à répLica 
de 30 segundos. a 
resposta certa ganha 
4 estreLas. em caso 
de empate, cada grupo 
ganha 2 estreLas.
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Você já compartilhou algum 
conteúdo viral? Conte se foi um 
texto, imagem, vídeo e por que 
passou a mensagem adiante.

Em sua opinião, por que um 
post viraliza? 

Quando um post viraliza... 
Isso é bom, ruim ou depende? 

Por quê? 

  RESPONDA COM A AJUDA DE UM COLEGA   A EQUIPE RESPONDE JUNTA   A EQUIPE RESPONDE JUNTA



? ? ?



? ? ?
Um meme pode ser considerado 

conteúdo viral? Por quê? 

O que chama mais a atenção: 
um texto ou um meme? 

Por quê? 

Você pode publicar tudo o que 
quiser nas redes sociais? 

Por quê? 

  RESPONDA COM A AJUDA DE UM COLEGA  RESPONDA COM A AJUDA DE UM COLEGA  RESPONDA COM A AJUDA DE UM COLEGA





? ? ?
Por que você acha que as pessoas e 
as empresas querem que seus posts 

tenham muitas curtidas? 

Ao curtir ou comentar uma 
publicação, muitas pessoas 

poderão ver a sua participação. 
Por que é importante pensar sobre 

isso antes de reagir a um conteúdo? 

O que nos motiva a curtir, 
comentar e/ou compartilhar 

uma  postagem? 

  A EQUIPE RESPONDE JUNTA  VOCÊ RESPONDE  VOCÊ RESPONDE





? ? ?
Como você mostraria que 
adorou a publicação feita 

por um amigo em uma rede social? 
Por que usaria essa forma para 

demonstrar que gostou? 

De acordo com a lei 
norte-americana, menores de 
13 anos não podem ter contas 

em redes sociais. 
O que você acha dessa regra? 

Qual postagem recebe mais likes: 
textão ou imagem? Por quê? 

  VOCÊ RESPONDE  VOCÊ RESPONDE   RESPONDA COM A AJUDA DE UM COLEGA





? ? ?
Para você, o que é ter empatia 

nas redes sociais?

“Todo mundo concorda comigo 
nas minhas redes sociais.” 
Essa afirmação pode ser 

realmente um fato? 

Qual é a importância de buscar 
publicações com diferentes pontos 
de vista sobre o mesmo assunto? 

  A EQUIPE RESPONDE JUNTA  VOCÊ RESPONDE   RESPONDA COM A AJUDA DE UM COLEGA





? ? ?
Por que temos vontade de 

compartilhar uma novidade legal 
nas redes sociais? 

Comentários agressivos e outras 
ofensas deveriam ser apagados das 

redes sociais? Por quê? 

“Eu posto e comento o que 
eu quiser nas redes sociais.” 

O que você acha dessa afirmação?  

  A EQUIPE RESPONDE JUNTA  A EQUIPE RESPONDE JUNTA   VOCÊ RESPONDE





? ? ?
Você xingaria um colega cara a cara 

por ter uma opinião diferente da 
sua sobre algum assunto? 

E na internet? Por quê? 

O que significa “furar” a bolha 
informacional e por que isso 

é importante? 

Você se sentiria mais “querido” 
se um post seu recebesse dezenas 
de curtidas? Como você se sentiria 

se publicasse algo que ninguém 
curte ou comenta? 

  A EQUIPE RESPONDE JUNTA   VOCÊ RESPONDE  RESPONDA COM A AJUDA DE UM COLEGA





? ? ?
Por que é perigoso divulgar 

nossas informações 
pessoais na internet? 

Por que as pessoas se sentem 
mais encorajadas a escrever 

do que verbalizar 
comentários agressivos? 

O que pode acontecer se 
uma pessoa curtir 

determinada publicação 
sem ler o texto até o fim? 

  A EQUIPE RESPONDE JUNTA   A EQUIPE RESPONDE JUNTA  RESPONDA COM A AJUDA DE UM COLEGA





? ? ?
Você já conversou com algum 

desconhecido enquanto 
participava de jogos on-line? 

Achou perigoso? Por quê? 

É válido fazer memes sobre 
qualquer assunto? Por quê? 

Por que usar com consciência 
as mídias sociais é uma 

prática cidadã?   

  A EQUIPE RESPONDE JUNTA  VOCÊ RESPONDE   RESPONDA COM A AJUDA DE UM COLEGA





? ? ?
O que motivaria você a 

postar algo nas redes sociais? 

Para você, o que é mais importante 
em uma publicação sua nas redes 
sociais: receber likes, comentários 

ou compartilhamentos em um 
post? Por quê?  

O que você sente quando 
vê uma opinião diferente 
da sua nas redes sociais?   

  A EQUIPE RESPONDE JUNTA  VOCÊ RESPONDE   RESPONDA COM A AJUDA DE UM COLEGA





? ? ?
Ficar desconectado do mundo 
das redes sociais causa algum 

desconforto em você? 
O que você sente e por que 

acha que sente isso? 

O que você prefere: que todas as 
pessoas de uma rede social 

possam ver suas publicações ou 
que só seus amigos nessa rede 

visualizem seus posts? 

Ficar o tempo inteiro de olho em 
quantos likes uma publicação 

recebe é uma atitude legal? 
Por quê? 

  A EQUIPE RESPONDE JUNTA   RESPONDA COM A AJUDA DE UM COLEGA  RESPONDA COM A AJUDA DE UM COLEGA





? ? ?
Você acha que existe 

uma forma de evitar a bolha 
informacional? Qual? 

O que você acha de postar fotos nas 
redes sociais com filtros ou alguma 

edição na imagem? Acredita que 
isso poderia “enganar” as pessoas? 

Como você se sente ao perceber 
que plataformas de vídeos sugerem 

conteúdos para você assistir 
baseados no seu histórico de 

acessos? 

  A EQUIPE RESPONDE JUNTA  A EQUIPE RESPONDE JUNTA   RESPONDA COM A AJUDA DE UM COLEGA





? ? ?
Você acha que publicar suas fotos 
nas mídias sociais pode afetar de 
alguma maneira a sua segurança? 

Por quê? 

O que você faria se visse uma 
pessoa comentando com discurso 

de ódio o post de um amigo? 

Você já mudou de ideia depois 
de pensar sobre uma opinião 

contrária à sua? Por quê? 

  A EQUIPE RESPONDE JUNTA   A EQUIPE RESPONDE JUNTA   VOCÊ RESPONDE





CURTIU! CURTIU!
?

Por que dialogar com diferentes 
pessoas — no ambiente real ou 
virtual — nos ajuda a entender 

melhor o mundo? 

O texto que você compartilhou 
sobre segurança digital 

viralizou!  
Avance 1 casa.

Você deu um toque naquele seu 
tio que encaminha mensagens 
do WhatsApp sem saber se são 

verdadeiras. 
Avance 2 casas.

  VOCÊ RESPONDE





CURTIU! CURTIU! CURTIU!
Você respeita as diferentes 

opiniões que aparecem nas suas 
redes sociais. 

Avance 2 casas.

Você checou uma informação 
que visualizou em sua linha 

do tempo de uma rede social 
antes de dar repost. 

Avance 3 casas.

Você viu um post com discurso de 
ódio e o denunciou como abusivo 
ou reportou como spam em uma 

rede social. 
Avance 2 casas.





DESCURTIU!CURTIU!
Você notou que está vivendo 

dentro de uma bolha informacional 
e procurou outras fontes de 
informação para sair dessa 

situação. 
Avance 2 casas.

Um amigo ou familiar enviou um 
meme preconceituoso para o seu 
WhatsApp e você compartilhou. 

Volte 3 casas.

Você forneceu várias informações 
pessoais, como seu endereço, para 

entrar em uma mídia social. 
Volte 2 casas.



DESCURTIU!



DESCURTIU! DESCURTIU!DESCURTIU!
Você curtiu uma publicação só pela 

foto, sem ler o texto até o fim.  
Volte 3 casas.

Você compartilhou a foto de um 
colega sem a permissão dele.

Volte 4 casas.

Você ficou chocado com a notícia 
sobre a morte de uma pessoa 

conhecida e compartilhou o post 
sem checar se os fatos eram 

mesmo verdadeiros. 
Volte 4 casas.





DESCURTIU! DESCURTIU!DESCURTIU!

Ao encontrar uma opinião diferente 
da sua em uma rede social, você 

sequer parou para pensar sobre o 
outro ponto de vista. 

Volte 2 casas.

A sua mãe se esqueceu da 
importância da segurança digital e 
publicou uma foto sua vestindo o 

uniforme da escola. 
Volte 3 casas.

Ops! Você compartilhou um meme 
que coloca outra pessoa em uma 

situação constrangedora. 
Volte 3 casas.





DESCURTIU!

Você não concordou com a 
brincadeira que um colega postou 

e se exaltou nos comentários, 
escrevendo coisas desrespeitosas. 

Volte 2 casas.

O que significa dizer que uma 
publicação “viralizou”? 
Errou? Volte 3 casas.

O termo viralizar se refere a publicações que foram 
compartilhadas inúmeras vezes, como se tivessem 
a capacidade de se espalhar como um vírus para 

um número muito maior de pessoas do que os 
seguidores de quem fez a postagem na rede social. 

Hater é aquele que escreve comentários agressivos, 
propagando discurso de ódio nas redes sociais. 

Que pessoa é considerada um 
hater, palavra do inglês que pode 

ser traduzida como “odiador”? 

Errou? Volte 3 casas.

  VOCÊ RESPONDE   RESPONDA COM A AJUDA DE UM COLEGA





O que são bolhas informacionais? 
Errou? Volte 3 casas.

São espaços na internet (em redes sociais, sites de 
busca, fóruns etc.) nos quais circulam ideias que 

estão em consonância e com apenas um ponto de 
vista, prejudicando a diversidade de opiniões. 

Quais medidas podem ser tomadas 
para deixar sua vida nas mídias 

sociais mais segura? 
Errou? Volte 3 casas.

Não compartilhar informações pessoais, como 
identidade, endereço e escola em que estuda; 

evitar exposição de fotos pessoais; e publicar posts 
apenas para pessoas conhecidas. 

O que é rastro digital? 
Errou? Volte 3 casas.

Rastro digital, ou pegada digital, são as 
informações compostas por textos, imagens, 

palavras, vídeos e áudios que você deixa 
registrado no ambiente digital ao publicar, curtir, 

comentar ou compartilhar um post. 

  A EQUIPE RESPONDE JUNTA   VOCÊ RESPONDE  RESPONDA COM A AJUDA DE UM COLEGA





O que são os algoritmos 
das mídias sociais?  

Errou? Volte 3 casas.

O que é a liberdade de expressão?   
Errou? Volte 3 casas.

Quais costumam ser as principais 
vítimas dos discursos de ódio? 

Errou? Volte 3 casas.

São códigos de programação que captam suas 
preferências (temas com os quais costuma 

interagir, assuntos e tipos de mídia — fotos, vídeos 
etc. — que costuma postar, por exemplo) e, dessa 

forma, tornam-se capazes de entregar conteúdos e 
serviços que sejam do seu interesse.    

É o direito de qualquer pessoa de buscar e receber 
informações e manifestar suas ideias, sem censura. 

O discurso de ódio costuma atingir especialmente 
membros de grupos sociais divididos por raça, 

etnia, gênero, orientação sexual, religião, posição 
política e/ou origem nacional. 

  A EQUIPE RESPONDE JUNTA   A EQUIPE RESPONDE JUNTA   A EQUIPE RESPONDE JUNTA





O que são memes? 
Errou? Volte 3 casas.

Meme é um tipo de informação viral caracterizada 
pela associação de uma imagem com um texto 

curto. Apresenta uma ideia de forma visual e 
resumida sobre uma situação do cotidiano, 

geralmente com tom de humor ou ironia.

O que acontece quando 
dialogamos com pessoas que 
possuem opiniões diferentes 

das nossas? 
Errou? Volte 3 casas.

O que é engajamento 
nas redes sociais? 

Errou? Volte 3 casas.

Ao dialogar com pessoas com opiniões diferentes, 
exercitamos a capacidade de entender melhor 
o mundo, respeitar o espaço do outro, refletir 

sobre nossas ações, atuar em prol da sociedade, 
ser responsáveis pelo uso apropriado das mídias 

sociais etc. Isso é exercitar a cidadania.

Engajamento tem a ver com envolvimento 
e interação nas redes sociais. Pode ser 

mensurado pelo número de likes, comentários e 
compartilhamentos que cada postagem alcança. 

  VOCÊ RESPONDE   VOCÊ RESPONDE  RESPONDA COM A AJUDA DE UM COLEGA





E se...
Desafio

CARTA

E se...
Desafio

CARTA

Quais recursos contra discursos 
de ódio as redes sociais 
oferecem aos usuários?    
Errou? Volte 3 casas.

As mídias sociais mais populares costumam 
dispor de recursos como a funcionalidade de 

“reportar spam” ou “denunciar”. 

...uma criança criar um canal no 
YouTube e começar a gravar vários 

vídeos vestindo o uniforme da escola, 
mostrando a localização da casa 

dela e os lugares que ela frequenta? 
Ela estaria segura? Seria possível 

continuar o canal sem comprometer 
a segurança dela? Como?

...você fizesse uma pesquisa na 
internet sobre “como fazer slime” 
e, depois, diversas postagens nas 

redes sociais falando sobre o assunto 
começassem a aparecer, além de 

promoções para comprar slime em 
várias lojas? 

O que você pensaria disso?

  A EQUIPE RESPONDE JUNTA   A EQUIPE RESPONDE JUNTA   A EQUIPE RESPONDE JUNTA





E se...
Desafio

CARTA

E se...
Desafio

CARTA

E se...
Desafio

CARTA

...um amigo tivesse escrito um 
post em uma rede social falando 

mal de uma nova regra da escola e 
você discordasse totalmente dele? 

Deixaria algum comentário? 
Se sim, como seria esse texto 

com a sua opinião? 
Se não, como lidaria 
com essa situação?

...no grupo de WhatsApp da família, 
um primo que acabou de ser 
adicionado começasse a dar 
opiniões preconceituosas? 

Como você reagiria?

...a imagem de uma praia toda suja 
de lixo viralizasse nas redes sociais, 
mostrando que os frequentadores 
de lá deixaram na areia canudos, 

garrafas de plástico e vidro, 
embalagens e outros resíduos? 

Compartilhar essa foto seria 
bom ou ruim? Por quê? 

  A EQUIPE RESPONDE JUNTA   A EQUIPE RESPONDE JUNTA   A EQUIPE RESPONDE JUNTA





E se...
Desafio

CARTA

E se...
Desafio

CARTA

E se...
Desafio

CARTA
...você percebesse, 

horas depois da postagem, 
que compartilhou uma notícia falsa 

em suas redes sociais ou em um 
grupo de troca de mensagens? 

O que você faria? 

...você fosse fotografado — 
sem a sua permissão! — 

dormindo na sala de aula? 
E, depois, descobrisse que a imagem 

virou meme, compartilhado em 
muitos grupos de WhatsApp, com a 

seguinte frase: “Eu na segunda-feira”. 
Como se sentiria? O que faria? 

...você colocasse em uma mídia 
social uma foto do seu aniversário, 

na expectativa de que seus amigos e 
familiares lhe dessem parabéns, mas 

ninguém comentasse ou curtisse? 
Como você se sentiria? 

  A EQUIPE RESPONDE JUNTA   A EQUIPE RESPONDE JUNTA   A EQUIPE RESPONDE JUNTA





E se...
Desafio

CARTA

E se...
Desafio

CARTA

E se...
Desafio

CARTA

...uma famosa escritora publicasse 
fotos do lançamento de um novo 
livro nas redes sociais e algumas 

pessoas escrevessem frases de ódio, 
como: “Eu vou comprar um só para 
poder queimá-lo.”? Como você se 

sentiria no lugar dela? E o que faria? 

...um amigo publicasse uma foto 
ao seu lado tão cheia de alterações 
e filtros que você não conseguisse 
se reconhecer na imagem? O que 

pensaria ou sentiria? 

...as redes sociais começassem a 
limitar a quantidade de vezes que 
você pode conferir a sua timeline 

(linha do tempo) ao longo de um dia? 
O que você acharia disso? 

  A EQUIPE RESPONDE JUNTA   A EQUIPE RESPONDE JUNTA   A EQUIPE RESPONDE JUNTA





E se...
Desafio

CARTA
...um amigo viesse reclamar de uma 
foto com ele que você enviou em um 

grupo de WhatsApp sem autorização? 
O que você faria? 

  A EQUIPE RESPONDE JUNTA


















