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👀👀👀👀👀👀De olho no vídeo!

https://youtu.be/6oC_WA1BmTg

https://youtu.be/6oC_WA1BmTg




▪ Vamos definir etiqueta como um conjunto de normas baseado 
no bom-senso, na naturalização da boa educação e na 
afetividade.

▪ A netiqueta é o conjunto de regras de 
etiqueta para o mundo virtual.

Internet + etiqueta = netiqueta

Afinal, o que é etiqueta?

Fonte: Cartoons Colégio Carbonnel



• Seja educado com os colegas
ao entrar em videoaula.

• Utilize “palavrinhas mágicas”,
como “bom dia”, “obrigada” .

• Mantenha o microfone
desligado. Ligue-o somente
quando for falar.

(Imagem: Divulgação / Google)

Dicas para as aulas remotas e outros eventos



• Pressione o ícone e aguarde sua vez de falar. Haverá
espaço para todos.

• Utilize o chat para escrever comentários, perguntar e opinar sobre o 
tema da aula. 

• Evite conversa paralela e 
comentários repetitivos no chat.
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Seja paciente! 
Na internet, nem sempre a resposta é rápida...

Fonte: https://inteduc.ct.utfpr.edu.br/wp-content/uploads/2018/03/Netiqueta.pdf

https://inteduc.ct.utfpr.edu.br/wp-content/uploads/2018/03/Netiqueta.pdf


Respeite quem está do outro lado da telinha

O Cyberbullying é uma violência praticada contra alguém, através 
da internet ou de outras tecnologias relacionadas ao mundo virtual. 

A ação tem o objetivo de agredir, perseguir ou ridicularizar.

Fonte:  
https://images.app.goo.gl/uUBbeucXnsHzGL1Q6

https://images.app.goo.gl/uUBbeucXnsHzGL1Q6


Cyberbullying
Cyber = abreviação de “cybernetic“,algo ou local que possui tecnologia                     

avançada.
Bullying = do inglês “bully”, que pode significar valentão, briguento...

Fonte: https://images.app.goo.gl/7piSn2NJypvrsiP47

https://images.app.goo.gl/7piSn2NJypvrsiP47


O que fazer?
Se você acha que está
sofrendo bullying, o primeiro passo é
procurar ajuda de alguém em que você
confie, como seus pais, um familiar
próximo, algum(a) professor (a).

No CODAP, contamos com 
Orientação Educacional /Psicologia.

Pode ser útil coletar evidências – tais
como mensagens e capturas de tela
das publicações nas mídias sociais –
para provar o que está ocorrendo.

Fonte: Unicef



Linguagem 
escrita 

&
mundo 
virtual



Cuidado com o uso 
das maiúsculas

Fonte: https://images.app.goo.gl/6xUDzavRpcyi4ujJ7

https://images.app.goo.gl/6xUDzavRpcyi4ujJ7


Identificação do e-mail

• Identifique-se com seu 
nome correto nos meios 
de comunicação oficial.

• Abreviações, números e 
apelidos não identificam 
nos meios oficiais do 
colégio.

Eugênio Batista
Euge2020@gmail.com

EUGÊNIO BATISTA
2021000000@academico.ufs.br

APARECIDA BATISTA
mainha123@gmail.com

👎🏼

👎🏼

👎🏼



LORENA DOS SANTOS SILVA

ALINE CRUZ

LÊLÊ ^-^



ALECRIM DOURADO *-*
Que ph**** 😭👹👹👹💩💩💩💩

Fórum 1
Compartilhe com os colegas o que você achou do capítulo. Participação vale nota.

CRISTINA ALENCAR AZEVEDO

CRISTINA ALENCAR AZEVEDO postou um novo material: Capitulo CXXI do Livro Dom 
Casmurro

LORENA DIAS
Concordo, muito triste. Chorei, mas de raiva, pois o Bentinho intimamente está feliz.



▪ No WhatsApp, a comunicação é rápida, 
objetiva e pode ser informal.

▪ O aplicativo permite a utilização de 
abreviações, gírias e ícones/gifs.

▪ A linguagem do WhatsApp não deve ser 
utilizada nos e-mails e nas atividades 
escolares.

A linguagem do WhatsApp 9o ano C

Prof, vou enviar o 
dever pra vc mais 
tarde. Blz? :)

Julinha
Eu tbm. Se ela
disser ok.😁

Professora Gil
Ok. Somente hoje.

🎊🎉👏🏻👏🏻👏🏻



eugeniobatista2021@academico.ufs.br

gil.prof@academico.ufs.br

A escrita do e-mail

• Verifique se o endereço de 
e-mail está correto.

• Em assunto, seja breve ao 
escolher o tema. Resuma o 
conteúdo da mensagem.

• Use vocativo no início da sua 
mensagem. 

• Escreva o texto da mensagem 
de forma clara e objetiva com a 
informação desejada. 

Eugênio Batista

Escrever



glicia.prof@academico.ufs.br

guilherme_santos@academico.ufs.br

Envio do Exercício Avaliativo

Professora,
Não enviei o exercício ontem pois 

estava com muita dor de cabeça, a 
senhora aceita receber a minha atividade 
hoje?

Segue em anexo.

Abraços,
Guilherme Santos, 9° ano

• Evite o uso de abreviações, de emojis
e de gírias nos meios de comunicação 
oficial.

• Lembre-se de usar saudações para 
iniciar e finalizar seu e-mail.

• Identifique-se com seu nome 
completo e série.

Escrever



Refêrencias

CYBERBYLLYING: O que é e como pará-lo?
https://www.unicef.org/brazil/cyberbullying-o-que-eh-e-como-para-
lo#resposta3

NETIQUETA, Escrever Bem. Por Vívian Cristina Rio
http://escreverbem.com.br/netiqueta/

https://www.unicef.org/brazil/cyberbullying-o-que-eh-e-como-para-lo#resposta3
http://escreverbem.com.br/netiqueta/


Vamos brincar?

Entre no site compartilhado no chat.



Vote vox



Inserir o número PIN



Aguarde a questão nessa tela





Aguarde a próxima questão ser exibida
Veja os resultados no meet.



Agradecemos 
a participação!!


