




As atuais práticas de leitura não se comparam com àquelas das as

décadas emque fomos alfabetizados.

As gerações atuais estão sujeitas às tecnologias que ampliam o papel

do texto lido.

São informações que vão além da decodificação tornando-se

Necessário analisar o sentido do texto lido, pois existem intenções e

valores implícitos onde o leitor deve ser capaz de compreendê-los.

Através do “Projeto JovemEscritor”, nossos alunos tiveram a

oportunidade de discutir assuntos atuais e relevantes para a sociedade e

para a sua formação como cidadão crítico.

A cada tema abordado, houveram pesquisas e debates para o

aprofundamento teórico, onde foi possível expor ideias e opiniões que

embasarama produção textual.

Este projeto é muito importante pois, oportuniza aos alunos que

Suas ideias e opiniões sejam compartilhadas com a família, toda equipe

pedagógica e corpo discente, e agora comtodos que tiverem

Acesso a esse e-book.

Parabéns ao Colégio Realengo pela bela iniciativa de se apropriar

das novas tecnologias, ampliando assim, o mundo da leitura dos seus

alunos!

Com carinho,

Professora Rosane Muniz.



Esse livro é fruto de um trabalho persistente e entusiasmado, desenvolvido

pela Área de Linguagens, mas com contribuições das diferentes áreas do

conhecimento, nos espaços de nossas salas de aula: da construção do

desenho ao texto escrito.

Não trata-se de uma simples coletânea de textos, é resultado de

um grande Projeto Interdisciplinar de Leitura e Escrita – Projeto Jovem

Escritor, visando o aprimoramento da produção textual de nossos alunos,

por meio do pensamento crítico e a produção criativa das ideias.

Sendo assim, é com imensa alegria que compartilhamos o lançamento desse

livro e desejamos que sua leitura possa propiciar reflexão e tomada de

consciência pessoal e cidadã, legitimando dessa forma a temática

articuladora do nosso currículo escolar: “Cidade Educadora: o espaço

urbano no Centro da Aprendizagem”.

A você leitor, espera-se um olhar diferenciado, um coração

aberto para a mudança de atitude e pensamento com relação aos problemas

da realidade atual de nossa Cidade.

Parabenizamos toda a Equipe Pedagógica, Professores e Alunos autores!

Profº. Antonio José Zaib Profª. Eliani Zaib

Direção Geral



Nome: Ana Beatriz dos SantosArcanjo

Profa.:RosaneMuniz

Turma: 5ºano

Comunicação Virtual

A comunicação virtual seve para se comunicar com a família, se

comunicar com colegas da escola quando estamos longe, com os professores

ou estudar.

A comunicação, se torna um perigo porque tem gente que envia

mensagem para você e quando você pensa que é alguém conhecido, não é!

Nunca passe informações pessoais para desconhecidos,

principalmente pelas redes sociais.

Sabendo utilizar essa tecnologia, poderemos aprender mais,

encontrar pessoas, falar comquem está distante e muito mais!

Caso alguém peça informações ou faça ameaças pelas redes,

chame seus familiares para impedir que isso continue acontecendo!

Não tenha medo de denunciar esse tipo de coisa!

IMAGEM AQUI



Nome:DaniloJalesGomesde Freitas

Profa.:RosaneMuniz

Turma: 5ºano

As desvantagens da tecnologia

Hoje em dia, as pessoas não sabem mais se respeitar nas redes

sociais.

Através da tela fazem coisas para atingir alguém como racismo,

publicando notícias falsas, xingando, inventando notícias...

Fazem tudo isso por trás de telas de celular, computador, ficam

fingindo ser uma coisa mas não são.

Tem caso de pessoas que acreditaram e resolveram conhecer

pessoalmente seu amigo virtual. Ao chegarem no lugar, são sequestradas e

assaltadas ou coisa ainda pior.

As pessoas não tem mais coragem de falar na cara e ficam falando pelas

redes sociais e nisso surgiu o cyber bullying que é crime.

Quando uso o computador, a minha mãe fica sempre me vigiando e me

ajudando a visitar sites seguros para não pegar vírus ou acessar coisas

inapropriadas para minha idade.

Essas são as desvantagens da tecnologia porém, os benefícios são muito

maiores que os prejuízos. Basta saber usar e não ficar preso ao vício.

Quando você deixa de conviver com sua família ou amigos para ficar

conectado, deixa também de trocar ideias com as pessoas que estão próximas

a você!

IMAGEM AQUI



Nome: Maria Clara Prates da Silva

Profa.: Rosane Muniz

Turma: 5ºano

Problemas virtuais

Se você acessar internet, você vai ver muitas mentiras.

Nós notamos muito bullying, mensagem de exploração sexual,

estupro, sequestro e preconceito.

Como os jovens, crianças e adultos também sofrem com

mensagens virtuais sendo criticados por pessoas que criam perfis falsos para

não serem identificados.

Tem pessoas que sofrem por causa dessas atitudes e que por isso,

ficam isolados ou até tiram sua própria vida.

Tudo que acontece nas redes sociais fica registrado e atualmente

não é difícil achar quem comete esse crime. Então, tome muito cuidado com

esses apps. ou com pessoas que você conhece através das redes sociais. Elas

podemestar enganando você!



Nome: Diego PaivaPereira

Profa.:RosaneMuniz

Turma: 5ºano

A tecnologia

Todo mundo adora tecnologia mas tem gente que usa a internet

para postar aquilo que não tem coragem de falar cara a cara.

Devemos aproveitar o que essa tecnologia tem de bom!

Estão usando para praticar crimes virtuais como cyber bullying,

racismo ou xingar o outro.

Atualmente é possível descobrir quem faz isso.

Existe uma delegacia especializada em crimes virtuais. Eles

conseguem descobrir quem está usando as redes para ofender, humilhar ou

roubar.

Tem gente com perfil falso, email e uma conta que são usados para

cometere crimes mas, felizmente, não ficam escondidos por muito tempo.

A tecnologia deve ser usada para o bem.

Quem a usa corretamente vai aproveitar tudo de bom que ela

tem.



Nome: Mayara Vieira de Aquino Silva

Profa.:RosaneMuniz

Turma:5ºano

As comunicações e a internet

A internet atualmente é muito comum.

As pessoas, usam para várias coisas: para se comunicar com parentes ou

amigos distantes, para chegarem em lugares desconhecidos ou para

localização. A internet tem seu lado bom e também seu lado ruim.

A comunicação feita pelas redes sociais nem sempre é segura.

Às vezes, acontecem coisas como: pedofilia, abuso sexual e também

algumas pessoas a usam para falar mal de alguém ou de alguma coisa. Eu acho

essa atitude é muito injusta, cruel, errada e covarde pois se escondem para

atacar, mentir e ofender.

Precisam ter responsabilidades ao usar a comunicação virtual,

pois tudo isso que os seres humanos fazem, é uma falta de respeito com os

outros, às vezes algumas pessoas entram até em depressão por um trauma

causado geralmente pelo bullying.

Talvez quem faz zoações contra outra pessoa, tem a intenção de

brincadeira e não humilhação, mas isso é muito difícil de ser verdade. Ou

mesmo se fosse verdade, é muito difícil de acreditar pois já sabemos que

alguns adolescentes não suportam bullying ou racismo e se suicidam.

Ainda bem que já conseguem identificar os que fazem esse tipo

de coisa.

Deixe um pouco de lado os aparelhos eletrônicos e passe a

observar e comunicar com quem está próximo a você!



Nome: Isabel de Araujo Azevedo Pereira

Profa.:RosaneMuniz

Turma: 5ºano

Cuidados com a internet

A comunicação virtual é feita com a ajuda da internet, para fazer

com que as pessoas conversemumas comas outras.

Existem algumas pessoas que ficam por trás do computador ou

celular, para fazer bullying, xingar e fazer coisas estúpidas.

Às vezes, as pessoas são estupradas e até mortas, porque são

convidadas para sair e fazem essas coisas muito desagradáveis, tudo através

da internet.

Na minha opinião, devemos prestar atenção nas mídias sociais.

Se falam que não podemos contar para ninguém, bloqueie !!!

As pessoas criam perfis falsos e solicitam a amizade, convidam para

sair, roubam, sequestram, estupram, matam...

Nunca fale onde seu pai trabalha, onde você mora. Não fale o

número da conta da sua mãe ou do seu pai, porque os ladrões podem roubar o

dinheiro e eles não poderão pagar a conta do mês, comprar alimentos, roupas

e etc.

Eu acho isso super errado e quem faz isso tem que ser preso!



Nome: Marcos Felipe Rodrigues Domingos

Profa.:RosaneMuniz

Turma: 5ºano

Comunicação virtual

Hoje precisamos ficar atentos com a comunicação virtual e sobre

os cuidados que devemos ter comas redes sociais.

Em todas as redes sociais, devemos ter cuidado com as pessoas

que nós aceitamos porque pode ser algum adulto querendo te fazer mal.

Nós, que somos inocentes, não devemos dar o endereço da nossa

casa, do trabalho da sua mãe, do trabalho do seu pai, sua escola e etc.

Algumas pessoas fazem bullying, racismo e isso é muito triste,

pois, caso alguém lance uma notícia falsa pelas redes sociais, a maioria

acreditará.

Recebo poucas solicitações de quem eu não conheço, mas não

aceito sem que os meus pais estejam por perto para me orientar.

Na minha opnião, essas pessoas devem ser presas, já que, se

passar por outro é crime.

Devemos utilizar os meios de comunicação virtual com

responsabilidade. É um excelente instrumento para aqueles que sabem como

usá-lo.



Nome: Rafael AugustoMedeiros Sodré

Profa.:RosaneMuniz

Turma: 5ºano

Cuidados com as redes sociais

Muitas pessoas são ameaçadas ou provocadas através das redes

sociais.

O racismo, o bullyng, ameaças e, além disso,enganam as pessoas

pela tela dos computadores.

As pessoas se conhecem pela internet, marcam encontros e pode

acontecer coisas terríveis. Já vi muitas reportagens sobre isso.

Existem pessoas que conseguem roubar senhas de banco,

número de documentos e assim, tiram o dinheiro das contas bancárias e

fazem compras usando o cartão de crédito.

Todos devem ter muito cuidado ao usar as redes sociais. Nunca

devemos dar nosso endereço, onde estudamos ou onde nossos pais trabalham.

Quando usamos as redes sociais com responsabilidade, só temos

coisas boas para nós. Coisas como estudar, pesquisar, conversar com amigos,

saber das novidades.

Então, use as redes sociais para o bem.



Nome: Daniel Seabra Brasil dePinho

Profa.:RosaneMuniz

Turma: 5ºano

O bullying

O bullying é uma coisa que ninguém gosta.

Existe uma coisa chamada cyber bullying, que é um bullying que

circula pela internet, e isso prejudica várias pessoas.

O mundo fica chato para as pessoas que sofrem esse tipo de bullying

pois quem o faz, se esconde atrás da tela.

Eu nunca passei por isso mas tenho um amigo que já. Ela sofreu

com o cyber bullying que ficou totalmente triste, pois não sabia quem havia

começado a espalhar os comentários sobre ele.

Isso dá uma confusão imensa! Se você passar por isso converse

com sua família para que sejam tomadas as devidas providências.

O cyber bullying é crime!!!

Quem se esconde para falar mal de alguém, além de ser

preconceituoso, é covarde pois não dá a oportunidade para que a pessoa

ofendida se defenda.

Geralmente fazem essas coisas com alguém que já não é muito

auto confiante e se torna uma presa fácil para os criminosos virtuais.

Esse é apenas um ponto que acontece nas redes. Existem coisas

ainda piores.

Não se envolva e não compartilhe aquilo que você não gostaria

que falassem sobre você.



Nome: Carlos HenriqueTeixeira deSouza Kruger

Profa.:RosaneMuniz

Turma: 5ºano

Perigo virtual

Hoje em dia, podemos nos comunicarmos a distância, através

das redes sociais e isso é muito bom.

Para mim, as redes sociais são boas, mas temos que tomar

cuidado, porque não se sabe quem está atrás da tela do computador.

Algumas pessoas, têm más intenções, usam as redes sociais para

nos fazer mal. Eles usam facebook, twiter, whatsapp entre outros e fazem

cyber bullying, racismo e publicam noticias falsas.

Por isso, não devemos dar informações a estranhos e nem fazer

amizades com estranhos sem o consentimento dos nossos pais.

A comunicação virtual é uma coisa boa, pois podemos falar a

distância com amigos, para nos divertirmos, para estudar e pesquisar e entre

outras coisas.

Se qualquer coisa estranha acontecer com você, fale com seus

pais e procure a delegacia de crimes virtuais, pois quem faz esse tipo de coisa

está praticando crime. É possívelidentificar essa pessoa e puni-la.

Fique atento e usa as redes sociais para o bem.

IMAGEM AQUI



Nome: ThauanyMesquita da Costa

Profa.:RosaneMuniz
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A comunicação virtual

Hoje em dia é muito perigoso se comunicar com pessoas que não

conhecemos, ainda mais com adultos, porque, às vezes, eles se fingem de

bonzinho para ganhar a confiança das crianças. Muita das vezes, eles são

sequestradores se passando por outra pessoa legal e boa.

Sempre quando algum desconhecido me pede solicitação nas

minhas redes sociais, como facebook, instagram, entre outros, eu pergunto

para minha mãe, ou meu pai se posso ou não aceitar.

Tenha muito cuidado com as suas amizades virtuais pois você

pode estar conversando com uma pessoa que você acha legal e pode ser uma

emboscada! Você esta conversando com uma pessoa ruim.

Sempre conte tudo para seus familiares. Eles sim, são seus

verdadeiros amigos!



Nome: Kaiode Souza Rodrigues Pinto

Profa.:RosaneMuniz

Turma: 5ºano

A Comunicação Virtual

A comunicação virtual tem seus altos e baixos, vantagens e

desvantagens.

Você pode falar com pessoas que moram do outro lado do mundo

pessoa ou conhecer locais fantásticos!

Hoje em dia, é comum bate papo virtual que é uma coisa séria

muito normal. Poucas pessoas mandam cartas, telegramas ou conversam

pessoalmente.

O contato pessoal é melhor que o virtual. Brincar, passeiar,

jogar, participar de estas com os amigos é muito divertido.

As pessoas que são viciadas em internet são muitos solitárias.

Faça amigos virtuais e reais.

Curta a vida!



Nome: Isabelly de Oliveira Dilhen do Nascimento

Profa.:RosaneMuniz
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Comunicação Virtual

Nos dias de hoje, temos no facebook ou whatsapp casos de

bullying.

Vemos racismos e preconceitos, mensagens onde muitas pessoas

fingem ser o que não são criando perfil fake, fazendo muitos adolescentes

acreditarem, mandam fotos falsas, mandam áudios até chegar ao encontro

dela.

Pelo whatsapp pedem fotos (nudes). Às vezes mandam e eles

também mandam vídeos pornográficos e pedem para elas fazerem esse tipo

de vídeo.

Nunca faça isso!

Se acontecer de alguém pedir fotos endereços da escola, nunca

dê. Chame sua família para ter ajudar.

A comunicação virtual é boa para quem sabe usar, tem gente que

está viciada e não consegue ficar sem celular.

É melhor você falar pessoalmente, muitas vezes podemos estar

juntos com nossos amigos, mas preferimos ficar “presas” ao celular.

Desconecte!



Nome: Daniel Nunes Vieira

Profa.:RosaneMuniz

Turma: 5ºano

A Comunicação Virtual

Você deve ter cuidado quando estiver falando com um amigo

virtual. Se ele já for um conhecido, menos mal, mas não aceite amizade de

estranho.

Quando você pensa que o nome é conhecido não deve acreditar.

Você tem que primeiro saber quem é para depois aceitar o pedido. Sempre

pergunte a um adulto se deve aceitar a amizade dessa pessoa.

As pessoas usam as redes sociais para ofender, praticar racismo,

publicar fake news, etc.

Muitas pessoas são caluniadas pelas redes.

Já ouvi reportagens sobre alguns adolescentes que se mataram

por causa do cyber bullying.

Teve também alguns jogos que ensinavam as crianças a cometer

o suicídio.

Sempre pergunte ao seu pai ou sua mãe sobre como usar essa

tecnologia. Não se deixe enganar por alguém que está escondido atrás de uma

tela.

A realidade virtual não deve ser mais importante que a vida real.

IMAGEM AQUI
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Os virtuais

As pessoas vivem no celular! Algumas vivem plugados em sites

que são perigosos. Você deve ter cuidado com isso! Existem pessoas que

marcam encontros, sequestram e matam você. Não passe informações sobre

sua família ou você. Nunca acredite em alguém pela internet, você não sabe

quem está do outro lado da tela, então tenho cuidado com isso!

Também tem várias outras pessoas que ficam viciadas no

computador ou no celular, ficam ofendendo virtualmente. Isso não é legal.

Devemos respeitar as outras pessoas. Isso é chamado de cyber bullying.

Tem gente que sofre bullying na internet e fora dela.

Em minha opinião, todas as pessoas deveriam ser tratadas iguais.

Não é certo ofender ninguém. Todos devem ser tratados

igualmente. Existem pessoas que compartilham notícias fake, como a notícia

do leite que estava contaminado. Isso poderia ser verdade e também poderia

ser mentira. Pesquise!

Não se importe com as pessoas que te magoam e falam mal de

você, simplesmente, não ligue.

Existem várias pessoas que gostam de você. Você não precisa dessa

pessoa para viver feliz.

Se alguém faz isso atrás de uma tela, não é digna de sua amizade

ou consideração!

Delete-a de sua vida.

IMAGEM AQUI
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Comunicação Virtual

Pela internet, muitas pessoas ficam xingando, fazendo bullying

ou racismo, marcando encontros com as pessoas cometendo crimes horríveis.

Existem vários aplicativos como, facebook, zap, messenger que

devem ser usados comcuidado.

Se te chamarem para sair, não vá, nem se te pedirem alguma

coisa, não faça nada sem a autorização dos seus responsáveis.

Outras pessoas têm perfil falso e ficam divulgando notícias

falsas. Não compartilhe nem comente sem antes ver se a notícia é verdadeira

ou falsa.

Devemos usar as redes sociais com responsabilidade e não

acreditar em tudo o que lemos.

Existem também alguns jogos que influenciam as crianças. Os

pais precisam prestar atenção naquilo que seus filhos estão acessando.

Use as redes sociais para se aproximar das pessoas amigas, mas

não se esqueça daqueles que já estão bem próximo a você.



Nome: Annelise Serafim dos Santos

Profa.:RosaneMuniz

Turma: 5ºano

Cuidado com o mundo virtual

Hoje em dia, a comunicação virtual é muito perigosa, porque

algo muito ruim pode acontecer com você, se você não tomar cuidado.

Quando você está falando com uma pessoa que não conhece, só

viu ou conversou por telas de celulares ou computadores e etc; sempre preste

muita atenção. Às vezes a pessoa com que você está falando através da tela

pode ser bem perigosa! Então sempre preste atenção.

Nunca marque um encontro com uma pessoa que , sequer você

nem imagina quem seja!

Uma dica que eu dou é primeiro ver se essa pessoa é confiável e conte

tudo para sua família.

Há também sites muitos perigosos que você não deve entrar, e

sempre podemenganar facilmente, caso você não tome alguns cuidados.

A rede social não é de todo ruim. Tem também coisas boas como

falar com os seus amigos, compartilhar algo, estudar... Então sempre use o

mundo virtual para coisas boas!



Nome: Maria Eduarda dos Santos Justino
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As redes sociais

Atualmente, nas redes sociais, as pessoas estão abusando, sendo

racistas, falando mal, ofendendo ou contando mentiras.

Às vezes, essas pessoas perguntam seu nome, onde os pais

trabalham, etc. Mas nunca dê informações pessoais pois podem ir atrás de

você ou atrás de seus familiares.

As redes sociais podem ajudar muito em algum trabalho, nas

pesquisas mais está sendo usada de um jeito muito perigoso.

Atrás de computadores, celulares as pessoas xingam, ofendem e

fazem comentários desagradáveis para ofender o outro.

Na minha opinião, isso é errado, se escondem e falam mentiras

como falaram sobre o leite “Godam” que estava contaminado. Isso prejudicou

muito a empresa porque as pessoas pararam de comprar o produto. Temos

que verificar e procurar em sites oficiais a fonte da notícia.

Hoje existe uma delegacia de crimes virtuais. Se alguém te

ofender você poderá denunciar e eles encontrarão a pessoa processarão e

responderá pelo crime que cometeu.



Nome: Suzana SanchoBezerra do Nascimento
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As pessoas e a internet

Atualmente, em todo lugar, a internet ajuda muito, mas também

pode prejudicar. Todo mundo fica ligado no zap e não se relaciona face a

face com o outro. Fica ligado no barulhinho do zap.

Mas existem coisas piores como cyber bullying, pedofilia e

várias outras coisas.

O cyber bullying é o bullying, feito através das redes sociais,

como comentar na foto das pessoas que elas são feias, horrorosas e etc. Essas

pessoas se sentem felizes fazendo isso, mas sabem como a outra pessoa vai se

sentir. Ninguém faz isso para deixar o feliz! Traumatizadas, e até querem se

matar, em alguns casos. Eu nunca na minha vida faria essas coisas!

Ao invés de postar coisas boas e bonitas postam coisas,

ofendendo as pessoas. Além disso existem pessoas que preferem ficar no

celular, do que ficar com a família, ficam viciados no celular deixando de

aproveitar o dia, brincar, conversar.

Hoje em dia, em algumas famílias, a internet é mais importante.

Na minha opinião, as pessoas tem que aproveitar a família!

Todos nós temos que desligar um pouquinho.

Desconecte o celular e se liga em viver de verdade!

IMAGEM AQUI
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A internet

Atualmente as pessoas usam a internet para falar mal dos outros,

xingar, fazer bullying e, às vezes, marcar encontros com intenção maldosas

com crianças e também com adultos. O mau uso dos aparelhos eletrônicos

está prejudicando as pessoas.

Todo mundo tem um celular.

Algumas pessoas acabam se machucando por cauda do mau uso dos

aparelhos eletrônicos. Os aplicativos como: Whatsapp, facebook, Instagram,

estão fazendo as pessoas se distrair e para fazer suas coisas mais importantes

do que somente conectar.

Todas as pessoas do mundo inteiro têm celular, computador,

televisão ou algum outro aparelho eletrônico que tem internet e também redes

sociais e assim podemaprender sobre vários assuntos.

As pessoas estão fazendo uma conta falsa para cometer crimes e

ficar no anonimato pensando que nunca serão descobertas!

Nem tudo está perdido!

Podemos aprender muitas coisas se usarmos as redes sociais de

maneira certa.

Podemos conhecer o mundo através da tela do nosso celular,

encontrar pessoas, reconhecer novas pessoas, etc.

Use esse instrumento para o seu bem!

IMAGEM AQUI
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A Comunicação Virtual

A comunicação virtual está começando a ficar ruim pois não

estão utilizando-a de forma correta. Estão falando mal de pessoas, pedindo

informações pessoais e praticando crimes através das redes sociais.

A internet é perigosa, para quem não sabe usar, porém tem se

lado bom, se você tiver parentes na Europa ou em outros lugares do mundo,

você pode conversar com eles, trocar ideias com amigos, planejar festas ou

piqueniques incríveis com colegas ou sua famílias.

Essas pessoas que utilizam as redes sociais de forma errada

devem ser presas porque é crime xingar outros cidadãos.

Devemos usar os meios de comunicação virtual com sabedoria.

E um ótimo instrumento para quem sabe usar.



Nome: Júlia Alves de Oliveira

Profa.:RosaneMuniz

Turma: 5ºano

A Comunicação Virtual

A comunicação virtual é muito importante para todos mas tem

muita gente usando-a de modo errado.

Existem sites que mostram coisas ruins, indicando alguma coisa para

acessar e, de repente, entra um site mostrando pornografia.

Tem mãe que nem sabe o que o filho ou a filha vê no celular! A

minha mãe vê sempre o que eu estou acessando no celular, o que estou

jogando e vídeos. Tem mãe que não liga e deixa o filho vendo coisas

impróprioas e perigosas.

Têm várias coisas que acontecem pela internet, tipo site com

vírus que ruobam seus dados.

Eu só acesso a internet para ver o Instagram, no Facebook para

conversar com meus amigos e para os trabalhos da escola.

Estão usando a tecnologia muito mal, divulgando notícias falsas e

compartilhando-as como se fossem verdadeiras. Se você receber notícia

assim, não compartilhe sem antes verificar se é verdade.



Nome: Larissa Monteiro de Andrade Maia

Profa.:RosaneMuniz

Turma: 5ºano

A comunicação virtual no mundo

Hoje em dia, muitas pessoas se comunicam virtualmente. Eu

acho uma boa ideia, pois tem gente que precisa mandar um recado para um

parente que mora longe, mas precisamos ter cuidado, pois existem pessoas

que usam identidade falsa para poder fazer o mal.

Tem gente que não usa a internet adequadamente.

Eles usam um perfil “fake” para prejudicar a vida de outras

pessoas, por exemplo fazer bullying com outros, magoando-as, marcam um

encontro falso e quando a pessoa chega é sequestrada ou matam ou então

ficam dando notícias erradas para a pessoa se entristecer.

A comunicação virtual foi feita para aproximar as pessoas

através da internet, mas alguns a usam para prejudicar as outras. Assim como

alguns gostam os de magoar pela comunicação virtual, se escondendo atrás

de um perfil falso, invadindo dados pessoais, roubando para praticar crimes.

Devemos usar as mídias sociais para mandar recados de

saudade, aproximar ou reencontrar pessoas queridas, não devemos aceitar

convites virtuais de amizades de pessoas que não conhecemos. Minha família

me orienta a ter cuidado, não fazer comentários sabe a vida, a aparência ou

sobre o jeito de ser cada um.

Devemos usar corretamente as mídias sociais para mantermos

uma comunicação “virtual” e não do “mal”.

IMAGEM AQUI



Nome: Cayo SilvadeFigueiredo

Profa.:RosaneMuniz

Turma: 5ºano

Comunicando

Atualmente, muitas pessoas sofrem bullying, racismo, falsas

notícias, etc. Essas coisas são crimes! Eu não acho legal que usem as redes

sociais comesse fim.

Uma pessoa chama a outra no zap, menssager e manda coisas

horríveis, chama as pessoas para um encontro e raptam a pessoa, fazem

bullying ou racismo.

Quando alguém assim posta nas redes sociais, comentem crimes

e podemser presos. Finalmente criaram leis para punir quem age assim!

Um certo dia, me mandaram uma mensagem perguntando onde

eu morava e eu nunca falei. Só que a pessoa invadiu o meu computador e tive

que desinstalar o app porque ele poderia me hackear mesmo. Não passe seu

endereço ou dados para ninguém!

Devemos aprender a utilizar as redes sociais e estar cientes que

existem pessoas malignas que vivem para explorar e praticar maldades

mesmo através de uma tela de computador!

Ao usar constantemente as mídias sociais, devemos tomar

cuidado para não compartilhar ou fazer comentários ofensivos!

Você gostaria de abrir seu face e ver que estão falando mal de você.

IMAGEM AQUI



Nome: João Pedro Ferreira Furreal

Profa.:RosaneMuniz

Turma: 5ºano

Os perigos virtuais

Eu acho que não é certo falar das pessoas atrás de uma tela de

computador ou telefone.

Em minha opinião, fazer isso além de falta de respeito é

covardia!

Quem pratica esse tipo de crime pode pegar cinco a dez anos,

pois é considerado uma agressão a outra pessoa porque ofende muito mais do

que podemos pensar.

Eu tenho pena dos que sofrem esse tipo de agressão. Os

responsáveis pelo face e pelo zap criaram um jeito de detectar pessoas que

assim fazem.

Quem faz esse tipo de crime tem um comportamento do mal e

isso é triste, pois não deve ter nenhum amigo de verdade.



Nome: Givanna Pereira da Silva

Profa.:RosaneMuniz

Turma: 5ºano

Como você se comunica?

Como você se comunica? Pela comunicação virtual?

Hoje em dia, tem várias pessoas que fazem bullying pelo facebook e

whatsapp. Não é só o bullying! São notícias falsas que se espalha

rapidamente fazendo um grande estrago.

Outra coisa é que pedem para as meninas enviarem os “nudes”,

isso já passou dos limites, né?

Em minha opinião, isso deveria acabar de uma vez por todas.

Mas, infelizmente, não é como eu quero.

Depende de todos nós!

Fazem perfil fake para pegar as crianças, postam pornografia

infantil na internet. Isso é ridículo, Que desrespeito!

Atualmente, existe a delegacia de crimes virtuais que investigam

os crimes praticados virtualmente. Os criminosos são localizados e punidos.

Não deixe que ninguém roube sua alegria. Denuncie os abusos

cometidos através da uma telinha. Eles pensam que nunca serão descobertos!

Deixem que pensem assim! Logo, logo, a policia estará batendo

em sua porta!



Nome: Matheus BernardoSilvadeAraujo Osorio

Profa.:RosaneMuniz

Turma: 5ºano

Comunicação Virtual

Atualmente, pessoas estranhas se encontram e isso tudo é feito

através das redes sociais. Algumas pessoas falam com pessoas com o coração

bem como tipos familiares ou amigos.

Outras pessoas usam as redes sociais para criar noticias falsas,

praticam bullying virtual, racismo entre outros. Algumas nem ligam, dão um

fora ou bloqueiam a pessoa de vez. Mas outras pessoas aceitam um convite

de um estranho para se encontrarem e acabam sofrendo um estupro.

Outras vezes garotas ou até garotos sofrem pedofilia que é se uma pessoa

adulta se encontra com um menor de idade e é violentado ou mesma morta.

Os pais devem ficar atentos e investigar o que seus filhos fazem na internet.

A comunicação através das redes sociais é um excelente

instrumento para a aproximação e reencontro de pessoas.

IMAGEM AQUI



Nome: CaioCarneiro Monteiro

Profa.:RosaneMuniz

Turma: 5ºano

Comunicação Virtual

As redes sociais podem ser muito perigosas e, por isso, não

devemos passar informações pessoais nem sobre nossos pais, como onde

moramos, trabalhamos, estudamos e etc.

Devemos ter cuidado com sites desconhecidos ou que você não sabe se

é seguro.

Redes sociais como facebook, messenger e whatsApp podem também

ser perigosas. As pessoas marcam encontro e matam ou sequestram para

venda de órgãos.

Existe também o cyber bullying onde as pessoas fazem bullying

virtualmente e qualquer um pode ser alvo desse tipo de publicação.

Eu nunca sofri bullying frente a frente, mas algumas pessoas que

conheço se aproveitaram da internet para fazer bullying. Eu nunca fui alvo do

cyberbullying, mas no facebook ou snapchat.

As pessoas usam a internet erradamente. Elas postam coisas falsas

como fotos de montagens para te ofender e às vezes, conseguem magoar

profundamente o ofendido.

Então vocês que usam a internet errado, se coloque no lugar desta

pessoa que está ofendendo, e veja se você acharia legal se fosse comvocê!



Nome: Maria Clara TeixeiraD’Almeida

Profa.:RosaneMuniz

Turma: 5ºano

Tenha Cuidado!

Hoje em dia, a comunicação virtual se tornou perigosa. Você

tem que tomar cuidado.

Se pedirem seu telefone, endereço, se for de algum estranho, não dê

essas informações!

Se for virtual por redes sociais, telefones e ainda mais pelo zap que é

privado para amigos e familiares, se pedirem de algum amigo ou de outra

pessoa que você conheça não passe sem autorização do mesmo.

Tome cuidado. Não confie! Chame um adulto.

Você sabia que você pode sofrer bullying pelas redes sociais? Se

acontecer algo assim, denuncie. Só assim a pessoa que fez isso poderá ser

presa. Tome cuidado no que você vai escrever no twitter que uma rede social

perigosa, depende do que você for falar.

Nunca publique em redes sociais endereço, nado do tipo muito pessoal

que possa te prejudicar ou te localizar. Denuncie coisas assim. Use as mídias

virtuais de maneira responsável!

IMAGEM AQUI



Nome: Joana Ramos Costa

Profa.:RosaneMuniz

Turma: 5ºano

Cuidado com a internet!

A comunicação virtual é uma coisa perigosa pois muitos

adolescentes, principalmente mulheres são convidadas para um encontro e

acabam sendo sequestradas e ou acabam mortas ou estupradas por homens

que usam perfis falsos para cometer crimes. Eles conseguem convencer

pessoas inocentes.

As redes sociais também são usadas para praticar agressão verbal,

racismo, bullying entre outros. As redes sociais mais usadas são o facebook,

twitter, instagram, snapchat. Postamcoisas legais mas também horríveis.

Temos que ter muito cuidado com as pessoas desconhecidas que

aparecem no whatsApp ou facebook ser uma pessoa do mal. Se ela perguntar

seu nome, sua idade, onde você mora, e onde você estuda, não responda!

É muito perigoso responder ou aceitar pessoas desconhecidas. Nunca

se deve conversar com pessoas desconhecidas pela internet e, nem responder

quem você não conhece.

Se uma pessoa te solicitar amizade, converse com seu responsável.

Se for o caso, bloqueie ou delete pois, pode ser um criminoso virtual que quer

fazer o mal em você. Então, sempre pergunte ao seu responsável. O melhor é

você usar as mídias na dose certa para não se tornar uma rotina ou ficar

totalmente controlado por ela.



Nome: João Pedro de Azevedo Oliveira

Profa.:RosaneMuniz

Turma: 5ºano

Cuidado com a rede social

Hoje em dia a rede social está muito perigosa.

Existem muitos aplicativos como twiter, whatsapp, facebook,

messenger, instagram, snap chat, youtube, que atraem muitas pessoas.

Existem outros aplicativos que nos ajudam e facilitam o nosso

dia-a-dia.

Vive a vida através de uma tela não é vida!

As pessoas se escondem atrás de um perfil falso e praticam

bullying, postam mensagens fake ou preconceituosa.

Existem outros tipos de ofensas.

Mas as pessoas não querem enxergar o mal que fazem com as

pessoas.

Às vezes, a gente faz com as pessoas se sentem tão mal que

desejam até a própria vida.

Então vamos parar, pensar e analisar o que fazemos com as

pessoas covardemente através da telinha.

IMAGEM AQUI



Nome: Anne LontraNovello Oliva

Profa.:RosaneMuniz

Turma: 5ºano

A rede social

Hoje em dia, usamos muito a rede social, mas é muito

importante saber quem é a pessoa que você está falando porque também é

muito perigoso.

Alguém pode fazer muito mal para você! Além disso, você não

tem como saber se a pessoa que está falando é do bem ou do mal. As pessoas,

às vezes, não se ligam e, por isso, entram no caminho errado.

Na minha opinião, a rede social foi feita para ajudar, para falar

com as pessoas que não vemos há muito tempo, parabenizar amigos,

reencontrar amigos etc... Só que hoje em dia, a rede social está sendo usada

para bullying, postar notícias falsas ou caluniar alguém.

Outras pessoas usam sites de relacionamentos para encontrar um

grande amor!

Existe também os que praticam o mal como usar perfil falso para

conquistar a confiança ou amizade e, a partir daí, ferir, roubar e matar.

Eu uso a rede social para falar com as minhas amigas, sempre

que eu quero falar nas redes sociais um responsável. Eu amo falar com a

minhas amigas!

As pessoas usam as redes sociais para praticar bullying ou postar

notícias falsas. Falam de pessoas famosas, de produtos, de políticos que

prejudicando a imagem deles.

Use as redes sociais para o seu conhecimento e compartilhar

coisas boas e nobres.



Nome: Sarah de Souza Martins

Profa.:RosaneMuniz

Turma: 5ºano

Comunicação virtual

A comunicação virtual é bom e ao mesmo tempo é

ruim.

Tem pessoas muito maldosas que fazem bullying virtual e, às vezes,

postam comentários que prejudicam ou ofendem. Muitas crianças têm acesso

às redes sociais e acabam sendo influenciados por determinados conteúdos.

Precisamos aprender a usar a internet com responsabilidades.

Não podemos dar informações para estranhos, como endereço de sua casa e

nem onde seus pais trabalham, não aceitar convites de estranhos, pois eles ou

elas podem abusar de você, bater em você. E você pode dar muita sorte de

não ser agredido virtualmente pois, as pessoas se escondem atrás da tela do

computador!

Então preste atenção e não confie em estranhos.

E eles podem entrar na sua conta, roubar seus dados pessoais

divulgado, pornografia infantil ou notícias fake.

Com a invenção das redes sociais, muitas pessoas fizeram novos

amigos ou se reencontraram.

Nunca substitua um amigo real por um que você não sabe se ele

é tudo aquilo que diz ser.

É melhor conversar olho no olho e não deixe a internet dominar

você.



Nome: Cayki SilvadeFigueredo

Profa.:RosaneMuniz

Turma: 5ºano

Cuidados na internet

Em nosso dia a dia, muitas pessoas usam internet para tudo,

trabalho e outras coisas.

Algumas pessoas recebem mensagens de pessoas estranhas

através do whatsapp. Essas pessoas praticam racismo e devemos denunciá-

las. Não aceite convites de quem você não conhece, porque ninguém sabe o

que essasa pessoas querem ou fazem.

Muitas pessoas marcam encontros com mulheres e as matam. A família

nem sabe se está viva ou morta. Outros usam perfil fake para mandar fotos,

vídeos e muitas acreditam e se envolvem com essas pessoas. Ainda têm

aqueles que usam palavras ofensivas para atingir o outro.

As pessoas ofendidas não devem ficar tristes e, sim denunciar o

que esta acontecendo pois isso é crime.

Atualmente existe a delegacia para crimes virtuais que

investigam, e punem quem faz isso.

Se alguém perguntar onde nossos pais trabalham, onde você

estuda não responda! Estão querendo saber onde você está para praticar

crimes como sequestro relâmpago pedindo uma quantia grande de dinheiro,

matar e pegar o dinheiro.

Não devemos acreditar em todo mundo porque não sabemos se

ela faz o bem ou mal.



Nome: Raphael Felix Preussler

Profa.:RosaneMuniz

Turma: 5ºano

Internet 

A internet hoje, é muito perigosa pois as pessoas xingam e

ofendem através da internet.

Por causa da internet, mas pessoas estão virando sedentários e

não gostam de se ver pessoalmente, só virtualmente. Elas têm preguiça de ver

um amigo, irmão, até uma mãe e um pai.

Eles preferem a internet. E isso faz com famílias se separem. As

pessoas sedentárias não se dão conta que estão perdendo seus familiares.

A internet nos ajuda em nosso cotidiano, mas está na hora do

celular e ir para última coisa em nossa lista, e a primeira coisa, voltar a ser

família.

Eu não estou dizendo que o celular não deva insistir, é para ele

ter a menor importância no mundo todo. E a família ter a maior importância

no mundo todo.

Eu não sou sedentário e acho que o sedentarismo não deveria

existir mas, já que existe devemos conscientizar as pessoas do perigo da falta

da prática de atividades física para a saúde.

Se liga e desligue o celular.



Nome: Ana Ketelen Mendonça Fernandes

Profa.:RosaneMuniz

Turma: 5ºano

Cuidado com o mundo virtual

No final de semana, uma menina muito curiosa estava mexendo

no celular quando, de repente, ela recebeu uma mensagem de uma pessoa que

estava perguntando qual o nome, a idade e o endereço da menina.

A menina, desesperada, não sabia se respondia e foi avisar a mãe

sobre as mensagens.

A mãe da menina tirou o celular da mão dela e explicou que,

algumas pessoas estão usando aplicativos de mensagens para enganar, para

fazer cyber bullying, dizer palavras ofensivas e outras maldades.

A menina começou a chorar porque pensou que nunca mas

poderia mexer no seu celular.

A mãe avisou que não se pode dar seus dados pessoais para

nenhuma pessoa desconhecida. Que algumas pessoas estão mentindo pela

internet, que estão enchendo as redes com fake News e que na maioria das

vezes é uma notícia falsa sobre você ou outras pessoas.

Então, nunca acredite em nada sem antes saber ou pesquisar

sobre a veracidade da notícia. Em caso de racismo ou preconceito, não

compartilhe ou estimule tais fatos.



Nome: Bruno TrindadeNazário

Profa.:RosaneMuniz

Turma: 5ºano

O perigo da internet

Atualmente, a internet está muito perigosa. Temos que tomar

muito cuidado com quem falamos nas redes sociais e também temos que

tomar cuidado com quem marcamos encontro pelo instagram e facebook. É

melhor nem marcar!

Quando entramos em um bate papo, temos que ter cuidado com

quem está conversando conosco e prestar atenção nas perguntas que nos

fazem.

Também no que respondemos ou o que devemos responder.

No whatsapp não podemos ter contatos de estranhos somente de

pessoas conhecidas e em quem você confia.

Quando estiver em uma rede social, tome cuidado na página que

está entrando, pode ser uma página falsa.

As notícias de um perfil podem, muitas vezes, serem falsas ou

também ser ofensiva.

Se você não der bola, aquelas pessoas vão ficar envergonhadas e

vão sair bem rápido.

Todo aquele que cria um perfil falso e se esconde, não esta com

boas intenções.

Não acredite em tudo o que lê!

Verifique e comunique ao seus familiares caso você saiba de

alguém que queira sua amizade.



Nome: Manuela Fernandesde Barros

Profa.:RosaneMuniz

Turma: 5ºano

Comunicação virtual é perigoso?

Geralmente todo mundo fica na internet,né? Mas você sabe que

é perigoso? Bom, é perigoso sim! Porque nós ficamos viciados e esquecemos

as pessoas que gostamos e outras coisas importantes para nós.

Sabemos que não podemos usar o celular quando está

carregando. Já aconteceram acidentes com várias pessoas que não conseguem

ficar sem celular e o usam quando esta carregando.

Outro perigo é que tem gente que cria perfis falsos e marcam

encontros com pessoas ingênuas e depois coisas ruins acontecem. As pessoas

estão tão viciadas que queremos postar tudo sobre suas vidas.

Tem um jogo chamado “Pokémon Go” que viciou várias pessoas

e uma delas morreu porque não prestou atenção no que estava fazendo.

Desligue, desconecte, e fique com pessoas que você gosta

porque ficar todo tipo de vício é ruim.

Cuidado com os estranhos que querem sua amizade. Não vai na

onda. Use as médias para adquirir conhecimento e não se esqueça que é

melhor ter amigos reais do que somente amigos virtuais.

IMAGEM AQUI


