
Guia de uso pedagógico



Com o aumento do acesso à Internet 
e outras tecnologias, o uso de redes 
sociais na escola e fora dela, é fatal o 
acontecimento de problemas relacionados 
à segurança, ética e cyberbullying. A série 
Projeto MEME investiga o que há de real 
por trás das notícias que mais geraram 
polêmica na internet. Diante desta 
proposta, os 13 episódios oferecem aos 
educadores dos diferentes componentes 
curriculares e níveis de ensino um meio para 
apoiar suas aulas, mas também um recurso 

Navegar é preciso,
correr riscos não! 

didático prazeroso para aprender com o uso 
do audiovisual. 

Os episódios podem ser interligados, não 
esgotando as potencialidades pedagógicas, 
nem as possibilidades de trabalho presentes 
em cada tema. A proposta parte da premissa 
da capacidade transformadora de uma 
ação pedagógica colaborativa, democrática 
e inclusiva, estimulando o protagonismo 
dos estudantes e a valorização dos 
conhecimentos sobre o mundo de forma 
crítica e argumentativa. 

Objetivo: Compreender e utilizar 
recursos digitais de forma ética, segura 
e saudável, estabelecendo as normas 
e procedimentos para a adoção de 

Liberdade de Expressão Requer Responsabilidade 

Público-alvo: Ensino fundamental – 3º ao 9º

Atividade 1 :

mecanismos relacionados à segurança 
da informação dos estudantes, prezando 
pela sua confidencialidade, integridade e 
disponibilidade. 



1º ETAPA: Após a socialização dos episódios 
“Haters e Trolls”, “Fake News”, “Celebridades” 
e “Privacidade na Internet”, os estudantes 
serão questionados sobre as mídias sociais: 
Já foram hostilizados ou difamados em 
alguma rede social? Conhecem alguém 
que já teve esse tipo de problema? Tiveram 
o seu perfil clonado? Conhecem todas 
as pessoas que fazem parte da sua rede 
social? Conheceram alguém que usava um 
perfil FAKE? Já atacaram alguém por meio 
de redes sociais? Acreditam em tudo que é 
lido ou visto na Internet? Qual o sentido da 
rede social em sua vida? Vocês se sentem 
livres no ambiente virtual? Após debaterem 
suas experiências e opiniões em relação ao 
tema, o mediador retomará as questões 
jurídicas comentadas pelos especialistas e 
pelo Advogado Dr. Marcelo, mostrando que 
a internet não é uma “Terra sem lei” e que as 
consequências podem ser graves. 

2ª ETAPA: Dando continuidade ao diálogo, 
em grupos, será proposto que pesquisem 

sobre as regras e punições cabíveis para o 
uso inadequado da internet. Poderão utilizar 
diferentes fontes de coletas de dados para 
que acessem e produzam informações e 
conhecimentos, revolvendo problemas, 
exercendo protagonismo e autoria. A partir 
da pesquisa, o mediador deverá propor aos 
estudantes que criem coletivamente um 
documento interno de uso consciente e 
adequado referente à Internet, com normas e 
combinados do bom uso do espaço virtual.

3ª ETAPA: O mediador propõe que os 
estudantes discutam o conceito do meme e 
dos virais da internet. Em seguida, em grupos, 
será proposto que criem memes a partir 
das situações vividas em sala de aula, mas 
colocando-se no lugar do outro, trabalhando 
com empatia. Após a criação dos memes, a 
turma discutirá os temas levantados a partir 
da repercussão que o meme poderá trazer. 
Lembrando que algumas decisões tomadas 
sem pensar direito, hoje, podem prejudicá-los 
futuramente. 



Objetivo: Ampliar conhecimento e argumentar sobre os 
esportes considerando seus aspectos políticos e sociais. 

Utopia: esporte sem política

Público-alvo: Ensino fundamental – 6º ao 9º e Ensino médio – 1º ao 3º 

Atividade 2 :

1º ETAPA: A fim de fomentar o futuro 
debate, os estudantes deverão pesquisar 
previamente informações, em fontes 
fidedignas, sobre a ligação entre esporte e 
política. Existe ligação entre o esporte e a 
política? Quais lutas foram protagonizadas 
em eventos esportivos? Como se 
manifestavam esses esportistas? 

2ª. ETAPA: Com as informações obtidas por meio 
da pesquisa, os estudantes deverão discutir e 
defender seus pontos de vista, com base em 
fatos, dados e informações confiáveis. Em 
seguida, será compartilhado o episódio “Esporte 
x Política”, para que continuem a confrontar suas 
impressões em relação ao tema, aprimorando e 
ampliando seus conhecimentos. 

3ª. ETAPA: O mediador irá propor que realizem uma atividade “Pinga Fogo”, dividindo-
os em três grupos. Um dos grupos defenderá o esporte e a política interligados, outro 
grupo será contra e o terceiro, será cético. Ambos os grupos deverão convencer os 
céticos de que seu posicionamento é o adequado. Vence quem conseguir convencer 
os céticos, com riqueza de detalhes políticos, sociais e esportivos. 
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Projeto gráfico: IDESIGN

Objetivo: Promover o diálogo 
sobre a diversidade e pluralidade 
cultural, aceitar e entender suas 
realidades, colocando-se em um 
lugar empático. Sabendo interagir, 
respeitar e combater o preconceito 
diante de suas especificidades. 

#foradopadrao 

Público-alvo: Ensino 
fundamental – 3º ao 9º e 
Ensino médio – 1º ao 3º

Atividade 3 :

1º ETAPA: Cabem os episódios “Trans 
no Esporte”, “Representatividade”, 
“Outfit” e “#Metoo”. O mediador usará 
alguns dos temas como disparadores 
para trabalhar a representatividade 
e sua importância, promovendo estratégias que propiciem 
combater atos discriminatórios e de intolerância às 
diferenças. Nesta dinâmica o mediador fará bonecos de 
cartolina branca ou papel pardo para cada estudante, 
entregará tintas, canetinhas, revistas e cola, e instruirá 
os estudantes a personalizá-los de acordo com as suas 
características ou desejos. Ao final da proposta, todos terão 
um boneco único.

Em seguida, o mediador fixará os bonecos de mãos 
dadas, formando um painel da diversidade para possam 
observar e dialogar de forma ativa sobre questões 
relacionadas à representatividade, despidos de qualquer 
tipo de discriminação. 

2ª. ETAPA: Após o debate, os resultados serão 
registrados e será proposto que os estudantes organizem 
uma estação artística interativa, com diferentes imagens 
e frases impactantes que forem levantadas durante a 
discussão, onde as pessoas possam se colocar no lugar 
do outro, exercitando a empatia. 

3ª. ETAPA: Um evento será 
organizado, onde a comunidade 
escolar experimentará diferentes 
sensações, positivas ou negativas, 
mostrando a empatia como 
relação criativa e imaginativa, 
capaz de transformar as relações 
interpessoais, inspirando as 
mudanças ao redor e oferecendo 
instrumentos para lidar com os 
desafios atuais, promovendo a 
valorização da diversidade.

https://igormachado.wixsite.com/work

