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Resumo. Neste relatório temos como objetivo principal apresentar indicações de
Recursos Educacionais Abertos - REAS, que contribuam para a abordagem
educacional das temáticas: “Letramento Digital” e “Segurança na Internet”, com
foco em estudantes do ensino fundamental. Selecionamos recursos publicados nos
últimos dez anos e que propiciam a reutilização, redistribuição e adaptação de seus
conteúdos de acordo com cada faixa etária educacional e outras necessidades de
cada docente.

1. Introdução

Este relatório foi elaborado pela equipe do projeto de pesquisa “Inclusão
Digital e Social no Lar dos Meninos de São Luiz: participação docente e discente” da
Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR em parceria com as educadoras
do Lar dos Meninos de São Luís (LMSL).

Considerando as transformações e a intensificação do uso da tecnologia
computacional e a promoção da inclusão social e digital para crianças em situação de
vulnerabilidade socioeconômica; a proposta deste relatório é disponibilizar recursos
que propiciem condições para uma abordagem educacional além dos métodos
tradicionais de ensino em sala de aula.

Conforme indicação de Machado et al. (2020), apresentamos uma série de
Recursos Educacionais Abertos (REAs) como sugestão para auxiliar a abordagem de
conteúdos relacionados aos temas “letramento digital” e “segurança na internet”;
nesta perspectiva, REAs podem ser definidos como materiais de ensino, aprendizado
e pesquisa disponibilizados em qualquer plataforma, que são licenciados de maneira
aberta, ou seja, qualquer pessoa pode utilizar ou modificar seus conteúdos de
maneira mais adequada conforme seu próprio contexto de ensino (EDUCAÇÃO
ABERTA, 2013).

Este relatório está licenciado com uma Licença Creative Commons
Atribuição-CompartilhaIgual 4.0 Internacional. Conteúdos elaborados por terceiros, citados e
referenciados nesta obra, incluindo as logos institucionais da UTFPR, PPGTE, Xuê e PET-CoCe
não são cobertos pela licença.
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http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/


Sendo assim, nesta abordagem a tecnologia atua como facilitadora e
potencializadora, abrindo portas para novas possibilidades de aprendizagem,
promovendo inclusão social e digital às crianças atendidas no LMSL.

2. Objetivo deste Relatório

O presente relatório tem como objetivo principal apresentar REAs com
temáticas que contribuam para a educação de estudantes do ensino fundamental em
relação ao “Letramento Digital” e à “Segurança na Internet”.

Neste sentido, organizamos uma série de conteúdos que estão disponíveis em
várias plataformas e mídias. Tal seleção destina-se a colaborar para a elaboração do
plano de ensino das educadoras do LMSL.

3. Referencial: Recursos Educacionais Abertos

A maioria dos materiais encontrados na internet possuem direitos autorais
reservados, ou seja, não permitem adaptação, remixagem ou redistribuição. Segundo
a UNESCO (2011), REAs “São materiais oferecidos de forma livre e aberta para
educadores, estudantes e aprendizes usarem e reutilizarem para ensino,
aprendizagem e pesquisa”. Podem ser vídeos, livros, jogos, manuais, imagens, artigos,
dissertações, teses, resenhas, entre outros.

REAs podem ser depositados (por doação ou distribuído como resultado de
uma pesquisa) por uma variedade de fontes em um ou mais dos muitos repositórios
de REAs, que estão disponíveis principalmente online, no entanto, nem todo material
disponibilizado na internet gratuitamente pode ser considerado um REA, o que o
distingue de qualquer outro recurso educacional é justamente sua licença de
propriedade intelectual que permite seu uso e modificação sem necessidade de
autorização do detentor de direitos autorais.

Para melhor compreensão sobre REAs é importante entendermos o conceito
de aberto de Educação Aberta; Furtado e Amiel (2019) descrevem que “o termo
aberto, conhecido pelo inglês open, faz parte de movimentos que buscam reduzir
barreiras de acesso e participação efetiva de todos nas diversas esferas da ação
humana, incluindo a educação, a tecnologia e a ciência.” Nesta abordagem, há uma
cultura de compartilhamento, onde entende-se que nada é criado do zero, os
recursos são aprimorados de maneira coletiva de acordo com contextos específicos.

O conceito de Educação Aberta possui várias definições e de acordo com a
Iniciativa Educação Aberta, “Promove a equidade, a inclusão e a qualidade através de
práticas pedagógicas abertas apoiadas na liberdade de criar, usar, combinar, alterar e
redistribuir recursos educacionais de forma colaborativa.” O acesso a Recursos
Educacionais abertos ganhou força nos últimos 15 anos, a partir de movimentos que
incentivam a Educação aberta através da cultura digital e que oportunizam a
aprendizagem através do compartilhamento de ideias.

4. Método e Materiais

Os REAs apresentados neste relatório foram levantados a partir das
recomendações de repositório apresentadas por Machado et al. (2020). No entanto,
segundo Machado et al. (2020), nem todos os conteúdos encontrados nos
repositórios são REAs, ou seja, é possível depositar nos repositórios materiais que
não são de licença livre para o uso. Para selecionar os materiais para este relatório,
realizamos um conjunto de buscas nos 9 repositórios e cadernos sugeridos por



Machado et al. (2020). A busca foi realizada utilizando as chaves “Internet”,
“Segurança na Internet” e “Letramento Digital”. A partir dos resultados das buscas,
selecionamos materiais de potencial uso ao longo das atividades no LMSL, tanto para
o laboratório de informática quanto para o ensino em sala de aula, onde não há
necessidade do uso do computador.

Os critérios de inclusão dos conteúdos na listagem foram: publicação de 2010
até 2020; disponibilidade online; licenciamento aberto; e qualidade em introdução do
conceito de letramento digital conforme apresentado nos planos das oficinas do
projeto Inclusão Digital e Social no Lar dos Meninos de São Luiz: participação docente e
discente no período de 2019; ou qualidade na introdução dos conceitos de segurança
na internet apresentados nos planos de oficina do projeto, no mesmo período.
Materiais que não têm licenciamento próprio para serem REAs e materiais
atualmente indisponíveis na internet (links quebrados) foram excluídos do
levantamento. Teses e dissertações também foram excluídas do mapeamento.

Os materiais foram avaliados qualitativamente segundo um subconjunto dos
critérios apresentados por Furniel et al. (2019): os critérios que envolvem o
alinhamento do material com objetivos de aprendizagem e a qualidade do material.
Os outros critérios apresentados pelas autoras serão avaliados futuramente em
momentos posteriores do projeto.

Quanto ao procedimento de análise, as avaliações foram realizadas por um
avaliador e uma avaliadora (autores deste relatório), para cada critério de avaliação
apresentado, um avaliador buscou como ele era satisfeito na página, marcando na
checklist caso não tenha sido. Cada pessoa no conjunto de avaliadores avaliou metade
dos materiais encontrados no levantamento em paralelo, e após todos serem
avaliados, cada avaliador(a) conferiu as avaliações da outra pessoa por meio da leitura
do checklist e de cada REA avaliado.

5. Resultados

5.1. Materiais sobre Letramento Digital

Os materiais sobre Letramento Digital são listados a seguir:

1. Alfabetização, Letramento e Tecnologias digitais (disponível em
https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/553784/2/eBook%20-%20Alf
abetizacao%2C%20Letramento%20e%20Tecnologias.pdf): A Unidade III deste
material introduz o conceito de letramento digital, para a compreensão
docente;

2. Para Entender a Internet (disponível em
http://paraentender.com/sites/paraentender.com/static/pdf/livro.pdf): Uma
coleção não organizada de assuntos relacionados com letramento digital,
segurança na internet, e especialmente cultura hacker. A metodologia de
produção desse REA (um livro colaborativo) pode ser de interesse;

3. Bibliotecas Digitais e Acervos Online (disponível em
http://www.bibliotecavirtual.sp.gov.br/temas/internet-e-tecnologia/biblioteca
s-digitais-e-acervos-online.php): O material lista 83 acervos e bibliotecas
digitais com conteúdos livres para consulta e download sobre diferentes
temas. Os materiais não são necessariamente REAs;

4. Como pesquisar na internet (disponível em
http://www.bibliotecavirtual.sp.gov.br/temas/internet-e-tecnologia/como-pes
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quisar-na-internet.php): Material introdutório sobre como realizar buscas na
internet;

5. Utilizando o computador no processo de alfabetização (disponível em
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=25143):
proposta de aula para propiciar que estudantes percebam a importância do
computador no processo de leitura e de escrita; propõe utilizar o Word e o
Paint para construir textos e imagens; bem como fazer observações da escrita
de palavras e das correções feitas pelo Word.

5.1.1 Avaliação dos Materiais sobre Letramento Digital

O Quadro 1 apresenta a avaliação dos materiais sobre Letramento Digital. Cada
coluna do Quadro 1 apresenta a avaliação qualitativa do recurso, conforme
enumerado na lista de materiais na seção 5.1. Materiais sobre Letramento Digital.

Quadro 1. Avaliação dos materiais sobre Letramento Digital.

Critérios Alinhamento com Objetivos de Aprendizagem
Materiais (cf. seção 5.1)

1 2 3 4 5

Alinhamento com Objetivos de Aprendizagem

Apresenta os objetivos de aprendizagem de forma clara e
objetiva?

S S S S S

Apresenta o contexto a que se destina? N N S N S

Apresenta Público-alvo? S S N/A N S

Apresenta coerência entre os objetivos e perfil do
público-alvo propostos?

S S S S S

Apresenta carga-horária? N N N/A N S

Qualidade do Conteúdo

As informações e orientações apresentadas são aplicáveis
no contexto de trabalho do público-alvo?

S S S S S

O conteúdo apresenta data de atualização e as informações
estão atualizadas?

S S N/A N N

As fontes científicas dos principais conceitos e condutas
recomendadas estão devidamente citadas?

S S N/A N S

Disponibiliza algum nível de Interatividade? N N N/A N N

Possui Conteúdo Hipermídia? S N N/A N N

Como apresentado na avaliação, todos os materiais possuem informações que podem
ser aplicadas no contexto do público-alvo; os materiais não apresentam nível de
interatividade e dificilmente contém hipermídia; além disto, o conteúdo disponível no
site portal do professor não é atual, visto que, foi postado há 10 anos e não possui
atualização, entretanto este pode servir como referência para criação de conteúdos
atuais. Em relação aos conteúdos propostos da biblioteca virtual de São Paulo
(Material número 3.), não realizamos uma avaliação dos 83 acervos e bibliotecas
apresentados pela Biblioteca de São Paulo, mas compreendemos que é uma boa
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fonte para consulta sobre diferentes temas, e a avaliação desses materiais se
apresenta como uma oportunidade de trabalho futuro.

5.2. Materiais sobre Segurança na Internet

Os materiais sobre Segurança na Internet são listados a seguir:

1. Nética (disponível em http://new.netica.org.br/prevencao, a licença deste
material não permite a distribuição de materiais derivados): Traz sugestões de
atividades, cartilhas educativas, vídeos, pesquisas, orientações, dentre outros,
para ajudar educadores a trabalharem com uso ético e seguro da Internet.
Desenvolvida para oferecer recursos a educadores que queiram promover o
uso ético e consciente da Internet de forma transversal em suas atividades
curriculares e extracurriculares. Oferece diversos materiais pedagógicos
gratuitos para auto-estudo de docentes e para estudantes adolescentes;

2. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD (disponível em
http://www.bibliotecavirtual.sp.gov.br/temas/internet-e-tecnologia/lgpd.php):
Um material sobre a nova legislação de proteção de dados pessoais, que vai
ter entrado em vigência quando voltarem as aulas em 2020;

3. Cartilha Internet Segura (disponível em https://cartilha.cert.br/): A cartilha
dispõe de dois volumes, um para as crianças e um para os pais, que ensinam
sobre como navegar na internet de forma segura;

4. Como checar informações na internet (disponível em
http://www.bibliotecavirtual.sp.gov.br/temas/internet-e-tecnologia/como-che
car-informacoes-na-internet.php): Material introdutório sobre Fake News. É
um assunto relevante para letramento e segurança;

5. Dúvidas sobre conteúdos disponíveis na internet? (disponível em
http://www.bibliotecavirtual.sp.gov.br/temas/internet-e-tecnologia/bibliov.ph
p) O site oferece vinte recomendações para os usuárioa em relação à
segurança na internet;

6. Internet e seus desafios- como utilizá-la a nosso favor (disponível em
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=31372)
Debate sobre as possibilidades da internet, bem como suas vantagens e
limitações; permite discutir com estudantes a questão da pesquisa na
Internet; estabelecer combinados sobre o uso da Internet;

7. Internet Segura: o que é isso? (disponível em
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=28153)
Conceitua o que é Internet Segura; aborda o dia Internacional da Internet
Segura (9 de fevereiro): origem desta data comemorativa e sua importância; o
que fazer para se navegar numa Internet Segura;

8. Internet: Um vício? (disponível em
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=26827) A
Internet e a sua importância no cotidiano da vida humana, seja como meio de
lazer, para o trabalho ou pesquisas de âmbito escolar; quando a Internet deixa
de ser uma ferramenta de lazer ou para a realização de algum trabalho e se
torna um vício; a importância de realizar atividades sociais que não por meio
do computador, como, por exemplo, conversar com amigos pessoalmente;

9. Segurança das crianças na internet (disponível em
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=19830)
Nesta abordagem estudantes serão capazes de compartilhar com seus
familiares as situações de risco que identificarem no momento de bate-papo
com amigos virtuais; perceber que as regras de comportamento não mudam
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apenas porque estão no computador; respeitar os limites de idade e restrições
de acesso a sites e outras possíveis situações de risco para crianças;

10. Internet: Para quem e para quê? (disponível em
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=19713) O/A
estudante vai aprender sobre como identificar alguns sites da Internet que
contribuem para a violência; reconhecer os riscos que a Internet poderá
oferecer caso o usuário não tenha orientação para utilizá-la; avaliar quais
informações da própria vida poderão ser divulgadas e quais não poderão a fim
de preservar sua identidade; identificar maneiras seguras e adequadas de
utilizar a Internet de forma a beneficiar-se das informações que a mesma
oferece.

5.2.1 Avaliação dos Materiais sobre Segurança na Internet

O Quadro 2 apresenta a avaliação dos materiais sobre Segurança na Internet,
aplicando os mesmos critérios utilizados para a avaliação dos recursos sobre
Letramento digital. Cada coluna do Quadro 2 apresenta a avaliação qualitativa do
recurso, conforme enumerado na lista de materiais na seção 5.2. Materiais sobre
Segurança na Internet.

Quadro 2. Avaliação dos materiais sobre Segurança na Internet.

Critérios Alinhamento com Objetivos
de Aprendizagem

Materiais (cf. seção 5.2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Alinhamento com Objetivos de Aprendizagem

Apresenta os objetivos de
aprendizagem de forma clara e
objetiva?

S S S S S S S S S S

Apresenta o contexto a que se
destina?

N N S N N S S S S S

Apresenta Público-alvo? S N S N N S S S S S

Apresenta coerência entre os
objetivos e perfil do público-alvo
propostos?

S N/A S N/
A

N/A S S S S S

Apresenta carga horária? N N N N N S S S S S

Qualidade do Conteúdo

As informações e orientações
apresentadas são aplicáveis no
contexto de trabalho do público-alvo?

N/A N/A S N/
A

N/A S S S S S

O conteúdo apresenta data de
atualização e as informações estão
atualizadas?

N S S S S S S S S S

As fontes científicas dos principais
conceitos e condutas recomendadas
estão devidamente citadas?

N S S S S N S S N N

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=19713


Disponibiliza algum nível de
Interatividade?

S N N N N N N N N N

Possui Conteúdo Hipermídia? S N N N N S S S S S

Como apresentado na avaliação, os materiais do portal do professor
(Materiais de número 6. ao 10.) têm indicativos de carga horária, público, e também
de avaliação, no entanto dependem de fontes e sites externos para a utilização, com
hipermídia que não estaria disponível para uso sem internet, e como os materiais tem
mais de 10 anos, muitos dos links externos dos materiais não funcionam mais. A
Cartilha Internet Segura (Material número 3.) já foi utilizada em atividades deste
projeto de extensão, e sua utilização contínua pode ser interessante, pois o material
tem uma versão para estudantes e outra para seus responsáveis e é um material de
referência. No entanto, a navegação nos recursos do Centro de Estudos, Resposta e
Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil (Cert) fora desses materiais
impressos pode ser complexa pois há muitos elementos interativos na página da
cartilha.

6. Discussão

Ao analisar os conteúdos percebemos que grande parte dos materiais está
apresentada de forma clara que permite sua compreensão, no entanto, não
apresentam a indicação da faixa etária a qual se destinam, além disto, grande parte
dos conteúdos estão desatualizados ou não possuem data de publicação, também
não possuem nenhum nível de interatividade ou conteúdo hipermídia.

Os resultados da análise sugerem que deverá haver um comprometimento do
educador no que tange a adaptabilidade dos conteúdos a cada faixa etária a ser
aplicada. Alguns recursos são voltados para o ensino de adultos, fato que não
impede sua modificação conforme a idade do público-alvo; por exemplo, no site
portal do professor encontramos vários modelos de aulas voltadas para educação
infantil, no entanto, alguns materiais apresentam conteúdo antigo, não encontramos
conteúdos com menos de cinco anos de publicação no portal. Santos (2013) enfatiza
que na educação básica “há uma necessidade de maior conscientização no setor
sobre os REA que vá além da disponibilidade de conteúdo, e promova também a
cultura do compartilhamento, adaptação, tradução e reutilização de recursos
educacionais licenciados”.

Sendo assim, entendemos que há necessidade da criação de novos REAs,
assim como a oportunidade de readaptação destes mencionados nas pesquisas,
através da criação de conteúdos atualizados e da complementação que proporcione
um maior nível de interatividade com os materiais por quem os utilizará.

O levantamento de REAs apresentado neste relatório não é exaustivo de
todos os materiais que podem ser interessantes para a aplicação pela equipe do LMSL
(pois foi limitado a apenas dois assuntos). A metodologia do levantamento pode ser
estendida para outros assuntos caso seja de interesse buscar recursos para outros
conteúdos.

Santos (2013) destaca que para que os REA tenham um impacto significativo
sobre o acesso à educação, é necessário garantir que os setores público e privado do
ensino (na educação básica e no ensino superior) estejam envolvidos na discussão de
implementação de políticas nacionais específicas relevantes para os REA.



Acreditamos que os REAs permitem a abordagem de novas práticas
pedagógicas, assim como o compartilhamento de boas práticas de ensino e
aprendizagem. Neste sentido, como Universidade Pública sugerimos como próximas
ações a elaboração de REAs para o público infantil em português, pois no
levantamento de dados não encontramos muitos materiais atuais e disponíveis para
este público nos repositórios brasileiros.

7. Considerações finais

Neste relatório apresentamos resultados do levantamento de dados
realizados em 9 repositórios e cadernos recomendados a partir de buscas pelas
chaves “internet”, “letramento digital” e “segurança na internet”.

Selecionamos os conteúdos que apresentaram maior potencial de acordo com
o objetivo de disponibilizá-los aos educadores do LMSL. Apresentamos os materiais
em dois grupos “Letramento Digital” e “ Segurança na Internet”, seguidos de uma
breve introdução e link para acesso. Há uma tendência dos materiais se direcionarem
ao aprendizado auto-mediado por docentes, para que depois estes apliquem os
conhecimentos em sala, em detrimento de materiais criados para a utilização em sala
de aula. Essa criação de materiais se apresenta como uma frente de ação oportuna
para o Projeto Inclusão Digital e Social no Lar dos Meninos de São Luiz: participação
docente e discente.
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