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SUGESTÕES DE ATIVIDADES

1.   HACKERS EM AÇÃO
PESQUISA E DEBATE

 

A primeira suspeita dos Tigres nesta história é de que os computadores 
estão sendo invadidos por hackers, pessoas com profundos conheci-
mentos de informática que os utilizam para violar sistemas ou exercer 
outras atividades ilegais. Oriente os alunos em uma pesquisa sobre o 
mundo dos hackers, as diferentes possibilidades de ação, a existência 
de grupos organizados, os problemas de segurança, etc. Depois, inicie 
um debate levantando alguns temas polêmicos:

• O que os hackers fazem é certo ou errado? Por quê? 
• A ação deles pode ser benéfica de alguma maneira?
• O que você acha de grandes corporações ou instituições que con-
tratam hackers?
• Como o usuário comum pode se proteger deles?
• Qual é a sua opinião sobre competições que premiam aqueles que 
invadem mais rapidamente sistemas de segurança?
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2.  CUIDADO! PERIGO VIRTUAL!
RODA DE CONVERSA, PESQUISA E CAMPANHA DE 

CONSCIENTIZAÇÃO

A internet e os computadores estão cada vez mais presentes no nosso 
dia a dia, mas será que estamos preparados para isso? Inicie uma con-
versa com os alunos para conhecer a rotina virtual deles: a frequência 
com que usam o computador (ou outro dispositivo tecnológico) e a 
internet; de onde vêm os programas que instalam; o que fazem quando 
conectados; que conexões utilizam; se fazem download de conteúdos; 
de onde baixam esses arquivos; que tipo de informações disponibili-
zam em redes sociais; se restringem o acesso a seus perfis; o que sabem 
sobre ameaças virtuais como vírus, worms, ciberbullying, etc. 

Depois da discussão, a turma pode ser dividida em grupos para reali-
zar um levantamento dos principais perigos diários e maneiras de evitá-
-los. O material reunido pode ser compartilhado e discutido em sala 
de aula. Depois, seus alunos podem transformar essas informações em 
uma campanha de conscientização que pode envolver recursos como 
cartazes, jornal mural, folhetos, debates, etc.

3.  É PIRATA OU ORIGINAL?
LEVANTAMENTO DE DADOS E ANÁLISE DE COMPORTAMENTO

O vilão da história falsificava o jogo Dark City e inseria em cada disco 
um programa que danificava o computador em que fosse instalado. 
Esse é um dos problemas de jogos e arquivos piratas, sejam compra-
dos ou baixados: eles podem vir contaminados com vírus ou worms. 
Mas existem outros. Ao apoiar a pirataria participamos de uma rede 
criminosa, financiando quem produz, comercializa ou disponibiliza 
essas falsificações. 
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Verifique com seus alunos quais deles compram ou baixam jogos, 
filmes, CDs ou arquivos piratas. É importante discutir o que leva à 
aquisição de um produto ilegal em vez do original. Depois, em gru-
pos, os alunos podem pesquisar informações sobre a pirataria no Bra-
sil, a rede criminosa por trás dessa indústria, o impacto na economia 
e os prejuízos decorrentes dessa atividade. As pesquisas podem ser 
apresentadas em sala de aula e deve ter início uma nova discussão 
sobre as implicações éticas de comprar ou baixar produtos ilegais.

4.  HORA DE INVENTAR
PRODUÇÃO DE PERISCÓPIO E OUTROS EQUIPAMENTOS DE 

INVESTIGAÇÃO

Em grupos, os alunos podem procurar projetos de periscópios na in-
ternet e reproduzi-los. Existem diversas opções na rede fazendo uso 
de materiais simples. Os periscópios poderão ser testados em sala 
em um estudo interdisciplinar com ciências, para que se entenda 
como o equipamento funciona. 

Depois, os mesmos grupos podem discutir que outros equipa-
mentos seriam úteis para uma investigação, procurar maneiras de 
produzi-los e botar a mão na massa. As invenções deverão ser apre-
sentadas para a turma e testadas por todos. Ao explicar o funciona-
mento, os grupos deverão utilizar conceitos que tenham aprendido 
em ciências ou outras disciplinas.


