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A Internet é uma tecnologia incrível, pela qual podemos nos comunicar, trabalhar e estudar. Diante da pandemia de Covid-19, foi por ela 
que pudemos continuar muitas de nossas atividades cotidianas. E, com mais gente conectada, tornou-se essencial educar para que todo mundo
possa usar a rede de forma segura, saudável, crítica e responsável. 

Essa urgência ajuda a explicar parte do sucesso do programa Cidadão Digital em 2020, quando apoiamos diretamente mais de 230 escolas, ONGs e
projetos sociais de 19 estados do país, impactando mais de 97 mil alunos e 61 mil educadores da rede pública de ensino.  Um êxito que também se
converteu em reconhecimento.

Além dos milhares de adolescentes e educadores que estiveram conosco nessa, ficamos muito felizes de sermos indicados para o World Summit
on the Information Society Prizes neste ano. Premiação mais importante da União Internacional de Telecomunicações, agência da Organização das
Nações Unidas, o WSIS Prizes reconhece projetos inovadores de todo o mundo que usam as tecnologias para apoiar o desenvolvimento sustentável.

Agora, em 2021, temos o desafio de tornar o projeto ainda mais relevante: queremos impactar mais de 50 mil estudantes da rede pública e 8 mil
educadores, além de desenvolver materiais exclusivos que ajudem escolas a se preparar para os desafios do ensino remoto e híbrido. E o combate à
desinformação ganha reforços, com mais conteúdos para ajudar a identificar notícias falsas e enganosas sobre a vacinação contra a Covid-19, numa
parceria com o Instituto Palavra Aberta.

Tudo isso só é possível com muito trabalho coletivo e o envolvimento de jovens líderes, que resolvem fazer a diferença e impactar a educação nas
suas comunidades. Será um prazer contar com seu apoio nesta jornada!

Guilherme Alves, coordenador de engajamento de jovens da Safernet Brasil

Cidadão Digital em tempos de pandemia 



Você conhece a Safernet?

Vem cá que a gente se apresenta! ;)

Somos a primeira ONG do Brasil a atuar na promoção do uso ético, seguro, responsável e
crítico da internet, com foco em direitos humanos. Há 15 anos, desenvolvemos e
entregamos projetos inovadores com impacto social, incluindo programas de capacitação
para educadores, adolescentes, jovens e formuladores de políticas públicas no Brasil.
Também coordenamos a Central Nacional de Crimes Cibernéticos, que gera anualmente
dados importantes sobre crimes e violações contra os direitos humanos no país, e o Canal de
Ajuda, que oferece orientação gratuita a vítimas de violências na rede. Fazemos parte da rede
Inhope/Insafe e, desde 2009, lideramos o Dia Mundial da Internet Segura no Brasil

http://www.denuncie.org.br/
http://www.canaldeajuda.org.br/


Iniciado em 2020, o Cidadão Digital é um programa da Safernet
Brasil e do Facebook que vai levar a 50 mil alunos da rede pública
de ensino do país ações de educação para promoção da cidadania
digital em 2021. As ações são gratuitas e serão mediadas pelos 13
jovens embaixadores bolsistas* do programa, sob a supervisão da
equipe da Safernet Brasil. Eles participarão de um processo
seletivo e um período de dois meses de formação e desenvolverão
atividades e conteúdos de sensibilização sobre os temas.

O que é o programa?

E o Cidadão Digital, hein?

vagas de
embaixadores

bolsistas

13

é a bolsa mensal para
os embaixadores*

R$
1.500

* I N S C R I Ç Õ E S  P A R A  O
P R O C E S S O  S E L E T I V O  E N T R E
O S  D I A S  1 7  E  3 1  D E  M A R Ç O



Quais os resultados de 2020?

Você sabia?

O Cidadão Digital foi idealizado em
2019, antes da pandemia.  Com a crise
sanitária, o projeto foi adaptado para
atender as orientações dos órgãos de
saúde mundial. No cenário remoto,
superamos a meta de 30K alunos
impactados com ações remotas
idealizadas por nossos embaixadores.

estudantes
impactados

atividades
realizadas

horas de 
 atividades

+97K
educadores
impactados

+61K

660 922



Formação para jovens
de 19-25 anos

Para os 100 jovens escolhidos
na etapa 1 do processo
seletivo para o programa de
embaixador bolsista. 

Para todos os educadores e
interessados em educação
para cidadania digital. Com
certificação de 25 horas.

Formação para
educadores

Guia Cidadão Digital Conteúdos para
redes sociais

_ O que vamos oferecer em 2021   \0/

Conteúdos
multiplataformas Guia para educadores

Desenvolvido pela Safernet
Brasil, para ser distribuído a
educadores e interessados em
cidadania digital.

Versão atualizada, com
inclusão de módulo sobre
criptografia e novas atividades
em educação midiática.

Vídeos, cards, apresentações e
outros recursos feitos com os
embaixadores para uma
abordagem simples dos temas. 

Para os 13 embaixadores
bolsistas, que serão
acompanhados pela Safernet e
por cinco jovens mentoras.

Programa de
embaixador bolsista

No valor de R$ 1.500, de
junho a dezembro de 2021,
para os 13 jovens selecionados
após a formação.

Manual de segurança
digital para escolas

Desenvolvido pela Safernet
Brasil, para distribuição em
escolas que atendem o
público-alvo do projeto.

Mentoria



Os temas 
do programa

Segurança digital
Como garantir sua privacidade e manter sua
reputação na internet

01

02

03

Criptografia
Como funciona a tecnologia que permite garantir a
segurança e a privacidade de suas conversas e arquivos

Violências online
Como reconhecer e prevenir violações e crimes contra os
direitos humanos, com foco nas crianças e adolescentes

Relacionamentos saudáveis online
Como a comunicação não-violenta e a empatia
contribuem para uma experiência positiva na rede

04

05

06

Autocuidado e saúde emocional
Como mudanças de comportamentos online podem
contribuir para assegurar seu bem-estar e a saúde mental 

Educação midiática
Aprendendo técnicas para reconhecer e combater a
desinformação na internet (com o Instituto Palavra Aberta)



Modalidades
de atividades
e recursos

Aulas ao vivo (streaming)
Seis formatos, uma  para cada eixo de
conteúdo. Podem ser realizados via
plataforma em uso pela escola, pela
secretaria de educação ou pela Safernet. 

01

Vídeos informativos
Quatro formatos de vídeos de 5 minutos,
com linguagem leve e fácil, que abordam os
temas centrais da cidadania digital. Para
abordagem rápida dos temas.

02

Planos de atividades
Aplicados e cocriados pelos embaixadores
a partir do Guia Cidadão Digital,
desenvolvido pela Safernet e o Énois
Jornalismo. 

03

Conteúdos de apoio
Apresentações, infográficos, vídeos, cards
e outros recursos gráficos para uso nas
atividades.

04



Nesta edição, reforçamos
as bases para que os

jovens estejam preparados
para identificar informações

potencialmente incorretas
sobre COVID-19 e vacinas

Daniele Kleiner, gerente de bem-estar do Facebook na América Latina



SIM, ÓBVIO!
SIM, E AGORA
QUERO SABER

MAIS!

LEGAL! QUER FAZER PARTE DO
PROGRAMA CIDADÃO DIGITAL EM 2021?



ADOLESCENTES 
DE 13 -17 ANOS

JOVENS 
DE 19-25 ANOS*

PODE CONCORRER À
VAGA DE EMBAIXADOR

BOLSISTA?

PODE PARTICIPAR 
DA FORMAÇÃO?

PODE SE INSCREVER
PARA RECEBER
ATIVIDADES?

PODE PARTICIPAR 
DAS ATIVIDADES?

LÍDERES DO SETOR
PÚBLICO E DA

SOCIEDADE CIVIL

TEM ACESSO AOS
CONTEÚDOS DO

PROGRAMA?

PÚBLICOS DO
CIDADÃO DIGITAL

EDUCADORES

DEMAIS PÚBLICOS

Não, mas você pode
pedir para que a sua

escola ou projeto social
se inscreva!

Se você for l íder de
algum projeto ou ONG
que atende o público

alvo, sim!

Não, mas que tal
compartilhar a

oportunidade com jovens
de 19 a 25 anos*?

Você pode participar
como facil itador! Mas

precisa se inscrever para
o curso de formação, ok?

Não, mas você pode
pedir para que a escola

ou projeto social que
conhece se inscrevam!

Não, mas que tal
compartilhar a

oportunidade com jovens
de 19 a 25 anos*?

Não, mas que tal
compartilhar a

oportunidade com jovens
de 19 a 25 anos*?

Não, mas que tal
compartilhar a

oportunidade com jovens
de 19 a 25 anos*?

* C O N F I R A  O  R E G U L A M E N T O  C O M P L E T O  E M  C I D A D A O D I G I T A L . O R G . B R

Para começar, você precisa saber que 
TODO MUNDO pode se envolver no projeto :)

Não, mas tenho certeza
que você vai aprender
muito nas atividades!

Não, mas você pode
baixar os conteúdos do

programa!

Se você também atuar
como educador, tá

valendo! :)

http://cidadaodigital.org.br/inscricoes


 

Ter 19 a 25 anos

Ser estudante ou ter formação superior em qualquer
área (vale também ser engajado em projetos sociais)

Morar em qualquer cidade ou estado do país

Ter acesso regular à internet

O que precisa para participar do
processo seletivo para ser
embaixador bolsista do projeto?

Com o apoio institucional da Safernet e de
jovens mentores,  o embaixador vai
desenvolver um plano de ação, criar
conteúdos, negociar e fechar atividades
com parceiros e realizá-las. 

O que faz o embaixador?

vagas de
embaixadores

bolsistas

13

é o valor bolsa
mensal *

R$ 1,5K
A C E S S E   E  B A I X E  
O  G U I A  C O M
P E R G U N T A S  E
R E S P O S T A S  P A R A
C A N D I D A T O S  
D O  P R O C E S S O
S E L E T I V O  2 0 2 1
A Q U I

http://cidadaodigital.org.br/inscricoes/faq.pdf


Etapa 1: Inscrições

De 17 a 31 de março,

jovens de 19 a 25

anos* de todas as

regiões do país podem

se inscrever no

processo seletivo. 100

serão chamados para a

etapa de formação.

Os selecionados

participarão de um

curso de formação

remoto, que conta com

a realização de

desafios semanais e a

entrega de um plano de

ação ao final dele.  

Os 13  selecionados

como embaixadores

bolsistas do projeto

seguirão, com o apoio

da Safernet, realizando

as atividades previstas

no plano até dezembro.

Etapa 2: Formação Etapa 3: Atuação

Março Abril e maio De junho a dezembro

No fim dessa jornada, o
objetivo é ter alcançado...

estudantes da rede
pública impactados 

50K

educadores da 
rede pública

8K
Inscrições para receber as atividades na sua escola *

P E R Í O D O  D E  P R I M E I R A  F A S E  D E  I N S C R I Ç Ã O  D E  E S C O L A S

Cronograma 2021

Formação para educadores



ME
INSCREVENDO
NO PROCESSO
SELETIVO PARA

EMBAIXADOR
BOLSISTA

INSCREVENDO
UMA

INSTITUIÇÃO
PARA RECEBER
AS ATIVIDADES

OK, QUERO PARTICIPAR!

PARTICIPANDO
DO CURSO DE

FORMAÇÃO
PARA

EDUCADORES

CONHECENDO E
DIVULGANDO

CONTEÚDOS E
INFORMAÇÕES 



Me inscrevendo no processo
seletivo para embaixador bolsista

Veja o passo a passo

Acesse o site
cidadaodigital.org.br/inscricoes01

Preencha o
formulário
Siga as orientações e
capriche no vídeo de
apresentação :)

02
Pronto!
Não esqueça: você tem até
o dia 31 de março para se
inscrever no site. 

03

http://cidadaodigital.org.br/inscricoes


Inscrevendo uma instituição para
receber as atividades

Veja o passo a passo

Acesse  o site
Em bit.ly/CD_escolas21 
 você vai encontrar o
formulário com as
informações necessárias
para registrar o interesse.

01

Preencha o
formulário
Escolha quais temas e
modalidades de
atividades que quer
receber na sua turma ou
escola.

02

Pronto!
Em  junho, você será
contatado pelo jovem
embaixador da sua região
para agendar a atividade.

03

http://bit.ly/CD_escolas21


Participando do curso de
formação para educadores

Veja o passo a passo

Registre o seu
interesse
É só acessar
cidadaodigital.org.br e
preenchar o formulário na
seção "Educadores"

01

Inicie o curso
Em junho, você receberá
uma notificação para
iniciar os seus estudos. É
totalmente assíncrono e
autoinstrucional.

02

Peça seu
certificado!
Após a conclusão da
formação, você deve
submeter sua avaliação
para receber o certificado.

03

http://cidadaodigital.org.br/#educadores


Conhecendo e divulgando
conteúdos e informações

Veja o passo a passo

Acesse o site  
Em cidadaodigital.org.br
você vai encontrar todos
os conteúdos oficiais na
seção "Recursos"

01

Salve as artes de
divulgação
Elas estão nas páginas
seguintes desse guia
com sugestões de
legenda :)

02

Compartilhe!
Pode ser nas suas redes
sociais, no grupo de
mensagem, onde quiser! Se
puder, não esqueça de
marcar a gente. 

03

http://cidadaodigital.org.br/


Sugestão de legenda
Imagina atuar num projeto com super impacto social e

ainda assim ganhar por isso?! Gente, tá rolando! 

Se você tem 19 a 25 anos*, que tal se inscrever agora

no processo seletivo para atuar como embaixador do

programa Cidadão Digital, uma parceria da Safernet

Brasil, com o Facebook, que vai levar ações de

educação para cidadania digital a mais de 50 mil

alunos da rede pública de ensino?

13 serão selecionados e ganharão bolsas de R$ 1.500

entre junho e dezembro de 2021.  As inscrições se

iniciam nesta quarta-feira, 17, e seguem até o dia 31.  

 

Ah, o regulamento completo está no site. Corre lá!

#cidadaodigital2021

  

Post 1: Anúncio
das inscrições 

Quando publicar

A partir do dia 17 de março

Até o dia 31/03/21

 Baixe em bit.ly/CDdivulgacao

O que  é o

programa? 

Criado em 2020, o Cidadão

Digital é um programa da

Safernet Brasil e do Facebook

que vai levar a 50 mil alunos da

rede pública de ensino do país

ações de educação para

promoção da cidadania digital

em 2021. As ações são

gratuitas e serão mediadas

pelos 13 jovens embaixadores

bolsistas* do programa, sob a

supervisão da equipe da

Safernet Brasil. Eles participarão

de um processo seletivo e um

período de dois meses de

formação e desenvolverão

atividades e conteúdos de

sensibilização sobre os temas.



cidadaodigital.org.br

cd@safernet.org.br

http://cidadaodigital.org.br/
http://safernet.org.br/
http://cidadaodigital.org.br/

