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2016/
2017

Indicadores

35 Indicadores de controles tecnológicos

13 Indicadores de controles sociais

66 Indicadores de controles normativos

27 Indicadores de controles pedagógicos

TOTAL 141 INDICADORES

Certificação 2016-2017
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Família Digital conectada
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7 de abril – DIA NACIONAL DE COMBATE AO BULLYING

Instituído pela Lei 13.277/2016 Série nova da Netflix:
“13 Reasons Why”

Com a Selena Gomez

https://cinema.uol.com.br/noticias/redacao/2017/04/06/serie-
13-reasons-why-fez-pedidos-de-ajuda-ao-cvv-dobrarem.htm



Aliciamento de Menores

7Fonte: http://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/homem-e-preso-no-df-apos-
mandar-nudes-para-crianca-de-9-anos.ghtml
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http://g1.globo.com/sao-paulo/sptv-1edicao/videos/t/edicoes/v/morte-de-adolescente-alerta-para-riscos-
de-desafios-propostos-na-internet/5387775/.

http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2016/10/menino-morre-apos-partida-de-game-
online-e-amigos-notam-pela-webcam.html

http://g1.globo.com/sao-paulo/sptv-1edicao/videos/t/edicoes/v/morte-de-adolescente-alerta-para-riscos-de-desafios-propostos-na-internet/5387775/


Youtubers mirins
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• Riscos e questões

Fonte:https://youpix.com.br/o-fenômeno-dos-youtubers-mirins-d00e4d40b76d#.rpmrnhkmc.Acessado em 
20.06.2016



Youtubers mirins

• Manoela Antelo, 9 anos, 290 mil inscritos, 70 
milhões de views

• Carol Santina, 12 anos, 167 mil inscritos, 10 
milhões de views

• Isabel, de 8 anos, 169 mil inscritos, 40 
milhões de views

10

Riscos e questões que o Ministério Público tem
intimado pais (exposição excessiva de menor de
idade e trabalho infantil).

Fonte:https://youpix.com.br/o-fenômeno-dos-youtubers-mirins-d00e4d40b76d#.rpmrnhkmc.Acessado em 
20.06.2016
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http://www.conjur.com.br/2017-jan-15/processo-familiar-abandono-
digital-expoe-crianca-efeitos-nocivos-internet



Abandono Digital

• Art. 29, Marco Civil da Internet – controle parental

• Art. 17, ECA - direito à autonomia – binômio:

12

EDUCAÇÃO DIGITAL CONFIANÇA
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EDUCADOR:

PERFIL TRADICIONAL: desafio da escola é realizar a 
inclusão digital e estimular o uso da tecnologia para 
uso no ensino-aprendizagem

PERFIL CONECTADO: desafio são as relações digitais 
perigosas



Games on-line

• O Colégio Municipal de Fresno, na Califórnia, acaba de
anunciar uma nova aula de Educação Física que deve se
apropriar do uso de Pokémon GO em sua grade curricular.
Conforme um cartaz encontrado na instituição, os alunos
poderão usar seus celulares para jogar enquanto caminham
e correm pelo campus da escola.

14

Pokémon Go – Brasil Game Show

Fonte:legiaodosherois.uol.com.br/2016/pokemon-go-escola-usa-o-jogo-para-promover-aulas-de-educacao-
fisica.html.Acessado em 19.09.2016



Games on-line

• A ministra francesa da Educação, Najat Vallaud-
Belkacem, afirmou nesta segunda-feira (30/08) que vai
pedir aos idealizadores do aplicativo para celulares
Pokémon Go que não façam das escolas francesas
locais de busca para caçadores dos personagens
virtuais do desenho animado japonês.

15

Pokémon Go – França 

Fonte:educacao.uol.com.br/noticias/2016/08/30/franca-quer-banir-pokemon-go-das-escolas.htm.Acessado
em 19.09.2016



Games on-line

By using our Services, you are agreeing to
these Terms, our Trainer Guidelines, and
our Privacy Policy. If you are the parent or
legal guardian of a child under the age of
13 (the “Parent”), you are agreeing to these
Terms on behalf of yourself and your
child(ren) who are authorized to use the
Services pursuant to these Terms and in our
Privacy Policy. If you don’t agree to these
Terms, our Trainer Guidelines, and our
Privacy Policy, do not use the Services.
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• Pokemón Go 

Fonte:https://www.nianticlabs.com/terms/pokemongo/en.Acessado em 09.08.2016



13 anos

Face/Wapp

Termos de Uso verificados em 02.02.2016 17

Uso do recurso – com menos que a idade
Mínima – só com aviso prévio do responável
legal para que haja supervisão de um adulto



16 anos

18 anos

13 anos
13 anos com

consentimento
dos paisPeriscope Snapchat

CircleInstagram Face/Wapp

Tinder

Google Twitter Foursaquare

Ask.fm KiwiVine Happn

Termos de Uso verificados em 02.02.2016 18

Pokémon Go

Skype

Para ter canal de 
vídeo próprio



Idade mínima para uso da tecnologia

19

Até 12 anos 
incompletos é 

criança 
(art. 2 ECA)

Fonte imagem: SIXSIXFIVE disponível em https://openclipart.org/detail/211794/matticonsmultimediaplayeripod; disponível em 
https://openclipart.org/detail/167135/câmera; JHNRI4 disponível em GSAGRI04 https://openclipart.org/detail/183646/iphone-5s-gold; ANDREW_R_THOMAS disponível 
em https://openclipart.org/detail/177255/simple-cell-phone ; acessado em 21.08.2015 (finalidade educacional)



20http://a.disquscdn.com/uploads/mediaembed/images/3539/2622/original.jpg

A mesma realidade aumentada já está na sala de aula ..
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A tecnologia deve agregar valor e se tornar uma aliada no 
processo de aprendizagem.

• Fundamental estabelecer Políticas para existir uma

COERÊNCIA entre direcionadores da I.E. com as tecnologias e

práticas adotadas na sala de aula pelo Professor. A

Tecnologia deve fazer parte do processo de aprendizagem

• Fundamental trabalhar na capacitação e orientação do

corpo docente no que diz respeito ao uso da tecnologia em

sala de aula
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http://cetic.br/media/analises/tic_educacao_2015_coletiva_de_imprensa.pdf



http://exame.abril.com.br/assets/pictures/18281/size_590_Celular_-_aplicativos.jpg

Na I.E. é Permitido ou Proibido?

• O que orientamos sobre segurança no uso do dispositivo?
• Qual o conhecimento técnico sobre este dispositivo? Equipe da 

I.E. foi capacitada? Quem dará suporte? Quem terá acesso a ele?
• Qual o conhecimento sobre as aplicações utilizadas no 

dispositivo? A interação é assistida pelo docente?
• Como será realizado o seu uso? Momento da interação x distração
• Quem é o responde pelo dispositivo enquanto dentro na I.E.?
• É tratado sobre o uso seguro e permitido do dispositivo?
• Os responsáveis legais estão cientes formalmente?
• ….

Cenário BYOD

23



24http://www.escolacomcelular.org.br/
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Uso de ferramentas que documentam a
ciência e servem como prova na Justiça faz
toda a diferança.



Contrato de matrícula on-line
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Disponibilização do 
contrato on-line

Assinatura em papel

Contrato preenchido 
on-line

Assinatura em papel

Contrato preenchido 
e assinado 

digitalmente

1- Digitalização dos contratos em 
papel

2- Possibilidade de contratação digital de alguns 
serviços

3-Possibilidade de contratação 
digital de todos os serviços

4-Paperless: Papel somente como 
contingência



Contrato de matrícula on-line
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• Cláusula padrão validade da contratação digital:

• “Ambas as partes, inclusive suas testemunhas,
reconhecem a forma de contratação por meios
eletrônicos, digitais e informáticos como válida e
plenamente eficaz, constituindo título executivo
extrajudicial para todos os fins de direito, ainda que
seja estabelecida com assinatura eletrônica ou
certificação fora dos padrões ICP-BRASIL,
conforme disposto pelo art. 10 da Medida
Provisória nº 2.200/2001 em vigor no Brasil.”
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• Estudo de Caso: Colégio Dante Alighieri



O lado positivo...

29Fonte: http://revistagalileu.globo.com/Sociedade/noticia/2016/09/vitima-de-
bullying-cria-app-para-que-criancas-nao-passem-o-recreio-sozinhas.html



O lado positivo...

30Fonte: http://www.escolacapitulo1.com.br/novidades/noticias/garoto-de-8-
anos-cria-aplicativo-de-alimentacao-saudavel-para-criancas



O lado positivo...

31Fonte: https://catracalivre.com.br/geral/empreendedorismo/indicacao/alagoano-
de-14-anos-cria-aplicativo-e-ganha-r-100-mil-por-mes/



Qual o papel da 
Instituição Ensino?

Fonte: J_ALVES, disponível em https://openclipart.org/detail/49363/blackboard; DTRAVE disponível em 
https://openclipart.org/detail/6024/cartoon-computer-and-desktop;KATTEKRAB disponível em 
https://openclipart.org/detail/27330/brick-wall-texture Acessado em 22.07.2015 às 12h (finalidade 
educacional)
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INFORMAÇÃO

IMPARCIALIDADE

EDUCAÇÃO

DILIGÊNCIA

DISCRIÇÃO



Autor Desconhecido. Fonte Fabio Ximenes Advogados. Disponível em 
http://fabioximeneseadvogados.com.br/site/wp-content/uploads/2015/02/professor.png. 
Acesso em 14.04.2015 às 11h10. Finalidade Educacional

Limites ao Uso e a Responsabilidade da Instituição de Ensino:

33
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O educador deve separar a relação educacional (vida profissional)
da sua vida pessoal com alunos e responsáveis legais 

AUTOR DESCONHECIDO Fonte: Adri Silva disponível em http://www.adrisilva.com.br/2014/wp-content/uploads/2014/07/Equilibrio_familiar.jpg 
Acessado em 29.01.2015 às 15h finalidade educacional
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Conversa entre Professor e Responsável Legal por WhatsApp

Situação – Foto de Perfil Inapropriada

Bom dia, Mãe. Conforme combinado, hoje vamos
fazer a revisão da matéria.

Bom dia Prof. tudo bem? 

Cuidado com a foto de perfil. Ela pode 
prejudicar seu relacionamento com o cliente.

Ok, ando preocupada com as notas. Mas espero 
que a aula de revisão seja na sala de aula né?
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O professor pode publicar 
foto dele mesmo no seu 

perfil particular?
Pode publicar foto do 

aluno no seu perfil 
particular?

O que fazer então? Enviar 
para que a escola publique 

no seu perfil oficial

Pode publicar foto de 
eventos da escola no seu 

perfil particular?

Sim e é recomendável que 
haja o aviso prévio (no 

convite do evento ou por 
placas)

Estudo de 

Casos

Professor



Exposição excessiva de imagem

• ECA Art. 15. A criança e o adolescente têm direito à
liberdade, ao respeito [...] como sujeitos de direitos civis,
humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis.

• ECA Art. 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade
da integridade física, psíquica e moral da criança e do
adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da
identidade, da autonomia, dos valores, idéias e crenças, dos
espaços e objetos pessoais.

• ECA Art. 18. É dever de todos velar pela dignidade da
criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer
tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou
constrangedor.

37



APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO
INDENIZATÓRIA DE RESPONSABILIZAÇÃO DA ESCOLA PO ATO
APONTADO COMO BULLYING. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO
PEDIDO. FATO OCORRIDO FORA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA,
FORA DO HORÁRIO DE AULAS DA SUPOSTA OFENDIDA E POR
MOTIVOS ESTRANHOS À ATIVIDADE ESTUDANTIL.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS ELEMENTOS DA
RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL: DANO, CONDUTA ILÍCITA E NEXO
CAUSAL. PROVADA AINDA A INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NO
SERVIÇO PRESTADO COMO EXCLUDENTE DA RESPONSABILIZAÇÃO
PRETENDIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.

Cases – Responsabilidade Objetiva  -CDC

TJRJ – Processo nº 0015771-76.2011.8.19.0212
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APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RITO
ORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ESTABELECIMENTO DE ENSINO. ALEGAÇÃO DE QUE O
MENOR (3º AUTOR) FOI VÍTIMA DE PERSEGUIÇÃO
PELOS PROFESSORES E DEMAIS ALUNOS, QUE O
SUBMETIAM A DEBOCHES E SITUAÇÕES VEXATÓRIAS.
PRÁTICA DE “BULLYING”. SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA (deferindo apenas a devolução das
mensalidades do período não cursado). DANO
MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

Cases – Responsabilidade Objetiva  -CDC

PJERJ – Processo nº APC 0227113-20.2012.8.19.000

39
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http://pppadvogados.com.br/wp-

content/uploads/2017/03/PPP_EntrevistaRevistaVeja_WhatsApp_Marco2017.pdf



Grupo de Whatsapp dos pais

41

Situação 1 - Conversa em casa (domicílio – premissa de reservado)

Amiga, meu filho fez uma 
Selfie nude, acredita? 

Ai amiga, sério? Não 
acredito. Ele é tão tímido. 
Posso ver? Dizem que os 
adolescentes hoje fazem 

muito isso.

KNOLLBACO. Face of a girl smiling. Finalidade comercial. Disponível em: <https://openclipart.org/detail/190652/face-of-a-girl-smiling>.; 
https://openclipart.org/detail/219373/woman; YAMACHEM https://openclipart.org/detail/220939/window-with-lattice Acesso em: 07 
abr. 2016.



Grupo de Whatsapp dos pais
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Situação 2 - Conversa em digital

Sério? Não acredito! Deixo eu ver? Dizem que os 
adolescentes hoje fazem muito isso.

Amiga, meu filho fez uma Selfie tipo nude, 
pelado, no celular, acredita? 

Cuidado! Outras pessoas estão presentes 
no grupo além das amigas.

KNOLLBACO. Face of a girl smiling. Finalidade comercial. Disponível em: <https://openclipart.org/detail/190652/face-of-a-girl-smiling>. 
https://openclipart.org/detail/219511/impressed-blond-man, ; https://openclipart.org/detail/219373/woman; https://openclipart.org/detail/219378/face-of-a-
surprised-woman, https://openclipart.org/detail/178205/surprised, https://openclipart.org/detail/219204/carcajada,  YTKNICK 
https://openclipart.org/detail/17372/photo; JOHANNSKI https://openclipart.org/detail/211440/nexus-5-stylized; JHNRI4 
https://openclipart.org/detail/172475/iphone-5-black Acesso em: 07 abr. 2016.

https://openclipart.org/detail/219511/impressed-blond-man
https://openclipart.org/detail/219373/woman
https://openclipart.org/detail/219378/face-of-a-surprised-woman
https://openclipart.org/detail/178205/surprised
https://openclipart.org/detail/219204/carcajada
https://openclipart.org/detail/17372/photo
https://openclipart.org/detail/211440/nexus-5-stylized


Grupo de WhatsApp dos pais
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DEVE-SE TER MUITO CUIDADO PARA NÃO EXPOR MENOR DE IDADE AO RIDÍCULO PERANTE TERCEIROS. 
O CONTEÚDO COMPARTILHADO PELO WHATSAPP PERDE O CONTROLE!

Se o assunto envolver citação de nome de aluno, relato de caso específico, compartilhamento de foto
ou vídeo com imagem do menor, tem que buscar um canal mais reservado de diálogo direto com a
Escola e com os pais dos demais alunos envolvidos. Não pode expor em público, seja via WHATSAPP ou
via MIDIAS SOCIAIS, sob pena de infração ao ECA.

KNOLLBACO. Face of a girl smiling. Finalidade comercial. Disponível em: <https://openclipart.org/detail/190652/face-of-a-girl-smiling>.; 
https://openclipart.org/detail/219373/woman; YTKNICK https://openclipart.org/detail/17372/photo; JOHANNSKI 
https://openclipart.org/detail/211440/nexus-5-stylized; JHNRI4 https://openclipart.org/detail/172475/iphone-5-black Acesso em: 07 
abr. 2016.

ECA Art. 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a
salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.

https://openclipart.org/detail/219373/woman
https://openclipart.org/detail/17372/photo
https://openclipart.org/detail/211440/nexus-5-stylized


A REGRA DO JOGO TEM QUE ESTAR 
INSTITUCIONALIZADA!

Na escola a regra deve ser cumprida por todos 
funcionários e educadores. 

Deve haver rigidez na aplicação uniforme das 
regras, sob pena de aumentar o risco de 

alegação de perseguição e assédio moral.

Não pode ter dois pesos para uma mesma 
medida. 
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AUTOR DESCONHECIDO Fonte: UOL disponível em 
http://voleysite.xpg.uol.com.br/regras2.jpg Acessado em 30.01.2015 às 14h 
finalidade educacional
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Estudo de Caso 
Secretaria Municipal de 
Educação de Ivoti 2016



Intel Security Cyberbullying 2015

TECH, Canal. Pesquisa da Intel revela dados sobre cyberbullying no Brasil Matéria completa: 
http://canaltech.com.br/noticia/comportamento/pesquisa-da-intel-revela-dados-sobre-cyberbullying-no-brasil-
46105/ Uso comercial. Disponível em: <http://canaltech.com.br/noticia/comportamento/pesquisa-da-intel-revela-
dados-sobre-cyberbullying-no-brasil-46105/>. Acesso em: 03 mar. 2016.

• maioria das vítimas tem entre 8 e 16 anos.

• Casos mais recorrentes segundo a pesquisa:

 falar mal de outra pessoa (vadia, adotado, bastardo) –
acham que estão apenas “trolando”

 zombar de características físicas de outra pessoa em tom
preconceituoso e discriminatório (baleia, gordo, magrelo,
cabeção, macaco)

 marcar fotos em situação constrangedora ou vexatória
ou tirar fotos não autorizadas inclusive nudes

 ameaças (surrar você, socar, matar)

 zombar da sexualidade (viado, sapata)

46
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Autor Felipe Rezende. Fonte: R7. Disponível em http://noticias.r7.com/minas-gerais/jovem-
que-publicou-foto-com-namorado-e-alvo-de-novos-comentarios-racistas-02092014  Acesso 
em 06.02.2015. Finalidade Educacional.
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Ao curtir ou compartilhar algo no Facebook o usuário
mostra que concorda com aquilo que está ajudando a
divulgar. Cada um foi condenado junto com quem criou
a postagem.

Autor e Fonte: Redação Olhar Digital. Disponível em 
http://olhardigital.uol.com.br/noticia/justica-condena-usuarias-por-cutir-e-compartilhar-
post-no-facebook/39175  Acessado em 18.02.2014 às 11:49. Finalidade Educacional.
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Jurisprudência
Apelação Cível. Indenizatória. "Bullying" virtual. Configurada a responsabilidade da
segunda ré (Carolina) e do terceiro réu (Facebook). Menor Carolina que admite a autoria
em comentário irônico. Conduta omissiva do terceiro réu que se deixou de tomar
providências mesmo após a denúncia feita através do seu site, quanto já era possível
identificar o perfil do autor da ofensa, assim como a própria imagem que gerou o
constrangimento. "Bullying" virtual que é tão agressivo quanto aquele praticado
diretamente, com o agravante da exposição ampla e repetida. Não é difícil presumir o
constrangimento e a angústia vivenciados pela autora, com apenas 12 anos de idade, ao
ser objeto de humilhação pública pelos colegas de escola, que nesta fase, é o local onde se
dá a maior parte do convívio social de crianças e adolescentes. Dano moral configurado.
Redução do quantum indenizatório ao qual foi condenado o primeiro réu - Flávio.
Condenação da segunda ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 2.000,00.
Condenação do terceiro réu ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00.
Valores que atendem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
PARCIAL PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.
(TJ-RJ , Relator: DES. PEDRO SARAIVA DE ANDRADE LEMOS, Data de Julgamento:
29/01/2014, DÉCIMA CAMARA CIVEL)



JURISPRUDÊNCIA
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DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS
MATERIAIS E MORAIS. Relato fático sustentado na petição inicial indicando
a não adoção de medidas concretas e eficazes, por parte
da instituição de ensino requerida, a qual falhara ao não minimizar os
efeitos de episódio de "bullying" sofrido pela menor autora por parte de
colegas de classe. Pretensão de reparação de danos materiais e morais
que resta, porém, rechaçada, ante a sentença de improcedência dos
pedidos, na origem, Recurso de Apelação da autora. Insurgência que se
revela infundada. Somente se justificaria a responsabilidade civil
imputada à instituição requerida caso não tivesse esta última, de
maneira efetiva, adotado providências adequadas e suficientes a fim de
impedir que a autora sofresse a reiteração da prática de "bullying" em
seu desfavor, por colegas, o que não se viu provado no caso concreto.



JURISPRUDÊNCIA
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(...)

Sob outro prisma, não era, ainda, de se exigir da escola,
controle sobre páginas pessoais dos alunos em redes sociais,
cabendo neste tema, ao lesado, voltar-se contra os efetivos
responsáveis por eventuais postagens agressivas ou maldosas,
eventos virtuais, que demais disso, igualmente não restaram
comprovados nestes autos. Não caracterizado qualquer ilícito
(comissivo ou omissivo) passível de ser imputável ao ente
escolar ou a seus prepostos, em consequência, não se
deflagrava hipótese de responsabilidade civil. Recurso de
Apelação da autora, portanto, não provido. (Agravo de
Instrumento nº 0045791-62.2012.8.26.0554 – 9ª Câmara de Direito
Privado – TJSP – Julgamento: 22/11/2016)



O que é Bullying na Lei ?

52

Lei nº 13.185/2015 Art. 1o § 1o [...] considera-se intimidação

sistemática (bullying)

todo ato de violência física ou psicológica

intencional

repetitivo

que ocorre sem motivação evidente

praticado por indivíduo ou grupo (não exige entre pares)

contra uma ou mais pessoas

com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando dor e
angústia à vítima, em uma relação de desequilíbrio de poder
entre as partes envolvidas.



• Lei nº 13.185/2015 Art. 5o É dever do estabelecimento
de ensino, dos clubes e das agremiações recreativas
assegurar medidas de:

 conscientização

 prevenção

 diagnose

 combate à violência e à intimidação sistemática
(bullying).

 reporte dos casos de maus tratos ao conselho tutelar

Bullying e Cyberbullying na Escola como prevenir

53

Obrigação legal das Escolas



• Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente
Art. 56 a Escola tem dever de reportar casos de
maus tratos ao Conselho Tutelar local.

ECA Art. 56 – Os dirigentes de estabelecimentos de
ensino fundamental comunicarão ao Conselho
Tutelar os casos de:

 maus tratos envolvendo seus alunos

Cyberbullying na Escola como prevenir

Obrigação de reportar ao Conselho Tutelar
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Lei 13.185/2015 Art.2º

intimidação

humilhação ou discriminação

ataques físicos

insultos pessoais

comentários sistemáticos e apelidos pejorativos

ameaças por quaisquer meios

grafites depreciativos

expressões preconceituosas

isolamento social consciente e premeditado (convidar todos 
os coleguinhas menos um da turma)

Pilhérias (piada)

55



O que diferencia a brincadeira, ou mesmo um erro, um 
equívoco, de uma prática de bullying ou cyberbullying?

1. INTENÇÃO– ex: arrependimento e retratação 
imediata são demonstrações de que não havia a 
intenção

2. REPETIÇÃO – ex: a conduta reiterada demonstra que 
há ação premeditada, vontade de agir daquela forma, 
que não foi nem sem querer nem foi uma brincadeira

Referências e citações sobre o texto – utilizar padrão MORE – acesse pelo endereço 
http://novo.more.ufsc.br/homepage/inserir_homepage 56

Lei nº 13.185/2015 – Lei de Combate a 
Bullying e ao Cyberbullying 
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• Segundo Constituição Federal Brasileira (CF) tem-se:

CF Art. 227. É dever da família, da sociedade e do
Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao
jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao
respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda
forma de negligência, discriminação, exploração,
violência, crueldade e opressão

Proteção da criança e do adolescente

De quem é a responsabilidade?

OUSIA. Family (b&w version). Uso comercial. Disponível em: <https://openclipart.org/detail/188816/family-
bw-version>. Acesso em: 03 mar. 2016. 58



• Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade 
em geral e do poder público assegurar, com absoluta 
prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à 
saúde, [...]

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:

preferência na formulação e na execução das políticas 
sociais públicas

destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas 
relacionadas com a proteção à infância e à juventude

Proteção da criança e do adolescente

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)
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Os pais são responsáveis pelo
que seus filhos fazem na Internet. 

O dever de vigilância é dos pais.

Art. 932 do Código Civil Brasileiro. 
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O que fazer: Check-list
Sempre coletar as evidências
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Comportamento Providência do Colégio

Aluno que apenas estiver no grupo de forma

passiva (mas não proferiu ofensas)

Fazer uma fala geral na sala de aula sobre a

responsabilidade de se participar de grupos de

WhatsApp e que quem cala consente.

Aluno que estiver no grupo e tiver tido conduta

ativa ou proativa para promover comportamento

agressivo ou hostil ou discriminatório

Fazer registro no prontuário escolar do aluno e chamar

seus pais para diálogo na escola com assinatura de

advertência escrita, solicitar retratação formal (pedido

de desculpas) por parte do infrator à vítima

pessoalmente e a todos os participantes do grupo

(através de mensagem no grupo).

Aluno que tiver sido vítima da conduta agressivo

ou hostil ou discriminatória de outro colega

Fazer registro no prontuário escolar do aluno sobre o

ocorrido, sobre as providências da Escola, dar ciência

aos pais devendo chamar os mesmos para diálogo na

escola com anotação de ata de reunião deixando claro

que a escola tomou as providências cabíveis.



As conversas ficam salvas?
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Fonte: Whatsapp, disponível em http://www.whatsapp.com/faq/pt_br/android/20887921; GDJ, disponível em
https://openclipart.org/detail/221491/movie-projector-icon; DANNYA disponível em https://openclipart.org/detail/196734/mono-cam PNX
disponível em https://openclipart.org/detail/202630/audio-symbol; OUSIA disponível em https://openclipart.org/detail/184621/text-icon acessado
em 22.07.2015 às 12h (finalidade educacional)



Proteção da criança e do 
adolescente

63

Estado Família

Comunidade
Sociedade

Escolas

Criança
Adolescente



• A Escola é responsável pelo dever de informação IMEDIATA aos
responsáveis legais sobre TUDO que venha a tomar CIÊNCIA sobre
o aluno;

• Aos pais cabe o dever de agir;
• Só se a Escola ou o Educador não informar que então recai a

responsabilidade por omissão e negligência;
• A Escola tem que documentar que informou ao responsável legal

(TER A PROVA DA CIÊNCIA FAZ TODA A DIFERENÇA);
• A Escola e seus docentes e colaboradores têm o dever de respeitar

as leis e os termos de uso dos serviços online e de lidar com os
casos com imparcialidade e discrição;

• É importante padronizar o procedimento e registrar o atendimento
feito (junto aos coordenadores pedagógicos, médico, psicólogo).

Fluxo da Comunicação Escola-Família
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Como educar em Ética e Segurança 
Digital para Família

Aplicativo gratuito – iSTARTCARE (iSTART)
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Artigo 1.634 do  Código Civil: Compete aos pais, quanto à pessoa 
dos filhos menores:

Inciso XII (antigo VII) – exigir que lhes prestem obediência,
respeito e os serviços próprios de sua idade e condição.

Devemos exercer 
autoridade e exigir 
obediência. Quem 
ama educa e vigia. 
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youtube.com/watch?v=fLaitxabI5o



• Sócia-fundadora do Escritório Patricia Peck Pinheiro Advogados; 
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• Especialização Negócios Harvard Business School; 
• Curso em Gestão de Riscos pela Fundação Dom Cabral; 
• MBA Marketing Madia Marketing School; 
• Formada pela Escola de Inteligência do Exército Brasileiro; 
• Sócia-fundadora da Patricia Peck Pinheiro Treinamentos; 
• Idealizadora e fundadora do Instituto iStart e Movimento Família mais Segura (www.istart.org.br ); 
• Árbitra do Conselho Arbitral do Estado de São Paulo – CAESP; 
• Professora convidada para integrar Banca Examinadora de Doutorado do ITA – Instituto de Tecnologia da Aeronáutica em 2013; 
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• Membro homenageada pelo Instituto Brasileiro de Direito Digital – IBDDIG em 2014; 
• Recebeu o Prêmio “Advogada Mais Admirada em Propriedade Intelectual” em 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016.  
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• Coautora do livro “Coletânea Direito e Saúde”; 
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• Colunista do site IDG Now! e das Revistas PartnerSales e Revista Segurança Digital; 
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Programa “É Legal?”  Podcast
Cultura, Inovação, Casos, Dicas e Leis
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soundcloud.com/programaelegal
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