
Conjunto de regras gerais de comportamento na Internet, 
considerando o bom senso para a convivência 
de todos os usuários.

O que é?

Nem tudo é o que parece.   Nem tudo é verdade.   Nem tudo é legal.

Escreva com clareza, pensando se o leitor vai entender o que você está 
dizendo. Teclando, muitas vezes damos impressão de coisas muito 
diferentes do que queremos.

Fale. Evite gritar. Utilize letras maiúsculas apenas quando desejar chamar a 
atenção de algo. Do contrário, pode parecer que você está GRITANDO.

Cuide com os pontos de exclamação. Podem dar a impressão de que você 
está gritando ou sendo mandão.

Use emojis ou adesivos (stickers). Sorria, pisque, gargalhe. É uma maneira 
simples e clara de expressar o que você está sentindo ou pensando. Quando 
há só texto, é difícil descobrir se uma pessoa está falando alguma coisa em 
tom de brincadeira, se está realmente bravo, feliz ou triste.

Mas não exagere em emojis. Demais, esses recursos se tornam chatos.

Evite ironias. A comunicação teclada por si só pode causar erros de 
interpretação de quem está lendo.
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Na comunicação escrita:

Algumas regras básicas:



Respeite as pessoas. Fale ou escreva sem palavrões ou xingamentos.

Não ofenda. Não agrida.

Cuidado com o que você vai publicar na Internet. Sabe aquele ditado “Pense 
antes de falar”? Transforme em “Pense antes de postar”.

Quando buscar alguma informação para seus estudos, evite “copiar/colar” e 
cite a fonte. Diga quem escreveu ou pensou aquilo que você está 
aproveitando. O nome disso é honestidade.

Nunca forneça nome, sobrenome, endereço, telefone ou outras informações 
suas ou sobre pessoas que você conhece. Cada pessoa tem o direito de 
decidir para quem repassa seus dados pessoais.

Todas as regras de boa educação 
valem para a Internet:

Seja responsável quando estiver utilizando a Internet.

Para segurança de todos, computadores sempre podem ser rastreados.

Seja responsável
Seja educado


