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Desafio 3 – Não ao Discurso de Ódio! (1.º Ciclo)
Projeto "Desa�os SeguraNet" - Turma 1º CA - EB1 Cruz de Argola

EMÍLIA LEMOS 29/06/22, 18:06 HS

Apresentação do 3.º Desafio
SeguraNet

EMÍLIA LEMOS 29/06/22, 18:14 HS

Olá Turma!
Bem-vindos ao 3.º Desa�o SeguraNet dirigido ao 1.º Ciclo! 

Nesta terceira atividade, vamos criar uma história colaborativa, a
partir de um desencadeador inicial, e para a qual qual cada um
dará o seu contributo.

Prazo de entrega

EMÍLIA LEMOS 29/06/22, 18:15 HS

A tarefa tem de estar concluída até 30 de junho de 2022

Desencadeador inicial

EMÍLIA LEMOS 29/06/22, 18:06 HS

EMÍLIA LEMOS 29/06/22, 18:16 HS

O Pisca tem uma amiga chamada Luzinha, que gosta muito de
música hip-hop. Acontece que o artista favorito dela tem
recebido mensagens muito negativas nas redes sociais, apenas
porque tem uma cor de pele diferente. 

As mensagens que leu incomodaram-na tanto que pediu ajuda ao
Pisca para ajudá-la a mudar as atitudes das pessoas que
escrevem estas mensagens. 

Como tu bem sabes, o Pisca “não brinca em serviço”, por isso
não arrisca! 

Vamos a isso?



Sugestões para debater

EMÍLIA LEMOS 29/06/22, 18:22 HS

- O que é o discurso do ódio? 

 Há muitos tipos de motivações que dão origem ao discurso de
ódio, por isso neste nível podem ser exploradas as seguintes
manifestações de:
 
       * racismo;
       * xenofobia;
      * discriminação religiosa;
      * discriminação de género.
 
- Os utilizadores da Internet devem ter consciência da
existência de discurso de ódio. Assim, devem ser capazes de
identi�car origens de discurso de ódio, e contrariar a sua
partilha e propagação, que por norma é muito rápida. 

- Ter consciência de que o discurso de ódio, na maioria das
vezes, tem origem em informações falsas e em ideologias
infundadas, que só servem o propósito de propagar o ódio. 

- Se identi�carem mensagens de discurso de ódio devem ter a
capacidade de as �ltrar e de dar conhecimento a adultos. 

- Na dúvida, perguntar sempre a um professor ou aos pais, de
modo a con�rmar as fontes e/ou a �abilidade da informação. 

-  Usar a linha de denúncia Internet Segura
(https://www.internetsegura.pt/) para denunciar sites que
apelem à violência e ao ódio. 

Vídeo sobre o discurso do ódio

EMÍLIA LEMOS 29/06/22, 18:24 HS

Assiste ao vídeo sobre o discurso de ódio com acompanhamento
de um adulto.

«Discurso de ódio | O que podemos fazer | Infografics»
por IPDJ IP

YOUTUBE

Visto 😉 ― 8874MARIANAPEREIRA

Definição do Comité de Ministros
do Conselho da Europa - O ódio

EMÍLIA LEMOS 29/06/22, 18:29 HS

O que é o discurso de ódio (usar a descrição em baixo e adaptá-la
a uma linguagem mais acessível, dependendo da idade dos
alunos): 

O discurso de ódio, segundo a de�nição do Comité de Ministros do
Conselho da Europa, cobre todas as formas de expressão que
propaguem, incitem, promovam ou justi�quem ódio racial,
xenofobia, antissemitismo e outras formas de ódio baseado na
intolerância, incluindo: intolerância expressa por nacionalismo ou
etnocentrismo agressivo, discriminação e hostilidade contra
minorias, migrantes e pessoas de origem migrante. Para a
campanha, outras formas de discriminação e de preconceito, como
anticiganismo, cristianofobia, islamofobia, misoginia, sexismo e
discriminação com base na orientação sexual e na identidade de
género estão claramente dentro do âmbito do discurso de ódio”.
 
Apresentação da campanha –www.odionao.com.pt

Consultas

EMÍLIA LEMOS 29/06/22, 18:37 HS



Cartar SeguraNet - Formas de ser gentil online
Documento PDF

PADLET DRIVE

Debate e reflexão

EMÍLIA LEMOS 29/06/22, 18:31 HS

Após re�exão e visualização do vídeo sobre o discurso do ódio,
vamos iniciar a nossa história colaborativa. 

Mãos à obra!

História colaborativa

EMÍLIA LEMOS 30/06/22, 01:59 HS

O Pisca e a Luzinha
Não ao Discurso de Ódio
  
O Pisca tem uma amiga chamada Luzinha, que gosta muito de
música hip-hop. Acontece que o artista favorito dela tem
recebido mensagens muito negativas nas redes sociais, apenas
porque tem uma cor de pele diferente. 

As mensagens que leu incomodaram-na tanto que pediu ajuda ao
Pisca para ajudá-la a mudar as atitudes das pessoas que
escrevem estas mensagens. 

Então, para ajudar a Luzinha, o Pisca, como não arrisca, não
partilhou as mensagens de ódio que leu e denunciou as pessoas
que tomaram essas atitudes incorretas. Contou aos seus pais e à
sua Professora para apoiá-lo na resolução desta situação.
Também, escreveu mensagens verdadeiras, positivas, gentis e de
elogio ao artista favorito da Luzinha para transformar as
mensagens falsas e de ódio e para as pessoas que exprimiram
esse ódio mudarem de atitudes e passarem a serem gentis.  

- Luzinha, temos que fazer as pessoas perceberem que não
devemos discriminar ninguém pela cor de pele. São pessoas
como as outras. Nenhuma característica física nos distingue.

Todos diferentes todos iguais! 

- Tens razão Pisca, não podemos ofender ninguém nem inventar
histórias falsas, porque prejudica muito as pessoas e elas �cam
muito tristes. 

Depois, o Pisca e a Luzinha resolveram enviar uma mensagem
positiva e de incentivo ao cantor de cor diferente. Deste modo as
outras pessoas podiam ser in�uenciadas por esta mensagem
bonita, levando à sua mudança de atitudes.
Decidiram, igualmente, investir na promoção dos direitos
humanos online. Começaram a partilhar várias mensagens
positivas para a prevenção do discurso de ódio e a promoção da
gentileza. Divulgaram também vídeos, projetos e serviços neste
âmbito, como o SeguraNet, o Instituto Português do Desporto e
da Juventude, o Movimento contra o discurso de ódio "Ódio não"
do Conselho de Europa e o Projeto "Ódio nunca mais" da
Associação Portuguesa de Apoio à Vítima.  

O artista de hip-hop agradeceu a ajuda do Pisca e da Luzinha e
participaram de forma ativa nestas atividades promotoras dos
direitos humanos e da gentileza, e do combate ao discurso de
ódio. Os pais, os familiares, os professores do Pisca e da Luzinha,
os fãs deste artista de hip-hop, promotores e publicitários do
mesmo alinharam nesta incrível aventura. O artista de hip-hop e
outros associaram-se para escrever uma música sobre o
combate ao discurso de ódio "Hip-hop versus ódio".  

A música foi divulgada nas redes sociais, no Youtube, na
televisão e nas escolas. O Pisca e a Luzinha, com a ajuda da
Professora ensinaram esta música aos colegas da turma e
�zeram um espetáculo na escola para propagar estas mensagens
positivas e de gentileza. A persistência de todos permitiu
melhorar a vida deste artista de hip-hop e de outras pessoas.  

Mais tarde, o Pisca decidiu escrever, também, um poema com
uma das músicas do cantor.  No recreio da escola, leu esse
poema à sua amiga Luzinha.  Era um poema lindo que falava
sobre a amizade e amor entre as pessoas. Toda a gente �cava
encantada. Até que decidiu colocar a música do cantor a tocar e
todos perceberam que o lindo poema, a�nal, era a letra da
música do cantor que andava a ser perseguido e acusado
injustamente nas redes sociais. Muitos que tinham espalhado as
mentiras sentiram-se envergonhados e prometeram nunca mais
insultar ninguém nem espalhar mensagens de ódio.  Nunca
devemos humilhar ninguém independentemente de raça,
crenças ou uma simples opinião diferente da nossa.  Somos
todos diferentes, mas todos iguais. Todos sentimos alegria e
tristeza. 

Alegria era o que a Luzinha sentia por ter um amigo tão especial
como o Pisca e juntos partilharam uma mensagem, nas redes
sociais que, rapidamente, se tornou viral: "Enche o coração de
amor porque partilhando o bem e o amor não há espaço para o
ódio!" 

Turma 1º CA
EB1 Cruz de Argola – Guimarães
Agrupamento Santos Simões 
Prof. Emília Lemos



Não podemos inventar histórias falsas, porque prejudica muito as
pessoas e elas �cam muito tristes. ― 8876MARIACRUZ

O Pisca como não arrisca decidiu começar por denunciar quem
mal está a tratar para as pessoas saberem que as suas atitudes não

estão corretas..Martim Pedroso ― ANÔNIMO

O Pisca e a Luzinha resolveram enviar uma mensagem positiva e
de incentivo ao cantor de cor diferente. Deste modo as outras

pessoas podem ser in�uenciadas por esta mensagem bonita,
levando à sua mudança de atitudes! Diogo Vilas Boas ― ANÔNIMO

(...) Para ajudar a Luzinha, o Pisca não partilhou as mensagens de
ódio que leu e denunciou as mesmas. Contou aos seus pais e a sua

Professora para apoiá-lo na resolução desta situação. Também,
escreveu mensagens verdadeiras, positivas, gentis e de elogio ao

artista favorito da Luzinha para transformar as mensagens falsas
e de ódio e para as pessoas que exprimirem este ódio mudaram de
atitudes e passaram a serem gentis. Decidiu, igualmente, investir

na promoção dos direitos humanos online. Começou a partilhar
várias mensagens positivas para a prevenção do discurso de ódio e

a promoção da gentileza. Divulgou também vídeos, projetos e
serviços neste âmbito, como o SeguraNet, o Instituto Português do

Desporto e da Juventude, o Movimento contra o discurso de ódio
"Ódio não" do Conselho de Europa e o Projeto "Ódio nunca mais"

da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. A Luzinha e o artista
de hip-hop agradecerem a ajuda do Pisca e participaram de forma

ativa nestas atividades promotoras dos direitos humanos e da
gentileza, e do combate ao discurso de ódio. Os pais, os familiares e

as professoras e os professores do Pisca e da Luzinha, outras e
outros fãs deste artista de hip-hop, promotoras, promotores,

publicitárias e publicitários do mesmo alinharam nesta incrível
aventura. O artista de hip-hop e outros artistas de hip-hop

associaram-se para escrever uma música sobre o combate ao
discurso de ódio "Hip-hop versus ódio". A música foi divulgada nas

redes sociais, no Youtube, na televisão e nas escolas. O Pisca e a
Luzinha, com a ajuda da Professora ensinaram esta música aos

colegas da turma e �zeram um espetáculo na escola para propagar
estas mensagens positivas e de gentileza. A persistência de todas e

de todos permitiu melhorar a vida deste artista de hip-hop e de
muito mais outras pessoas. (Noah Oliveira) ― 8884NOAHOLIVEIRA

Muito obrigada pelo contributo. ― EMÍLIA LEMOS

8872GONCALOROCHA 30/06/22, 01:19 HS

Luzinha, temos que fazer as pessoas
perceberem que não devemos discriminar
ninguém pela cor de pele. São pessoas
como as outras. Nenhuma característica
física nos distingue. Todos diferentes todos
iguais!

Muito obrigada pelo contributo. ― EMÍLIA LEMOS

8868BIANCAFERREIRA 30/06/22, 01:19 HS

Muito obrigada pelo contributo. ― EMÍLIA LEMOS

ANÔNIMO 30/06/22, 01:19 HS

O pisca e a luzinha gostam da música e não importa a cor da
pele e as pessoas não deviam fazer comentários maldosos só
porque estão escondidos atrás de um ecrã . Ariana Mora

Muito obrigada pelo contributo. ― EMÍLIA LEMOS

ANÔNIMO 30/06/22, 01:19 HS

O Pisca e a Luzinha resolveram enviar mensagens positivas para
demonstrar que não importa a cor de pele, por dentro somos
todos iguais. 
TEMOS QUE SABER RESPEITAR TODAS AS PESSOAS👍 (Martim
Carvalho)

Muito obrigada pelo contributo. ― EMÍLIA LEMOS

8870DIOGOFREITAS 30/06/22, 01:34 HS

Sempre que via uma mensagem negativa
sobre o artista favorito da Luzinha, o Pisca
denunciava...


