
Netiquetas
Um guia que aborda as  formas mais

recomendadas nas  trocas  de
mensagem na Internet.

Netiquetas

Uma fusão das palavras
NET (internet) e ETIQUETA
(regras sociais).
Um conjunto de regras, de
boas maneiras e de normas
gerais de bom senso que
sugere-se que sejam
observadas no uso de
dispositivos informáticos
com acesso à internet;
Sugestões de
comportamentos no meio
ambiente virtual, com o
intuito de promover um
espaço mais amigável,
eficiente e agradável.
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Ne.ti.que.tas,
Substant ivo feminino

Disponibilidade.
Atenção com o horário e os
dias que você está enviando
as mensagens instantâneas;
Pergunte sempre se aquele é
um bom momento e se a pessoa
pode falar.
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Negrito, itálico e
sublinhado devem ser
utilizados apenas em
determinados pontos que você
queira chamar atenção; 
Utilize emojis, gírias, gifs
animados e fontes coloridas
com moderação;
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Emojis.

Evite escrever em letras
maiúsculas. A mensagem pode
ser interpretada como GRITOS;
Aborde um assunto por
mensagem, isso facilita o
entendimento do destinatário;
Tente finalizar os assuntos,
isso demonstra que você leu a
mensagem;
E na hora de escrever uma
mensagem longa, divida o seu
texto em blocos e, se
possível, por subtítulos.
Mensagens grandes e contínuas
são cansativas.
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Escrevendo...

Faça do corretor o seu amigo
e não inimigo. Antes de
enviar a mensagem verifique
a ortografia. Esse tipo de
erro pode prejudicar sua
imagem pessoal,
profissional, da empresa ou
da marca.
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Ortografia.

Hoje em dia as ligações
tornaram-se exceções, mas
caso queira falar algo longo,
importante e complexo...
ligue! Áudios grandes, na
maioria das vezes, não são
bem vistos.
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Áudios.

Antes de enviar mensagens
prontas e correntes,
verifique se o destinatário
deseja receber esse tipo de
mensagem.
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Correntes.

Não compartilhe mensagem que
pregue o discurso de ódio ou
fake news;
Não repita mensagens. Mandar
as mesmas mensagens várias
vezes pode ser considerado
uma forma de SPAM (mensagem
eletrônica enviada à usuário
sem a sua solicitação). Não
pratique SPAM!
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Compartilhamento.

Respeite a privacidade dos
outros perguntando se a
pessoa autoriza a divulgação,
o compartilhamento e a
marcação da foto ou de
qualquer outro tipo de
conteúdo. Em caso de dúvida,
não publique;
Não leve assuntos
confidenciais para a
Internet. Tenha empatia. Em
caso de dúvida, não publique.
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Publicando.

Quer falar com a gente?

@placamae.org_

contato@placamae.org

PlacaMãe.Org_

PlacaMãe.Org_

Educação e  respeito.  Agir  de
forma educada e  respeitosa,

em qualquer  s i tuação,  é
sempre a melhor  opção!

Creative Commons
Atribuição-NãoComercial
SemDerivações 4.0 Internacional

VOCÊ TEM O DIREITO DE:
Compartilhar, copiar e redistribuir o material em
qualquer suporte ou formato de acordo com os
seguintes termos:

ATRIBUIÇÃO
Você deve dar o crédito apropriado, prover um
link para a licença e indicar se mudanças foram
feitas. Você deve fazê-lo em qualquer
circunstância razoável, mas de maneira alguma
que sugira ao licenciante a apoiar você ou o
seu uso.

USO NÃO COMERCIAL
Você não pode usar o
material para fins
comerciais.

SEM DERIVAÇÕES
Se você remixar, transformar ou
criar a partir do material,você
não pode distribuir o material
modificado.
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