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APRESENTAÇÃO
O Guia Agostiniano de Boas Escolhas Online é um material 

educativo produzido originalmente pelos alunos do Colégio 

Santo Agostinho - Unidade Nova Lima. 

Esse guia é parte de um amplo programa que visa ao 

uso seguro, responsável e ético da internet, inspirado na 

Cartilha Diálogo Virtual da SaferNet Brasil. Por se tratar de 

um tema tão importante para a sociedade contemporânea 

– especialmente para crianças, adolescentes e suas 

respectivas famílias – a publicação desse material busca 

contribuir com o debate sobre os riscos e com a prevenção 

de crimes virtuais.

É importante sensibilizar os internautas para que ocupem 

o espaço cibernético com publicações que contribuam 

com a sociedade do conhecimento e preservem os direitos 

humanos no ambiente online.

02



1- AMBIENTE PÚBLICO
A Internet é um espaço público, como as ruas, praças e praias. 
Ela não é ocupada somente por amigos. Por isso, deve-se ter 
muita atenção e cuidado ao navegar na rede, para aproveitar 
as incríveis possibilidades com mais segurança e se esquivar 
dos riscos. 3

Faça uso responsável das ferramentas 
que a internet oferece, preze sempre pelo 
bem-estar de todos.

Ao pesquisar, sempre compare as informações.

Respeite a diversidade de culturas, personalidades 
e opiniões também no ambiente online.

2Controle o que você publica na internet.

Nunca compartilhe seus logins e senhas.

Cuidado com estranhos na internet e não
compartilhe informações pessoais e endereços.
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4 Tenha muita atenção e cuidado ao 
navegar na internet, busque sempre 
fontes confiáveis de pesquisa. 

1
Não publique informações pessoais, pois 
assim está prejudicando a si mesmo com 
a exposição de sua privacidade.

Nunca converse com pessoas que você não 
conhece, pois você não sabe quem está do 

outro lado da tela.

Nunca acredite em ameaças virtuais e peça 
ajuda a seus pais, responsáveis ou professores.

5Pense bem antes de publicar qualquer 
imagem, informação ou opinião na internet.

Nunca aceite estranhos como amigos, nem mesmo 
para aumentar a quantidade de seguidores V, pois 
isso não é o que importa de verdade.



8Converse com seus pais ou responsáveis 
caso se sinta desrespeitado e/ou ameaçado 
no ambiente online e, junto a eles, procure 
o helpline, o disque 100 e denuncie.

7
Evite postar fotos.

Ative configurações de segurança nas 
redes sociais, protegendo um pouco 
mais sua privacidade.

6
Evite falar e/ou marcar encontros com 
estranhos através da internet.

Não entre em sites que apresentam perigos.

Não publique fotos pessoais na internet 
para, assim, não expor sua privacidade.

11Respeite as pessoas também no 
ambiente online e cuidado com 
pessoas estranhas.

10Use o potencial da comunicação 
online com todo cuidado ao 
conversar com estranhos.

Lembre-se sempre de que ao usar a 
internet, temos direitos e deveres. 

Nunca publique fotos de amigos sem 
a autorização deles, nunca exponha 
negativamente a imagem das pessoas, 
pois a privacidade é direito de todos.

9
A internet é um espaço público onde as 
pessoas têm direitos e deveres e, em caso de 
desrespeito, converse com um adulto de sua 
confiança, como seus pais ou professores.
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12
Fique atento aos nossos 
direitos e deveres na internet.

Respeite os direitos dos outros no 
ambiente online e observe se os 
seus também são respeitados.



14Evite publicar fotos íntimas para não 
expor a sua privacidade.

16 Pense no que você vai publicar 
em seu perfil e controle o quê e 
para quem você publica. 

17 A internet não é uma terra sem 
lei, por isso cuide de você e das 
outras pessoas também quando 
estiver online.

13Procure orientações dos responsáveis 
se seus direitos não forem respeitados 
no ambiente online.

Não publique imagens que violem os 
direitos humanos e o respeito à diversidade.

Respeite os outros usuários e faça uso 
responsável da internet.

15
Navegue e socialize na internet com 
segurança e sabedoria.

Proteja suas informações pessoais 
também no ambiente online e 
respeite os outros.
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2- PRIVACIDADE
Privacidade é o direito à reserva de informações pessoais e da 
própria vida privada. A lei brasileira garante proteção à vida 
privada e, em caso de violação desse direito, podemos contar 
com a justiça. 
Enquanto usamos a internet, são realizadas várias gravações 
de dados e informações nas redes sociais, nos e-mails e 
também nos sites. Entre as motivações dessas gravações, 
estão os registros, rastreamentos e as oportunidades de 
negócios online.

1 Não se exponha excessivamente e não 
troque informações com desconhecidos 
na internet.

2
Nunca poste fotos íntimas nas redes 
sociais, preserve assim a sua privacidade.

Pense antes de postar imagens de seus 
amigos, pois eles devem estar sempre de 
acordo com a exposição.

3
Ao preencher perfis que contenham 
cadastro online, marque campos do 
colégio e de endereço com a opção 
privado.

Use sempre senhas difíceis, com vários 
caracteres para dificultar invasões.

4 Consulte pessoas confiáveis, como seus 
pais, responsáveis e professores, sempre 
que tiver dúvidas em relação à sua 
privacidade na internet.

5Pense antes em quais informações vai expor 
na rede para evitar situações inadequadas.

7Evite tirar fotos íntimas e também enviar 
fotos para pessoas desconhecidas. 

6 Evite conversar e aceitar pessoas 
desconhecidas como seguidoras no 
ambiente online.
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8 Caso se sinta desrespeitado ou ameaçado na 
sua privacidade, converse com seus pais ou 
responsáveis, irmãos mais velhos, professores 
e, junto a eles, se necessário, acesse o conselho 
tutelar e o disque 100 para denúncias.

9 Evite responder a provocações, intimidações 
ou ameaças na internet.

Proteja sua privacidade no ambiente online, 
nunca divulgue informações pessoais como 
endereço, dados pessoais ou financeiros, 
logins e senhas.

Tenha atenção com compras na internet, 
confirme antes a confiabilidade do site.
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10Pense bem antes de 
publicar na internet!

12
A senha é sua 
identidade digital, não 
compartilhe!

11Cuidado com estranhos 
também na internet!



3- REDES SOCIAIS
Redes sociais são uma estrutura composta por pessoas ou 
organizações conectadas para convivência online. Ocorrem 
através de cadastro espontâneo na internet, respondendo 
a uma prática comum do século XXI, que é a convivência 
mediada pela linguagem digital.
Vários cuidados são fundamentais em relação à publicidade 
devido à dificuldade de remoção de publicações sem cópias 
e mesmo alguns bloqueios podem ser violados, além da 
possibilidade de roubo e manipulação de dados.

Antes de publicar, pense no que vai 
disponibilizar em seu perfil e qual é a 
finalidade dessa exposição. Controle o quê e 
para quem você publica; lembre-se de que o 
importante é a qualidade, não a quantidade 
de publicações e amigos. Não compartilhe 
suas senhas e crie senhas fortes. Evite dar 
publicidade a seus endereços e não use a 
internet para confidências.

1É importante não se expor na internet e não 
trocar informações com desconhecidos.

2Tome cuidado ao compartilhar uma imagem 
ou vídeo para não ferir os sentimentos de 
alguém e nem exponha as pessoas sem a 
autorização delas.

Cuidado ao fazer amizades no ambiente online.

3 Conheça seus direitos e deveres no ambiente 
online e crie seus limites para o uso saudável 
da internet.

Não fique preso ou afastado das pessoas por causa 
da internet, pois assim estará se isolando do mundo 
social à sua volta e ele também é importante.
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09 5
Nas pesquisas online, respeite os direitos 
autorais citando os autores caso use suas ideias.

Elimine formas de preconceitos 
através do respeito a todos.

Não divulgue SPAMs

6Controle suas publicações na internet, 
tenha cuidado com estranhos e lembre-
se de que o que você divulga não será 
totalmente removido.

4Em situações que envolvem agressões e 
desrespeito, conte com um adulto de sua 
confiança, não responda às agressões e grave 
todas as imagens e textos.



8Não pratique bullying com as pessoas.

Não converse com estranhos nem registre nudes.

9Evite dar endereços de lugares que frequenta e, se 
quiser dizer algo íntimo, faça-o presencialmente.

Pense bem nos tipos de informações 
que vai publicar em seu perfil.

7Tome cuidado com o que posta na internet, 
pense antes de publicar e não compartilhe 
suas senhas.

Evite divulgar seus endereços e informações pessoais.

Cuidado com quem o aceita como amigo nas 
redes sociais e, caso seja incomodado, bloqueie 
e converse com um adulto de sua confiança 
para que, se necessário, possa denunciar ações e 
conteúdos indevidos.

10
Controle o quê e para quem você publica.

Não se preocupe com a quantidade de 
amigos no ambiente online, pois o que 
importa é a qualidade e não a quantidade. 
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4- CYBERBULLYING
Cyberbullying refere-se a situações que envolvem agressões 
intencionais, verbais ou físicas, de maneira repetitiva no 
ambiente online. Geralmente, ocorrem através das redes 
sociais, dos celulares, dos comunicadores instantâneos, chats, 
jogos e e-mails, com divulgação de conteúdos ofensivos, 
humilhantes e até ameaçadores, que causam vergonha, 
intimidação e medo.

1Observe com atenção e, se estiver sofrendo 
bullying ou ciberbullying, converse com um 
adulto de sua confiança, como seus pais e 
professores.

2
Use a internet sem grande 
exposição de sua privacidade.

Procure um adulto confiável como seus pais 
ou professores, caso identifique situações 
típicas de bullying ou cyberbullying.

3
Mantenha o diálogo com adultos de sua confiança e 
busque orientação com eles, sempre que necessário.

Não responda às agressões e grave todos as 
mensagens e/ou imagens.

11 Cyber é o diminutivo da palavra cybernetic que, em 
português, significa alguma coisa ou algum local 
que possui uma grande concentração de tecnologia 
avançada, em especial computadores e internet. 
Bullying tem origem na palavra inglesa bully, que 
significa valentão, brigão. Trata-se de tentativas de 
mostrar superioridade, mas, muitas vezes, demonstra 
mesmo as dificuldades e sofrimentos por parte de 
quem comete essa violência contra os outros. 4Na internet também existem regras e limites! 

Em caso de dúvidas sobre comportamento no 
ambiente online e situações de cyberbullying, 
converse com adultos de sua confiança.

E lembre-se de que passear e praticar 
esportes também continua sendo 
importante em tempos de internet. 



5Conte sempre com seus pais, professores e adultos 
em quem confia e não responda às situações típicas 
de bullying e cyberbullying, isso evita a disseminação.

6Em caso de caracterizações típicas de bullying 
e cyberbullying, procure sua família e sua 
escola, pois elas estão sempre prontas a ajudar 
com diálogos e orientações.

7Cuide sempre de sua privacidade também na 
internet, mantenha seu perfil privado e não 
exponha fotos de outras pessoas, especialmente 
sem o conhecimento e consentimento delas. 
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5- SEXTING
Sexting refere-se a trocas de imagens (fotos e vídeos 
digitais, com pouca roupa ou nudez) e/ou mensagens 
sensuais no ambiente online. Pode ser entendido também 
pelo envio e divulgação de conteúdos eróticos, sensuais e 
sexuais com imagens pessoais pela internet utilizando-se 
de qualquer meio eletrônico, como câmeras fotográficas 
digitais, webcams e smartphones. 
Deve-se considerar que, no ambiente online, a remoção 
completa é difícil e passa a estar fora do controle.

4Não se deixe levar pelos outros para produzir 
ou publicar na internet imagens sensuais.

3Procure sempre orientação de adultos ou 
responsáveis em quem você tenha confiança, 
para enfrentar problemas relacionados à sua 
identidade digital. 

2Preserve sempre sua privacidade 
também na internet. 

1
Não se deixe influenciar pelos outros em 
relação à produção de conteúdo e publicação 
de imagens nas redes sociais.

Pense bem antes de postar informações na 
internet e evite a publicação de fotos íntimas 
nas redes sociais.

13

O nome sexting é baseado em uma junção de 
palavras oriundas dos radicais sex (sexo) e ting 
(sufixo de texting que significa mensagens de texto), 
devido à origem histórica do sexo por mensagens de 
texto. Apesar de atualmente os conteúdos terem se 
tornado menos textuais e mais imagéticos, o nome 
manteve-se.



9Jamais se deixe levar por pressões para 
produzir ou publicar imagens sensuais.

10
Cuide de sua privacidade 
também na internet.

8 Não se deixe levar pelos outros para produzir 
ou publicar imagens sensuais. Sua intimidade 
pertence a você.

7Não divulgue sua intimidade e 
preserve sua privacidade.
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5Não se deixe levar pelos outros para produzir 
imagens sensuais. Nem tudo é para ser colocado 
na rede, pois nunca sabemos o que pode ser 
feito. Ao enviar uma foto íntima, ela pode parar 
na mão de estranhos e ter um uso inadequado.

6 Não se deixe influenciar pelos outros e 
preserve a sua privacidade.

Se precisar de orientações sobre o ambiente 
online, busque ajuda dos adultos mais 
próximos a você e com eles, se necessário, 
acesse o helpline ou disque 100. 



6- ALICIAMENTO 
Aliciamento ocorre quando um adulto tenta seduzir, 
convencer e chantagear menores para marcar encontros, 
produzir imagens sensuais e/ou cometer abusos. Nessas 
situações, é comum os adultos fingirem proximidade através 
da linguagem e interesses comuns nas redes sociais, chats 
e até presencialmente. Esses adultos podem ser criminosos, 
que ganham dinheiro com essas práticas, ou pedófilos, que 
abusam de crianças e/ou jovens menores de idade.

5Na internet, nunca sabemos com certeza quem 
está conosco, apenas temos expectativas ou ideias 
sobre essas pessoas, portanto nunca devemos 
conversar sobre assuntos confidenciais, pessoais 
com estranhos.

4
Tenha cuidado quando estiver navegando na 
internet, pois todo cuidado é importante já que 
nunca temos certeza do que está por trás de um 
perfil, de um e-mail ou apelido.

3Cuidado com a convivência online, pois 
adultos criminosos, após conseguirem 
confiança, solicitam fotos, vídeos, 
manipulando e chantageando a pessoa 
para que ela faça o que ele quer.

1Fique atento na internet, tome cuidado com 
quem você está conversando e não exponha 
seus dados pessoais.

2Evite exposição de sua privacidade também no 
ambiente online e não converse com estranhos 
na internet.

Caso sinta-se ameaçado, converse com seus pais ou 
professores e tenha cuidado com o que faz também 
na internet!
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9Navegue online sempre com 
orientação dos pais.

8Nunca sabemos quem está por trás de um 
perfil de rede social, e-mail ou apelido, então 
não aceite pessoas que não conhece, se isso 
acontecer, comunique a um adulto de confiança.

7
Nunca temos certeza de quem estará por 
trás dos perfis das redes sociais, por isso 
toda cautela é importante!

6 Não converse com pessoas estranhas na 
internet e, em caso de ameaças ou riscos, 
denuncie sempre acompanhado de um 
adulto de sua confiança.
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7- EXCESSO DE INTERNET
O uso excessivo da internet ocorre quando todo o nosso 
tempo livre está destinado ao ambiente online, atrapalhando 
os estudos, a prática de esportes e a convivência social. Essas 
situações apresentam-se como muito prazerosas, de difícil 
interrupção, o que indica, muitas vezes, que algo não está 
bem e que tal situação pode representar fuga da tristeza, 
ansiedade ou outro problema.

2Converse com seus pais ou adultos de sua 
confiança sobre a moderação em relação ao 
uso da internet. 5

Procure ajuda com seus pais, responsáveis 
e professores para que você não exceda o 
uso da internet.

3Não exagere no uso da internet, isso pode 
ser um sinal de que algo está errado.

1Lembre-se sempre que a vida não 
é apenas online, pois passear, ir ao 
cinema e conhecer lugares faz bem.

Em caso de uso excessivo da internet, converse 
com alguém que você confia e peça ajuda.

17

4
Regras e limites podem ser chatos a 
princípio, mas são fundamentais quando 
estamos crescendo e a vida não é apenas 
online. Então, continue a encontrar seus 
amigos presencialmente e, caso precise de 
ajuda, converse com alguém de confiança 
como seus pais e professores. 



6Reduza o seu  tempo de uso da internet, 
controle o excesso de uso da tecnologia 
e socialize-se mais.

8Use a internet com moderação para não 
atrapalhar você.7Combine com seus pais ou responsáveis a 

respeito dos limites de uso da internet.

Passeie, pratique esportes, vá ao cinema, 
conheça lugares e converse com seus 
amigos offline.

Separe parte do seu tempo livre 
para não ficar na internet.

Converse com alguém que confia e peça ajuda.
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8- JOGOS ONLINE 
A dependência do jogo, e também do que é eletrônico, pode 
ser avaliada por alguns sinais, entre os quais a frequência. 
Jogar frequentemente, inclusive mais do que se pretendia 
inicialmente, pode comprometer outros setores, como 
relacionamentos, família, trabalho, escola e passatempos. 
Mas, apesar de ser comum tentar reduzir a frequência com 
que se joga, muitas vezes a pessoa não consegue, porque 
ela se sente impotente para mudar esse comportamento. 
Quando a pessoa deixa de jogar, ela, muitas vezes, se sente 
irritada, desanimada, ansiosa, tomada por uma série de 
sensações ruins, mal conhecidas dentro de si. Sendo assim, 
a dependência a jogos eletrônicos torna-se uma fonte de 
sofrimento. A pessoa não percebe o tempo passar e, em 
alguns casos, o jogar de forma compulsiva pode abafar 
muitas vozes, como o vazio existencial, a falta de sentido, as 
carências, as frustrações, os sentimentos de inadequação e 
outras questões da vida.
O problema não está no jogo eletrônico propriamente dito, 
mas no padrão de uso que se estabelece com ele. 

4Para sua segurança, quando estiver 
jogando online  utilize um apelido para 
se cadastrar e não forneça informações 
pessoais como nome completo, endereço, 
telefone e o nome da sua escola

3Não compartilhe informações privadas e cuidado 
com amizades no ambiente de jogos online. 

1Cuidado com o excesso de jogos 
no ambiente online.

2Nunca divulgue informações 
pessoais através dos jogos online.

Nunca deixe ninguém triste ou envergonhado só 
para você chegar ao próximo nível de um jogo.

Não deixe que os jogos na internet 
prejudiquem os outros.

19

Jogos online são jogos via internet, cujo jogador, 
com um computador, videogame, tablet ou celular 
conectado à rede, joga com outros sem que estejam 
no mesmo ambiente físico. Em tempo real, pode-
se desafiar adversários ou interagir com aliados de 
outros lugares do país ou até do mundo. Assim, os 
jogos abrem novas perspectivas de diversão.



9Não passe tempo excessivo nos jogos 
e não divulgue informações pessoais 
para estranhos ao se cadastrar.

8Quando estiver jogando online, use 
nicknames sem divulgar informações 
pessoais.

7Nos jogos online também existem pessoas 
maldosas, assim, jogue para aprender 
novas estratégias sem causar nenhum mal 
às outras pessoas.

6Não compartilhe informações pessoais, 
especialmente no ambiente de jogos online.

20

5Ao participar de jogos na internet, 
tome cuidado com os dados pessoais.
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ARTHUR CUNHA LIMA SILVA     3.3
ARTHUR EYER CABRAL BRANT FRANCO   8.6
ARTHUR GUIMARÃES FERREIRA    8.6
ARTHUR HAUEISEN      5.5
ARTHUR MARQUES PITTELLA     8.2
ARTHUR PEIXOTO SCHILLER     1.11
ARTHUR PRESOTI DE ALMEIDA    3.3
ARTUR BERNARDO DE CARVALHO    3.2
ARTUR MEIRELES SILVA PEREIRA     5.8
ARTUR VILELA OLIVEIRA CAMPOS    3.1
AUGUSTO STAMBASSI DUARTE    1.7

BÁRBARA ABIGAIL NEVES PIMENTA     2.5
BÁRBARA MARTINS DA COSTA      5.3
BEATRIZ DIAS CÂMARA      6.1
BEATRIZ GOMES BATISTELLA      1.2
BEATRIZ RIBEIRO LOBO      4.2
BEATRIZ SANTOS BRANDÃO BARBOSA    5.4
BEATRIZ SOARES, BRUNA MADEIRA     2.1
BERNARDO ENRICO ANDRADE     5.1
BERNARDO MOTTA GUIMARÃES     1.9
BERNARDO PEREIRA DE CASTRO     1.11
BERNARDO SANTOS OLIVEIRA      2.6
BERNARDO ZENILHO FREITAS      1.6
BIANCA RODRIGUES ANTUNES     5.2
BRUNA GONÇALVES ABRAS      6.2
BRUNA GONÇALVES GOMES DE AGUIAR    1.3
BRUNA PEREIRA DO CARMO       1.8
BRUNO MELIN CORRÊA      3.6
BRUNO SPADINGER BARBEITOS     7.2 | 7.3
CAROLINA GONÇALVES PESTANA     7.7
CAROLINA IGLEZIAS TOBIAS      8.7
CAROLINA RODRIGUES DE SIQUEIRA     1.16
CLARA BOSCOLO FREITAS      7.5
CLARA CHEIN FERREIRA      4.2
CLARA DE CARVALHO CAMPOS     2.3
CLARA DUMONT MENDES CALDEIRA     4.3 | 6.2
CLARA GALDINO SANT ANNA      6.2
DANIEL ARAUJO SERRATE      1.9
DANIEL PENA BAÊTA        8.9 | 7.7
DAVI ALMEIDA FIGUEIREDO      3.3
DAVI BARROS SAMPAIO      6.4
DEBORAH BRONFEN COSTA      5.6
DIOGO FERNANDES GOUTHIER      5.8
EDUARDA BELTRÃO GARCIA      1.1 | 4.1 | 4.2
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EDUARDA FERNANDES FIORITA LAGE    4.6
EDUARDA MENDES GONZAGA     7.4
EDUARDO CATALDI COSTA VON    7.1
EDUARDO GARCIA TORRES SILVA    3.8
EDUARDO GONTIJO CADAR     3.4
EDUARDO LOTT DE ANDRADE FRATEZZI   3.8
EDUARDO PALHARES REALE PEREIRA    3.6
EDUARDO SANCHES NORONHA   1.9
ELISA DE BRITTO MARES     4.3
EMILLY MOREIRA MARQUES FERREIRA    2.6
ENZO TEIXEIRA BASTOS     8.2
ESTHER DUARTE DOMINGOS      1.8
FABIANA HELENA BARROSO     5.2
FELIPE ALVARENGA SILVA MURTA    5.9
FELIPE CASTELLO BRANCO ZISCHLER   1.2
FELIPE COUTO SILVA     8.9
FELIPE CRISTOFANI      2.4
FELIPE DE AVELAR CAVALCANTI   1.17
FERNANDA DRUMMOND MACEDO    4.1 | 4.2
FERNANDA GUIMARÃES MOTTA    1.16
FERNANDA MARTINS DE NORONHA    2.6
FERNANDA WERNECK SILVEIRA FRANCO  4.3
GABRIEL ARAÚJO MACHADO     2.4
GABRIEL FILIPE MALTA BICALHO    8.5
GABRIEL JOTA LIZARDO    6.6
GABRIEL LACERDA PEREIRA     7.1
GABRIEL MAGALHÃES DANTAS    3.6
GABRIEL MARTINS RAJÃO     2.9
GABRIEL MAYER CLARY     6.3
GABRIEL SIMÕES CAPANEMA GOUVÊA   3.9
GABRIEL VAZ TEIXEIRA DE SOUZA    4.7
GABRIEL VIEIRA ALVES NASCIMENTO    3.2
GABRIELA ALBERGARIA     2.1
GABRIELA COELHO FRICHE     5.4
GABRIELA FRANCA ALMEIDA     6.2
GABRIELA FRANCINO MACHADO    4.4
GABRIELA LEONEL ROSCOE CARVALHO   1.1
GABRIELA LUCCHESI BARBOSA    1.3
GIOVANA TEIXEIRA GONÇALVES    2.3
GIOVANNA BORGES MACHADO    5.6

GIOVANNA ESPER MARTINS VIEIRA    6.8
GUILHERME ABRAS      6.9
GUILHERME FERREIRA VILLELA    1.7
GUILHERME TEIXEIRA VIANA     2.9
GUSTAVO FIGUEIREDO CASSINI    3.1
GUSTAVO FONSECA DRUMOND SOUZA   7.1
GUSTAVO GOMES PRADO     6.6
GUSTAVO HENRIQUE MATOS TAVARES   6.6
GUSTAVO RIBEIRO DE FIGUEIREDO    3.3
GUSTAVO RODRIGUES     5.5
GUSTAVO VASCONCELOS    2.11
HANS CÉSAR DE MOURA PADUANI    3.10
HEITOR PEIXOTO SCHILLERSCHILLER    3.6
HELENA LEITE GUERRA BRANDÃO   7.6
HELENA VÍCTOR LEITE PANADÉS    1.3
HENRIQUE OLIVEIRA DA CUNHA    6.4
HENRIQUE PITANGA JACOB     8.3
HENRIQUE PORTO FERNANDES    6.4
HENRIQUE, VICTOR AMARAL     2.2
HUGO ALMEIDA GARCIA     1.14
HUGO DINIZ BAMBIRRA     8.9
IGOR LISBOA CHIABI SALIBA     1.11
INÁCIO CASTRO MARTINS DA COSTA    8.3
ISABEL JAFET PEDRA      6.1
ISABELLA ATTADEMO PORTO AGUIAR    4.2
ISADORA MARINA COSTA BAX     7.6
JOÃO GABRIEL FIRMINO CANTARUTTI   6.3
JOÃO PAULO FRAGA LEROY PINHEIRO   5.9
JOÃO PEDRO BRETAS DE MELO SOUZA   8.5
JOÃO PEDRO FIGUEIREDO FERREIRA    3.3 | 6.3
JOÃO PEDRO MATTOS DE ALMEIDA    1.6
JOÃO PEDRO MONTEIRO VASCONCELLOS   3.10
JOÃO PEDRO PRESOTI DE ALMEIDA    2.7
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JOÃO RENAULT CORRÊA     4.7
JOÃO ROBERTO MOREIRA BARBOSA    6.3 
JOÃO SCHÄFER DE CASTRO     6.9
JOÃO VICTOR VITAL      5.5
JOSÉ RICARDO FLEURY OLIVEIRA    3.10
JÚLIA DINIZ MENDES MIRANDA    1.5
JÚLIA ESTEVES DE CARVALHO     1.12
JÚLIA MACIEL DE FREITAS ALVES    4.4
JÚLIA MOTA DE ANDRADE NOGUEIRA    1.12
JÚLIA MUZZI VASCONCELOS     1.1
JÚLIA SAMPAIO CASTANHEIRA     7.4
JULIANA ALVES DE SOUZA E SILVA    6.7
JULIANA TEIXEIRA MADEIRA     1.2
KIRIA MARQUES MANSUR     6.8
LARA MARQUES NUNES     1.16
LAURA ALMEIDA IVO      8.7
LAURA GUIMARÃES BELISÁRIO     5.2
LAURA MELO PULITI      3.5
LAVÍNIA LEITE DIAS DUARTE     5.4
LEANDRO FURST GIESBRECHT    3.2
LEONARDO NOGUEIRA DE SALLES    6.9
LEONARDO SIQUEIRA CARDOSO    6.3 | 7.2
LETÍCIA CÉSAR DE ALMEIDA RIBEIRO    2.5
LETÍCIA LAS-CASAS RODRIGUES    4.5
LÍVIA LUCAS BRAGA      3.5
LORENZO PATENTE FRANÇA     3.2
LUANA FAGUNDES RAMOS DE OLIVEIRA   2.6
LUANA OLIVEIRA BERTÚ     1.4
LUCAS ALKMIM BARROS     8.8
LUCAS AVELAR SÁBATO     8.6
LUCAS BICALHO SIQUEIRA LIMA   7.8
LUCAS CARVALHO DE OLIVEIRA    5.1
LUCAS ESTEVÃO MOREIRA DE SOUZA    8.8
LUCAS MENEZES MIRANDA    1.14
LUCAS STANCIOLI SIQUEIRA    6.4
LUCCA LÔBO BARROS DE SOUZA    8.5
LUCCAS BRUM DE ASSIS BARREIRA    5.1
LUÍSA DE AZEVEDO RIGOLON     8.4
LUISA GOMES HASSEN COURA    1.4
LUIZ EDUARDO CARDOSO DE OLIVEIRA   8.3

LUIZA CANÇADO CARAMATTI MANATA   7.4
LUIZA LEROY FARIA      1.15
LUNA MENDES DUTRA      8.4
MARCELA DE OLIVEIRA FURTADO   3.5
MARCELA SOUZA DE LIMA NETTO   1.15
MARCELLA DE CASTRO LEITE    3.9
MARCO ANTÔNIO SCHUTZ GARCIA   7.3
MARCOS FERNANDES FONSECA    6.5
MARIA CECÍLIA DRUMMOND COELHO   4.4
MARIA CLARA COSTA PASCHOALIN    5.3
MARIA CLARA FIGUEIREDO FERREIRA   1.5
MARIA CLARA GONÇALVES BRAGA    7.5
MARIA CLARA GONÇALVES CARNEIRO   6.8
MARIA EDUARDA ALVARENGA VALADARES  5.10
MARIA EDUARDA MERLJAK PINTO     1.8
MARIA EDUARDA RIBEIRO LIMA   1.12
MARIA FERNANDA      2.1
MARIA LAURA DE PAULA PRAÇA    1.3
MARIA LUIZA SOARES BAÊTA DA COSTA   5.4
MARIA PAULA ÁVILA VILELA     7.4
MARIA SILVA ROSSI LETÍCIA BARONI NEVES B.   6.1
MARIA VITÓRIA PINHEIRO TOCAFUNDO   7.7
MARIANA ABURACHID PEIXOTO    6.7
MARIANA PORTO COSTA     6.8
MARINA AYUMI ROCHA ARAKAKI    5.3
MARINA RIBEIRO DINIZ     2.3
MARINA RIOS DE OLIVEIRA     1.4
MARINA WERNECK MIRAGLIA     1.12
MARINA YONECO PATROCINIO ALVES    6.7
MÁRIO LÚCIO ANDRADE RENAULT   7.3
MATEUS CERQUEIRA FONSECA    1.10
MATEUS FELIPE FONSECA      8.8
MATHEUS KOCHHANN SILVA     3.1

25



SAMUEL BOAVENTURA LEHMAN    1.11
SÍLVIA CECÍLIA SANTOS NOGUEIRA   7.4
SOFIA BARZON SAAVEDRA     3.5
SOFIA DE LIMA BARBOSA     4.6
SOFIA MAIA FRANÇA      5.6
SOFIA MOREIRA PINTO LARA    2.10
SOPHIA FREITAS RIBEIRO     2.3
TAÍS GONDIM IGLEZIAS     8.4
TÉO MENDES ARAÚJO      1.10
THEO FERREIRA FRANCO     2.8
THEO LEME ROVER ROSI     2.8
THEO PEREIRA DE CARVALHO BARBOSA   4.5
THIAGO DE MATOS PIO FERNANDES    1.14
THIAGO MATOS, JOSÉ PEDRO PERES    2.2
THIAGO NASCIMENTO BORGES    6.3
TIAGO LASCASAS ANTUNES     2.6
VÍTOR LUIZ       2.1
VITÓRIA MUSSI DE FIGUEIREDO    1.1
YAGHO FRANCO GROSSI MOTA    6.5
YASMIN DUTRA PEREIRA     7.6

MATHEUS MENDES MESQUITA     8.2
MAYA PANOUTSOS OLIVEIRA     5.2
MIGUEL MENDES MOREIRA     3.4
NATÁLIA MARTINS MORAIS     8.7
NÍCOLAS RUAS DRUMMOND     3.4
NICOLE CRISTINE GONÇALVES FORTES   1.9
OLÍVIA QUINTÃO PESSOA MOREIRA    1.5
PAULA FERREIRA NOGUEIRA GUERRA    7.5
PAULA HENRIQUES FREITAS     4.3
PAULA MARIA LAGARES COSTA    4.5
PAULO THIAGO ELEUTHERIO FIGUERÓ   1.13
PEDRO AGUIAR SANTOS VIANNA    6.5
PEDRO AQUINO DI PACE MENEZES    7.1
PEDRO CARDOSO DE CAMARGOS   7.2
PEDRO HENRIQUE COSTA GONÇALVES   1.10
PEDRO HENRIQUE GIRARDELLI CAIRES VI   4.4
PEDRO HENRIQUE MORAIS CAMPOS    1.6
PEDRO HENRIQUE RABELO DE MOURA   2.9
PEDRO NEGRI LEÃO LAMBERT     1.7
PEDRO PEREIRA PASSOS     3.1
PEDRO RESENDE PEREIRA MARINHO   1.10
PIERO PIOMBI       2.7
RAFAEL ARANTES PESSOA AYRES    5.3
RAFAEL ARAÚJO PACE      1.10
RAFAEL DRUMOND      5.7
RAFAEL MATOS      5.7
RAFAEL MATOS OLIVEIRA SANA MORAIS   2.7
RAFAEL MOREIRA BARBOSA BAPTISTA    2.4
RAFAEL PEREIRA BORLIDO     3.7
RAFAEL TOSCANO MARTINI MATTOS    5.1
RAFAELA ABURACHID PEIXOTO    2.5
RAFAELA BONFIOLI COSTA     8.4
RAFAELA PIRES FONSECA BATITUCCI    1.2
RENÉ MOURA GROENNER     3.9
RENNZO ALVES TONUSSI     2.6
ROBERTA SOUZA SILVA LOBATO    4.2
RODRIGO COBRA GOURSAND    4.5
RODRIGO DE ALCANTARA ALMEIDA    3.2
RODRIGO DE FREITAS     5.5
RODRIGO DRUMMOND MACEDO    3.7
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