
INTERLAND

Google Interland é um jogo desenvolvido pela empresa Google 
que tem como proposta trabalhar a confiança e segurança dos 
estudantes no uso de recursos online, através de 4 reinos, o jogo propõe ao
usuário uma viagem onde ele é o protagonista da história e deve resolver através
de perguntas e interações problemas que pode vir a enfrentar no mundo online. 
Esta disponível para acesso através do endereço:
https://beinternetawesome.withgoogle.com/pt-br_br/interland

O game gratuito baseado na Web
do Google torna o exercício sobre
cidadania digital a pesquisa
envolvente e prática. A aventura
expõe lições importantes da
segurança digital na prática com
jogos desafiadores, nos quais as
crianças fazem várias perguntas
sobre cenários do mundo real.
Analise cada um dos quatro jogos
e as perguntas que são realizadas
em cada espécie. 

Neste mundo o usuário encontra o local mais ensolarado da população, os fuxiqueiros estão buscando
encrenca por todos os lados. Seja útil, bloqueie e relate os fuxiqueiros para parar suas ações
oscilantes e contagiosas. Use de sua gentileza com os Internauts e restaure a natureza pacífica da
terra. Chegue ao topo do império e espalhe boas energias, vingando o mal. Recomendado para as
idades mais jovens, porque há um fator de alta satisfação e fácil de jogar. As primeiras idades
elementares gozarão da bondade que se espalha enquanto fazem seu salto interno para diferentes
níveis espalhando gentileza por todo o Reino.
Utilize as flechas a direita, esquerda e acima para comandar o seu Internaut, navegue pelo Kind
Kingdom para pegar os corações e dar tristes Internauts por todo o país. Ao dar-lhes corações,
polegares para cima ou cumprimentos, você vai espalhar gentileza e fazê-los felizes.
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https://www.tucajogos.com.br/jogo-mais-dificil-do-mundo.html


INTERLAND
O Rio da Realidade o

córrego que passa pela
cidade de Interlândia

emana com episódios de
ficção. Atravesse as

corredeiras usando seu
melhor julgamento.

Cuidado com os phishers à
espreita na água. Eles vão
tentar enganar você. Para

chegar ao outro lado do rio,
responda corretamente às

perguntas em cada
plataforma.

Nesta etapa do jogo a
informação viaja à velocidade
da luz onde existe um
oversharer entre os Internauts
conhecidos. Bounce cada post
fora dos espelhos para obtê-los
para o internauta certo. 
O centro montanhoso da
cidade de Interland é um lugar
onde todos se misturam e
cruzam caminhos. 

Você vai precisar fazer as coisas de maneira bem pensada e planejada para depois
compartilhar com seus amigos.
O modo permite que as crianças direcionem informações para vários indivíduos ou para o
lixo movendo feixes de laser e espelhos. Utilize as teclas de seta para ativar o personagem.
As crianças terão que usar seu conhecimento de ângulos para posicionar o laser na fileira
direita, mas também obterão quantas tentativas forem necessárias para direcionar o feixe
de laser para o alvo pretendido.

As crianças podem tentar responder à pergunta quantas vezes puderem e, se ficarem
presas, as janelas aparecerão para fornecer assistência

Utilize o mouse para clicar em blocos hexagonais iluminados para ver as respostas às
perguntas. Após ler as opções, selecione o que acha que é a resposta certa clicando duas

vezes com o mouse. Na grande maioria há três respostas para escolher, mas algumas possui
apenas 2.
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INTERLAND
A Torre do Tesouro é uma
fortaleza onde você pode

guardar seus objetos de
valor. Ultrapasse os

hackers ou eles vão roubar
suas mensagens e

identidade. Inicie a
partida colhendo suas

mensagens e e-mails
contendo suas coisas

particulares e armazene-
as com segurança.

Como os quatro jogos são projetados para jogar a qualquer hora independente da ordem.
Seu objetivo é negar hackers, roubar phishers, cyberbullies e aprender o que for preciso
para se tornar um Internet Awesome.

Utilize as setas do teclado, as crianças precisam correr e saltar pela terra. Atingir obstáculos
fará com que os hackers roubem suas mensagens e informações privadas, utilize senhas

fortes para dificultar. Manipule o s 3 três níveis de jogo e seja o campeão.

DICAS PARA SER UM CIDADÃO DIGITAL RESPONSÁVEL
SMART: Onde aprendemos a compartilhar com cuidado;
ALERTA: Onde aprendemos a não cair por falso;
FORTE: Onde aprendemos como proteger nosso material digital;
TIPO: Onde aprendemos que é legal ser gentil;
BRAVE: Onde aprendemos que, quando em dúvida, falamos.
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