PAIS E EDUCADORES

Sua participação é

muito importante!

!

Assim como você ensina seus filhos a olhar para os dois lados antes de
atravessar a rua, também precisa ensiná-los a usar a Internet com segurança
e responsabilidade. Como fazer isso? A melhor prevenção é a informação, pois
conhecendo os riscos mais facilmente seus filhos conseguirão se prevenir.
Reforce os cuidados
que seus filhos devem
ter com estranhos.
Oriente-os para não
aceitar desconhecidos
nas redes sociais e
não marcar encontros
com “conhecidos apenas da Internet”.

Converse com seus
filhos sobre a importância de preservar
a privacidade deles
e de respeitar a das
outras pessoas.

Ajude a combater o
cyberbullying. Oriente seus filhos para
não postar, curtir ou
compartilhar conteúdos humilhantes.

Ajude seus filhos a
manter os equipamentos seguros,
com todas as atualizações aplicadas e
os aplicativos com
as versões mais
recentes. Instale
mecanismos de
segurança, como
antivírus e firewall
pessoal.

Observe o comportamento dos seus
filhos. Atitudes
como fechar aplicativos, bloquear o
equipamento e ficar
nervoso quando
alguém se aproxima
podem indicar que
há algo errado.

Dê o exemplo! Reclamar que seus filhos não
saem da Internet não
adianta nada se você
faz o mesmo.
Se desejar, utilize os
recursos de controle parental, mas lembre-se que
eles somente oferecem
proteção adicional e não
substituem o diálogo.
Fique atento caso seus
filhos apresentem
sintomas associados ao
cyberbullying, como não
querer ir à escola, baixa
autoestima e depressão.
Oriente seus filhos sobre
os perigos de participar
de desafios que coloquem
a saúde em risco.

Não seja o vilão.
Respeite a privacidade, a individualidade
e a intimidade dos
seus filhos. Pense
bem antes de postar
imagens em que
eles apareçam.
Ajude seus filhos a
escolher boas senhas
e alerte-os para que
não as passem para
outras pessoas.

Lembre-se que a
Internet não tem nada
de virtual, tudo que
acontece nela tem
consequências reais!
Encontre mais
informações sobre
essas dicas:
internetsegura.br

