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Dicas que deve dar aos seus filhos:  
 
� Não colocar fotografias ou proteger as 

fotografias apenas para certos grupos de 
pessoas verem.  

� Ter passwords seguras. 
� Não partilhar informação pessoal como 

telefone, telemóvel, moradas, nome de escola, 
passatempos. 

� Não aceitar pedidos de amizade de pessoas 
que não conhecem. 

� Não falar em chats com pessoas 
desconhecidas. 

� Pedir autorização aos pais se quiserem colocar 
na Internet fotografias ou informação pessoal 
ou de outras pessoas. 

� Informe que toda a informação ou fotografia 
colocada na Internet, sem restrições, fica 
acessível a todas as pessoas. Pessoas 
desconhecidas podem modificar a imagem, 
enviá-la por telemóvel, criar blogs ofensivos, 
etc. 

� Tenham também atenção às webcams. Não as 
devem utilizar sem supervisão, pois poderão 
passar a sua imagem a pessoas que não 
conhecem na realidade. 
 
 
 

� Sites que pode consultar para mais 
informações: 

IPDJ 



 

A segurança online deve ser uma preocupação prioritária 
quando se fala em crianças e jovens online. Face aos perigos 
existentes e ao espírito curioso deles, é fundamental que os 
pais estejam um passo em frente dos filhos, como forma de 
os educarem e prevenirem situações de risco. 

Sabemos que, na grande maioria dos casos, as crianças e 
jovens até sabem mais que os pais quando o assunto é 
Internet… mas é fundamental que os responsáveis pelos 
menores se esforcem para conhecer mais sobre este imenso 
mundo, para ajudarem os seus filhos na sua segurança. 

Neste folheto pretendemos transmitir algumas 
informações, dicas e boas práticas no uso das Novas 
Tecnologias para os pais poderem acompanhar as crianças 
e jovens na utilização diária de Internet e telemóvel. 

Os computadores e a Internet alteraram a vida diária das 
famílias, e são uma ferramenta imprescindível para adultos, 
crianças e jovens aprenderem, pesquisarem, fazerem amigos 
e divertirem-se. 

Torna-se fundamental dotar os pais e educadores de 
competências para que não exista uma exclusão digital dos 
adultos, podendo ser as Novas Tecnologias o elo de ligação 
entre gerações. 

� No seu computador, instale sempre u 
antivírus e mantenha-o atualizado. Os 
antivírus protegem o seu computador de 
algumas ameaças online. É fundamental ir 
atualizando o antivírus, pois diariamente surgem 
novos vírus, e caso não seja realizada a 
atualização do software, o computador ficará 
desprotegido. 

� Tenha a Firewall sempre ativa, uma vez que 
esta funciona como uma parede; uma porta 
contrafogo que “não deixa entrar o perigo”. 
Todavia, mesmo tendo estas ferramentas ativas, 
é sempre necessário continuar a ter cuidado e 
uma postura preventiva. 

� Não faça o download ou instale os 
programas que apareçam no computador, sem 
ter solicitado. Em muitos casos, ao fazer-se o 
download do programa, está a instalar-se um 
programa de vírus no computador, que pode 
copiar toda a informação que tem no 
computador, desde as passwords até às fotos e 
vídeos. 

� Tenha atenção aos links enviados por 
emails, pois podem ser também uma forma de 
vírus. Não deverá carregar nos links. Se quiser 
aceder à página, deve escrever o endereço na 
barra do Internet Explorer e ver para onde é 
encaminhado. Em muitos casos, as 
páginas/sites parecem ser verdadeiros, mas são 
um “espelho”, que pretendem obter os dados 
pessoais. Não deve confirmar os seus dados 
pessoais. Se algumas destas mensagens lhe pedir 
password, nunca deverá dar. 

A COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DA INTERNET 
 
As crianças/jovens têm muitos amigos e a Internet possui 
muitas ferramentas que facilitam o contato com mais 
pessoas, tornando-nos mais próximos uns dos outros e 
permitindo conhecer mais pessoas. 
Exemplos são os e-mails, blogs, redes sociais, etc. As 
crianças/jovens usam a tecnologia para se conhecerem e 
veem estes sites como ”privados” e sem controlo dos pais.  
 
Esta nova realidade alterou alguns conceitos, tais como, a 
partilha de informação pessoal e privacidade. Nesse sentido, 
pais/educadores e crianças devem ter uma atitude 
consciente para não colocarem a sua integridade física em 
risco. 
Diversos especialistas nesta área recomendam que os pais 
‘percam’ um pouco do seu tempo a pesquisarem e 
aprenderem acerca das redes sociais que os seus filhos 
utilizam. É importante estarem familiarizados com as 
plataformas populares como o Facebook, mas também 
conhecerem outras, de forma a conseguirem entender 
melhor de que forma estes serviços funcionam, quais as 
suas vantagens e também consequências de uma má 
utilização. 
 
Existem já muitos pais com perfis criados nas redes sociais, 
mas por vezes estão pouco educados acerca das mesmas, 
colocando por vezes, eles mesmos, conteúdos impróprios. 

O computador e a Internet são excelentes ferramentas para 
as crianças/jovens aprenderem, brincarem, pesquisarem, 
ouvir música, fazer amigos, etc. 
Adote uma atitude consciente quanto à utilização do 
computador: 
� Coloque o computador numa área pública da casa, 

por exemplo, na sala de estar. Assim, poderá ir 
acompanhando os sites visitados pela criança. Ao 
estarem num ambiente isolado, longe do olhar dos mais 
velhos, mais facilmente as crianças dizem ou fazem 
coisas que não são adequadas. 

� Defina regras e horários de utilização do 
computador e Internet. 

� Não proíba o uso da Internet, uma vez que os 
computadores estão por todo o lado – escola, casa dos 
amigos, bibliotecas. Por este motivo, há que ensinar 
comportamentos adequados às crianças para uma 
utilização correta e segura das Novas Tecnologias. 

Hoje em dia todos têm computador, smartphone 
e/ou tablet e, senão veem as coisas no computador, 
veem no smartphone, pois têm acesso à Internet 
facilmente. Mas é aqui que os pais têm um papel 
fundamental, no sentido de desenvolver regras e 
orientações, indicar o certo e o errado, o tipo de 
comportamentos que deve ser evitado, o tempo de 
utilização das redes sociais, em que circunstâncias 
podem ir à Internet, etc. Mas não imponham regras 
muito duras. Tentem aplicar um meio-termo em que 
criança e pais fiquem satisfeitos, para mais 
facilmente serem cumpridas. 

 

Muitas crianças/jovens utilizam as redes sociais sem uma 
consciencialização dos seus perigos e consequências 
daquilo que publicam. Por ser uma ferramenta de fácil e 
rápida utilização, há a tendência de se colocar tudo como 
forma de obter um feedback positivo. 
Assim, é fundamental que os pais se sentem e conversem 
com os filhos, demonstrando que existem perigos reais nas 
redes sociais tais como o Cyberbullying. É ainda 
fundamental dar a confiança e liberdade ao seu filho para 
que lhe coloque questões ou peça ajuda. 
 
O objetivo é a que as crianças e jovens se consciencializem 
mais acerca deste assunto, pensando sempre duas vezes 
antes de publicar algo. 
 


