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Mantenha crianças e 
adolescentes 
seguros com uma 
comunicação aberta  

Diga a eles que, caso vejam algo 
na internet que os deixe 
chateados, desconfortáveis ou 
assustados, eles podem 
conversar com você e que você 
não ficará bravo nem os castigará

Fiquem atentos para sinais de 
alerta. Observe se a criança está 
se afastando, ficando chateado, 
reservado ou obcecado por 
atividades on-line

Crie relacionamentos de 
confiança e comunicação aberta 
oferecendo apoio e incentivos 
positivos

Perceba que cada criança é 
diferente da outra, podendo usar 
diferentes formas para se 
comunicar. Ajuste sua forma de 
comunicação às suas 
necessidades. Crianças com 
dificuldades de aprendizagem, por 
exemplo, podem exigir 
informações em um formato 
simples.

   Mantendo crianças e adolescentes seguros na internet
Crianças e adolescentes agora passam mais tempo na internet. Essa conexão ajuda a reduzir o impacto da 

crise da COVID-19 e os incentiva a continuar com suas vidas, mas também apresenta riscos e perigos.

Bullying virtual 
realizado por colegas e 
por estranhos

Crie hábitos 
saudáveis e 
seguros na 
internet
Envolva seus filhos, 
crianças ou adolescentes, 
na criação de acordos sobre 
o uso saudável de 
dispositivos digitais

Crie lugares e horários em 
que seja proibido usar 
qualquer dispositivo na sua 
casa (ao se alimentar, ao 
dormir, ao jogar ou ao fazer 
as tarefas da escola)

Ajude seus filhos e filhas a 
aprender como manter suas 
informações pessoais em 
sigilo, principalmente de 
estranhos. Algumas 
pessoas não são quem 
dizem ser!

Lembre as crianças que o 
que é publicado na internet 
fica sempre na internet 
(mensagens, fotos e vídeos)

Supervisione o tempo online 
de crianças em tablets,  
computadores e 
smartphones 

Passe algum tempo 
na internet com 
seus filhos e filhas

Acessem sites, redes sociais, 
jogos e aplicativos juntos

Ensine os adolescentes a 
denunciar conteúdos 
inadequados (confira a seguir)

Common Sense Media oferece 
ótimas recomendações de 
aplicativos, jogos e 
entretenimento para 
diferentes faixas etárias

Soluções digitais 
para proteger 
seus filhos na 
internet

Definir controles parentais

Ative o SafeSearch no seu 
navegador

Defina configurações de 
privacidades rigorosas para 
aplicativos e jogos on-line

Cubra a webcam quando 
não a estiver usando

Denuncie casos de violência contra crianças na internet  Outros recursos

Riscos na internet 

Adultos procurando crianças 
para fins sexuais em redes 
sociais, jogos e plataformas de 
mensagens 

Conteúdo nocivo: violência, 
misoginia, xenofobia, incitação 
ao suicídio e automutilação, 
desinformação, pornografia 
etc.

Adolescentes compartilhando 
informações pessoais e fotos 
ou vídeos íntimos deles 
mesmos
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