
- Reserve o uso do celular e outros eletrônicos para os
momentos de lazer. Lembre-se: você é estudante, logo,
durante os dias úteis, o tempo dedicado ao celular ou a
outras tecnologias não deve ser superior ao tempo de
estudo.

SEGURANÇA

NO MUNDO

VIrTUAL

Antigamente, na época de nossos pais e avós, não 
existia internet. As brincadeiras eram de rua e as 
crianças brincavam com carrinho, bola e corda. 
Hoje, as coisas mudaram e praticamente todos 
têm aparelhos celulares, computadores e video-
games, independente da idade e do sexo. Isso, em 
teoria, era para ser fantástico e uma grande 
evolução, mas, com o uso excessivo desses 
aparelhos, acabamos nos afetando e criando 
problemas. Não estamos dizendo que é errado 
usar esses aparelhos, muito pelo contrário, mas 
com o  uso excess ivo ,  acabamos nos 
prejudicando e, às vezes, deixamos de trabalhar 
ou estudar. 
Além disso, há o cyberbullying, que se refere a 
repetitivas agressões, ofensas e humilhações 
nas redes sociais e estas causam sofrimento, 
traumas e muita tristeza na vida das vítimas. 
Podemos, ainda, ser vítimas de pessoas más, 
desconhecidos que só querem informações para 
atos criminosos, como sequestro, pedofilia, 
chantagem. Parece exagero, mas tudo isso 
acontece.
Para prevenir esses danos, criamos esta cartilha 
que tem o objetivo de orientar as pessoas a serem 
mais responsáveis ao desfrutar da internet. 
Vamos falar sobre a importância da segurança no 
mundo virtual. 

oFique de olho nas dicas do 7  ano e aprenda com a 
gente a caminhar no mundo virtual com 
segurança.

- Na hora de dormir, desligue o celular e deixe-o fora do

seu quarto. O celular emite uma luz que inibe a liberação

do hormônio que induz o sono. Se você ficar com o

celular ligado, terá dificuldades para iniciar o sono e isso

pode comprometer a sua qualidade de vida.



O uso do celular e de outras tecnologias pode 
nos trazer muitos benefícios, mas também 

muitos malefícios. O celular deve ser usado com 
consciência, pois seu uso excessivo pode nos 

deixar com dificuldades no colégio, nos 
relacionamentos e até alterar o nosso humor. 
Fique atento(a) às nossas orientações para o 

uso saudável e responsável da internet:

- Não compartilhe dados pessoais em suas redes sociais, como nome completo, idade, escola em que estuda, endereço de sua casa, número de telefone.

- Defina um limite de tempo para o uso de aparelhos eletrônicos e respeite-o. Lembre-se de que conviver com a família, os amigos e a natureza é importante para um desenvolvimento saudável, tanto físico quanto psicológico.

- Durante os momentos de estudo, de realização dos 

deveres e das refeições, mantenha o celular desligado e, 

de preferência, em outro ambiente. Procure viver cada 

momento com qualidade e concentração. 
- Denuncie qualquer comportamento, mensagem, foto 

ou vídeo inconveniente ou que revele atitude agressiva 

ou de assédio para seus pais ou responsáveis. 

Converse com seus pais sobre tudo o que o incomodar 

ou sobre conteúdos que você não compreender. Ficar 

calado pode ser a pior opção!

- Utilize senhas com, pelo menos, oito caracteres (letras, 
números e símbolos) bem misturados e nunca 
compartilhe sua senha com ninguém, nem com seus 
melhores amigos(as) ou namorado(a).

- Não exponha sua vida íntima na internet. NUNCA 
compartilhe fotos íntimas ou revelações de cunho pessoal, 
nem mesmo com seu(sua) namorado(a) ou seu(sua) 
melhor amigo(a), pois o que cai na rede torna-se de 
domínio público. Preserve-se e cuide da sua privacidade.

 Não envie mensagens ou fotos por e-mail, torpedo ou 

recados nos sites de relacionamentos com conteúdo 

que possa ofender, humilhar, chatear ou agredir outra 

pessoa. Antes de publicar, pense: o que eu vou escrever 

poderia dizer pessoalmente para qualquer pessoa? 

Lembre-se: depois que está publicado na internet, não 

tem como arrepender e voltar atrás para apagar.




