
Conexão com segurança
É preciso conversar com os jovens sobre a proteção de dados e informações pessoais antes de eles entrarem na 
internet. Eles precisam saber como estão se conectando à internet: Eles estão usando acesso discado, DSL, Wi-Fi 
ou uma rede celular (por exemplo, 4G). Eles também precisam saber as possíveis vulnerabilidades. Por exemplo, 
se seu filho usa o Wi-Fi, precisa entender a diferença entre redes seguras e não seguras. Conexões por Wi-Fi 
seguras exigem uma senha para serem usadas. Normalmente, oferecem mais proteção do que as redes não 
seguras. Porém, às vezes, usar uma rede pública e não segura é a única forma de entrar na internet. Ajude seu 
filho a aprender quais medidas ele pode tomar para proteger as informações dele ao se conectar à internet dessa 
forma. Por exemplo, usando uma conexão VPN criptografada.

INICIE UMA CONVERSA SOBRE COMO SE CONECTAR COM SEGURANÇA:
Você usa quais métodos para se conectar à internet? Vamos aprender mais sobre como esse método 
funciona (por exemplo, assistir a um vídeo online).

Por que você acha que é arriscado o compartilhamento de informações pessoais, como números de cartão 
de crédito, através de uma rede não segura?

Por que é importante ter cuidado antes de compartilhar a senha do Wi-Fi da nossa família?
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Aproveite as senhas ao máximo
Uma senha forte é uma das formas mais simples de proteção das informações que compartilhamos online. Os 
jovens precisam saber como criar uma e mantê-la segura. Ajude seu filho a criar uma senha que tenha pelo menos 
sete caracteres, use uma combinação aleatória de letras, números e símbolos e não tenha informações pessoais. 
Quanto mais extensa e complicada a senha, mais difícil será para decifrá-la. Contudo, também ser difícil lembrar 
dela. Um método para criar senhas mais fáceis de lembrar é substituir algumas das letras de uma frase: "Adoro casa!" 
pode se tornar a senha "@d0r0Ks*!" Lembre a seu filho de evitar compartilhar senhas ou anotá-las em algum lugar.

INICIE UMA CONVERSA SOBRE SENHAS:
Você já se sentiu alguma pressão para compartilhar sua senha com alguém? O que você fez?

Por que é importante que cada conta tenha uma senha diferente?

Vamos falar sobre situações em que posso pedir suas senhas. Como podemos garantir o respeito à sua 
privacidade? Como podemos garantir que tenho as ferramentas necessárias para manter você em 
segurança?
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Como utilizar as configurações de privacidade
As configurações de privacidade podem ajudar os jovens a ter certo controle sobre quem vê as informações deles 
e onde elas são compartilhadas. Por exemplo, algumas plataformas permitem que as imagens sejam compartilha-
das com pessoas específicas. Para utilizar as configurações de privacidade, os jovens precisam saber exatamente 
quais informações compartilham quando estão online: pode ser mais do que imaginam. Por exemplo, algumas 
plataformas digitais usam tecnologias, como cookies e GPS, para rastrear a atividade da web e os locais físicos dos 
usuários. Felizmente, muitas dessas plataformas têm a opção de desativar esses recursos (ou parte deles). Ajude 
seu filho a se familiarizar e aplicar as configurações de privacidade a todas as plataformas digitais que ele usa. 
Contudo, é importante lembrar a ele de que as configurações de privacidade não garantem a proteção total das 
informações. Se ele estiver preocupado em perder o controle de algo que compartilha online, talvez o melhor 
seja não compartilhar.

INICIE UMA CONVERSA SOBRE O USO DAS CONFIGURAÇÕES DE PRIVACIDADE:
Como você está usando as configurações de privacidade para proteger suas informações?

Você sabia que as imagens podem conter metadados informando quando e onde foram capturadas? Vamos 
ver se o seu dispositivo/plataforma digital permite desativar isso.

Você usa serviços de localização para fazer check-in nos locais? Quais medidas você está tomando para 
proteger sua localização quando não deseja compartilhá-la?
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As regras do compartilhamento
Para ajudar seu filho a dominar os conceitos básicos do compartilhamento de informações pessoais em 
ambientes digitais, ensine que o contexto é importante. Em alguns casos, ele pode ter de compartilhar 
informações para acessar alguns aplicativos e sites, como nome, endereço de email e data de nascimento. Em 
outros casos, ele pode querer compartilhar informações sobre a vida dele, como fotos. Seu filho deve conseguir 
perceber se a plataforma ou o indivíduo que está pedindo informações é confiável. Por exemplo, as plataformas 
confiáveis tomam medidas para proteger as informações dos usuários e têm políticas de privacidade informando 
o que fazem com as informações deles. Para mostrar que são confiáveis, as pessoas respeitam as informações 
pessoais compartilhadas com elas. Isso inclui não usar essas informações para praticar bullying, não 
compartilhá-las sem permissão e não tirar vantagem do usuário. Ensine a seu filho que pessoas que não respeitam 
as informações pessoais dele não devem ter acesso a elas.

INICIE UMA CONVERSA SOBRE COMO COMPARTILHAR INFORMAÇÕES PESSOAIS:
Com quais informações pessoais você toma cuidado antes de compartilhar online?

Por quais pistas você procura para dizer se um site/aplicativo/plataforma é confiável?

O que você pode fazer se alguém com quem você compartilhou informações pessoais trair a sua confiança?
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Configurações de privacidade
Saber usar as configurações de privacidade é uma habilidade essencial dos conceitos básicos sobre ambientes 
digitais para todos os jovens. Esta atividade ajudará seu filho a pensar nos diferentes tipos de informações que ele 
compartilha online e em como pode usar as configurações de privacidade para protegê-las.

Pergunte ao seu filho: Qual é o grau de controle que você tem sobre as informações que compartilha online?

Ajude seu filho a pensar em quais informações ele deseja manter privadas online, como número de telefone, 
endereço, horário e local. Pergunte se há informações que ele gostaria de compartilhar com algumas pessoas, 
como amigos, mas não com outras pessoas.

Diga ao seu filho: Não podemos ter controle total sobre o que acontece com as informações que 
compartilhamos online, mas podemos usar as configurações de privacidade para ajudar a protegê-las. Por 
exemplo, algumas configurações de privacidade podem ajudar a controlar quem vê as informações que você 
publica. Vejamos as configurações de privacidade em seus sites favoritos.

Cada plataforma tem configurações de privacidade diferentes, que podem ser difíceis de entender. Ajude seu 
filho a pensar sobre elas em relação às informações que ele deseja controlar. Por exemplo, se seu filho deseja 
manter privado o endereço de email dele, deve procurar configurações que permitam controlar quem vê 
informações de contato. Ajude seu filho a fazer perguntas sobre o que as configurações de privacidade dele 
podem fazer. Por exemplo:

Essas configurações de privacidade permitem que eu escolha quais públicos podem ver o que eu compartilho?
Quais informações pessoais (por exemplo, informações de contato) essas configurações me ajudarão a manter 
privadas?
Consigo controlar quem entra em contato comigo, incluindo pessoas que não conheço?
Consigo remover meu perfil das pesquisas feitas em um navegador?
Consigo usar essas configurações para impedir que a plataforma rastreie minha localização física ou minhas 
ações online?

OBSERVAÇÃO: se o seu filho é pequeno, convém ajudá-lo a ler e escolher as configurações de privacidade. Se o 
seu filho já é um pouco mais velho, talvez queira escolher as próprias configurações de privacidade: inclusive 
algumas que impedem você de ter acesso total ao conteúdo dele. Cada família terá regras diferentes sobre quais 
informações as crianças podem escolher não mostrar aos pais ou responsáveis. Converse com seu filho com 
antecedência sobre as regras da família, incluindo as consequências de violá-las.
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Senhas fortes
Uma senha forte ajuda a proteger suas informações pessoais online. Esta atividade ajudará seu filho a aprender 
como criar uma senha forte e fácil de lembrar.

Pergunte ao seu filho: Como você escolhe as senhas das suas contas online?

Diga ao seu filho: Senhas fortes ajudam a proteger suas contas online. Quais características você acha que 
uma senha forte tem?

Se seu filho não mencionar as seguintes características, apresente-as na conversa. Senhas fortes:
São fáceis de memorizar.
São mantidas em privado. Os jovens não devem informar suas senhas a ninguém além dos pais ou responsáveis, 
exceto quando exigido por lei.
São difíceis de adivinhar. Não devem conter informações pessoais nem conhecidas.
Devem conter no mínimo sete caracteres. Quanto maior a senha, melhor.
Use uma combinação de letras maiúsculas e minúsculas, números e símbolos.

Usando as informações acima, você e seu filho devem criar uma senha forte e uma fraca. Expliquem um ao outro 
o que torna as senhas fortes ou fracas.

D E S A F I O
Ao praticar a criação de senhas fortes, você também pode aproveitar a oportunidade para conversar com seu filho 
sobre algoritmos, um conceito do pensamento computacional. Algoritmos são um conjunto de instruções passo a 
passo usadas para a realização de uma tarefa. Nesse caso, a tarefa é a criação de uma senha. O desenvolvimento de 
um algoritmo pode fazer com que seja mais fácil lembrar a senha, pois cada senha segue o mesmo conjunto de regras.

EXEMPLO DE ALGORITMO DE SENHA:

Pegue letra sim e letra não da URL de um site e junte-as.

Torne maiúsculas a primeira e a última letras.

Conte as letras e adicione o número no meio das letras reunidas.

Conte as letras e adicione ao fim o símbolo correspondente. Por exemplo, se houver sete letras, use o símbolo 
"&". Se houver mais de nove letras, adicione dois símbolos. Por exemplo, "12" vira "!@".

Crie uma última regra a ser usada caso a senha tenha menos de sete caracteres. Por exemplo, adicione ao fim da 
senha seu número favorito mais três.
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Equilíbrio: não se trata apenas de tempo
O equilíbrio digital leva em conta tanto a quantidade como a qualidade do tempo online dos jovens. 
Duas perguntas importantes para se fazer sobre a quantidade de tempo que o seu filho gasta online são:

“Isso impede o meu filho de cumprir as obrigações que tem?”.

“Isso está afetando a saúde física ou emocional do meu filho?”.

Se a resposta para alguma dessas perguntas for “sim”, talvez o seu filho precise de limites de tempo online mais 
rígidos. Se a resposta para ambas as perguntas for “não”, reflita sobre a qualidade do tempo que o seu filho passa 
online. Ajudar os jovens a fortalecer os relacionamentos interpessoais e explorar interesses é um dos principais 
benefícios do aprendizado online.

Você também pode ajudar o seu filho conectando as atividades online com os interesses offline que ele tem. Por 
exemplo, depois de assistir a um clipe de um jogo de futebol, você e o seu filho podem tentar imitar os 
movimentos enquanto jogam bola.

INICIE UMA CONVERSA SOBRE EQUILÍBRIO:
Em algum momento, você tem a sensação de que gasta muito tempo online? Por que sim ou por que não?

Quais atividades offline você gostaria de ter mais tempo para fazer?

Quais atividades online você gostaria de ter mais tempo para fazer?

www.facebook.com/fbgetdigital

Dicas e puxadores de conversa 
para famílias

Seja digital... com bem-estar

1

2
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Você é o que você 
visualiza/compartilha/publica
Identidades digitais ou online são versões de nós mesmos que existem online. Os jovens podem ter identidades 
online semelhantes às identidades offline ou totalmente diferentes. Alguns mudam a identidade com base na 
pessoa com quem estão interagindo. Por exemplo, eles podem usar uma identidade para os amigos e outra para a 
família, o que é normal. Mesmo offline, jovens e adultos podem modificar o comportamento ao interagir com 
diferentes grupos de pessoas. No entanto, quem tem um senso de identidade saudável demonstra os mesmos 
valores fundamentais em qualquer interação.

Você pode ajudar o seu filho a desenvolver uma identidade online sólida identificando com ele os valores funda-
mentais que são importantes para a sua família. Você também pode perguntar ao seu filho sobre os valores que 
ele formou com as próprias experiências. Converse com ele sobre como praticar esses valores constantemente e 
ser autêntico online, mesmo quando é complicado.

INICIE UMA CONVERSA SOBRE IDENTIDADE DIGITAL:
Em algum momento, você publica algo online porque quer que as pessoas vejam você de uma certa maneira?

Algum amigo seu, quando está com você pessoalmente, age de forma diferente de quando está online? 

Como você se sente em relação a isso?

Eu sei que você pode ter mais de uma identidade online. Você se sentiria confortável se eu visse todas elas?
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Faça um plano para se recuperar rápido
As habilidades de resiliência são uma parte essencial do bem-estar digital. Elas capacitam os jovens a gerenciar 
situações e emoções negativas. Uma maneira de ajudar o seu filho a desenvolver as habilidades de resiliência é 
elaborar planos para lidar com situações que ele pode enfrentar online. Por exemplo, pergunte ao seu filho o que 
ele faria se colegas fizessem comentários negativos sobre uma foto que ele compartilhou online. Durante a 
conversa, você pode legitimar os sentimentos dele enquanto o ajuda a encontrar uma resposta que não piore a 
situação. Abordando os cenários antecipadamente, você pode ajudar o seu filho a ter mais confiança de que 
conseguirá lidar com qualquer situação que aconteça online.

Ser capaz de identificar relacionamentos solidários é outra habilidade de resiliência essencial. Ter essas conversas 
mostra ao seu filho que você está ali para ouvi-lo e apoiá-lo enquanto ele está online.

INICIE UMA CONVERSA SOBRE RESILIÊNCIA:
Às vezes, eu me preocupo com o que você pode enfrentar quando está online. Podemos discutir algumas 
situações e como você responderia a elas?

Você se sentiria confortável conversando comigo sobre problemas que podem acontecer online?

Quando sentimos emoções fortes, pode ser difícil não reagir imediatamente. Quais são as medidas que 
você pode adotar para controlar os seus sentimentos antes de agir?
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Preparando-se para a resiliência
Quando os jovens se deparam com situações difíceis online, podem não saber como responder. Esta atividade 
ajudará o seu filho a aprender como fazer escolhas saudáveis online incentivando-o a pensar sobre os possíveis 
efeitos das decisões dele.

Pergunte ao seu filho: “como você se sentiria se estas situações acontecessem com você enquanto estivesse 
online?”.

Alguém publica uma foto sua que causa constrangimento.
Alguém publica algo que deixa você desconfortável, como comentários maldosos sobre um grupo de pessoas.
Alguém publica um comentário maldoso sobre algo que você compartilhou online.
Alguém publica algo de que você discorda. Por exemplo, alguém diz que uma música que você curte é ridícula.

Diga ao seu filho: “você pode não conseguir controlar como se sente, mas pode controlar o que fazer e como 
responder a comentários negativos. Você deve tentar tomar decisões que terão resultados positivos”.

Elabore um documento no computador ou à mão. Na parte de cima, escreva ou peça que o seu filho escreva: 
“quando algo ou alguém me aborrece online, posso escolher como responder. Eu posso:”

Trabalhe com o seu filho para pensar em uma lista de ações que ele pode executar. Depois, leia a lista e converse 
sobre os efeitos positivos e negativos de cada ação. Use um código de cores ou um símbolo para distinguir as 
ações com resultados positivos das ações com consequências negativas.

EXEMPLO:

Quando algo ou alguém me aborrece online, posso escolher como responder. Eu posso:

OBSERVAÇÃO: uma ação que gera um resultado claramente positivo para você, como quando o seu filho busca o seu 
apoio, pode significar algo diferente para ele. Alguns jovens temem que pedir ajuda ao pai, mãe ou responsável tenha 
um resultado negativo para eles: ser banidos de usar um site ou plataforma. Se vocês procurarem entender o ponto de 
vista um do outro, poderão trabalhar juntos para identificar a resolução mais saudável em cada situação. Por exemplo, 
ajude o seu filho a entender que buscar o seu apoio desenvolve a confiança e pode resultar em mais liberdade online.
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Respirar fundo ou fazer outra coisa até me acalmar. E, depois, responder. 😊

Buscar apoio de amigos e familiares. 😊

Responder de forma maldosa. ☹

Comprar uma briga offline. ☹

Bloquear ou denunciar. 😊
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Planejamento para o bem-estar digital
As habilidades de bem-estar digital podem ajudar os jovens a tornar o uso da internet uma parte saudável e 
equilibrada das suas vidas. Esta atividade ajudará o seu filho a criar um plano para o bem-estar digital que 
estimule o uso saudável e equilibrado.

Diga ao seu filho: “é importante para mim que o seu tempo online seja saudável e equilibrado. Podemos 
trabalhar juntos para criar um plano que ajude você a usar a internet dessa forma?”.

Imprima e use a folha de exercícios Plano A para o bem-estar digital para auxiliar o seu filho na criação de 
um plano de bem-estar digital. Ouça as ideias do seu filho para as diretrizes desse plano para ajudá-lo a se 
sentir dono dele. Além disso, permita que o seu filho ajude a determinar as consequências, se houver alguma, 
de não seguir o plano.
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Aprenda a criar relacionamentos saudáveis
Para muitos jovens, as comunidades digitais são uma extensão das comunidades offline. Eles podem até interagir 
com as pessoas em ambas as comunidades de maneiras semelhantes, como fazer piadas, apoiar os interesses dos 
amigos, compartilhar conteúdo, fazer planos, discutir e paquerar. No entanto, participar de comunidades online 
apresenta alguns desafios particulares. Pode colocar interações anteriormente privadas em espaços públicos. Por 
exemplo, em vez de enviar um cartão de Dia dos Namorados para alguém, os jovens podem fazer publicações 
abertas nas contas das redes sociais da pessoa. As comunidades online também dão aos jovens um acesso 
contínuo às outras pessoas, o que pode tornar mais difícil o respeito aos limites.

Ajude o seu filho a participar de comunidades online de maneira segura e saudável. Primeiramente, converse com 
ele sobre relacionamentos saudáveis. Não importa se a relação é entre amigos, conhecidos ou pessoas próximas. 
Os relacionamentos saudáveis são baseados na empatia e no respeito. Ajude o seu filho a pensar em como as 
outras pessoas podem se sentir antes de compartilhar, publicar ou comentar em algum conteúdo online. Dê 
exemplos de como ser respeitoso online: não fazer comentários maldosos, não publicar imagens de outras 
pessoas sem permissão e não compartilhar conversas, emails ou outros conteúdos compartilhados de forma 
privada. Converse com o seu filho sobre como estabelecer esses e outros limites nos relacionamentos online dele. 
Explique a ele que um relacionamento em que a outra pessoa não o trata com empatia e respeito não é saudável.

INICIE UMA CONVERSA SOBRE RELACIONAMENTOS SAUDÁVEIS:
Como você definiria um relacionamento saudável entre amigos? Essa definição muda quando é um 
relacionamento amoroso?

Você tem algum amigo que envia muita mensagem de texto? Vamos falar de algumas maneiras de lidar 
com isso. Por exemplo, você pode dizer a esse amigo que eu não quero que você receba mensagens 
durante o jantar.

Como os seus amigos respondem quando você pede a eles que não compartilhem fotos suas online? 
O que você faz quando eles não obedecem?
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Lembre-se de verificar
Muitas pessoas usam as comunidades online como uma fonte de informação. No entanto, nem todas as 
informações compartilhadas são corretas. Pode ser difícil para qualquer pessoa, incluindo os jovens, saber em 
qual informação deve confiar. Por isso, uma parte importante do engajamento digital e da criação de 
comunidades online saudáveis é verificar o conteúdo antes de compartilhá-lo. Quando o cidadão digital sabe que 
pode encontrar informações sérias em uma comunidade digital, isso ajuda a gerar confiança. Ensine o seu filho a 
fazer as cinco perguntas de verificação antes de acreditar em um conteúdo online ou compartilhá-lo: (1) de onde 
veio o conteúdo? (2) quem criou o conteúdo? (3) quando foi criado? (4) onde foi criado? (5) por que foi criado?

INICIE UMA CONVERSA SOBRE A VERIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES:
Qual é a diferença entre uma opinião e um fato?

Você já acreditou em algo que leu online e depois descobriu que era falso? O que você fez?

Você tem algum amigo online que compartilha muitas informações incorretas? Como você se sente em 
relação a isso?
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Comece com a empatia
Nas interações online, podemos não ter os sinais que nos ajudam a determinar como as outras pessoas se sentem 
quando estamos com elas pessoalmente. Sem esses sinais, alguns jovens podem esquecer que há outra pessoa 
lendo e tendo uma reação emocional ao conteúdo que eles compartilham online. Estimular os jovens a 
desenvolver a empatia pode ajudar a reduzir o bullying online, pois isso os ajuda a pensar sobre os sentimentos 
das outras pessoas. Comece ensinando o seu filho a parar um momento antes de publicar um conteúdo online. 
Ele deve se perguntar: “Como quero que as pessoas se sintam em relação ao meu conteúdo?” e “Quem pode se 
sentir mal com esse conteúdo?” Lembre a ele que a maneira como ele trata as pessoas online não deve ser 
diferente de como as trataria offline.

INICIE UMA CONVERSA SOBRE EMPATIA:
Alguém já interpretou mal algo que você publicou online? Como você respondeu?

Por que você acha que as pessoas dizem coisas online que elas não diriam pessoalmente?

Você já leu algum comentário maldoso sobre um amigo seu online? Como você se sentiu com isso? 
Você fez alguma coisa?



Seja um cidadão digital proativo
O engajamento digital exige ação. Os jovens não terão comunidades online saudáveis se não adotarem ações 
positivas e desestimularem as negativas. Caso o seu filho veja alguém sendo provocado ou assediado online, 
ajude-o a encontrar uma maneira de oferecer apoio que seja confortável para ele. Ele pode compartilhar 
mensagens de apoio públicas ou privadas ou uma declaração genérica incentivando as pessoas a ser gentis online. 
O seu filho também deve avisar de qualquer informação sendo compartilhada na comunidade online que talvez 
não seja confiável ou correta. Ele pode adotar medidas para verificar a informação e depois compartilhar os 
resultados com a comunidade, sem deixar de ser respeitoso com quem fez a publicação original.

Ajude o seu filho a mostrar ações positivas online de forma proativa. Sendo gentil e compreensivo nas ações 
online adotadas diariamente, ele pode ajudar a estabelecer o apoio e a inclusão como norma na comunidade 
online dele. O seu filho também pode trabalhar com os amigos offline para incentivar um comportamento 
positivo. Por exemplo, quando um amigo compartilha que está planejando importunar alguém online, o seu filho 
pode incentivá-lo a fazer uma escolha diferente.

INICIE UMA CONVERSA SOBRE SER UM CIDADÃO DIGITAL PROATIVO:
O que você faz quando vê alguém sendo provocado online?

Que ações você pode tomar para incentivar as pessoas a ser gentis nas suas comunidades online?

Como você reagiria se alguém estivesse compartilhando informações incorretas online acidentalmente? 
E se essa pessoa não parasse, mesmo depois de você mostrar a ela que a informação não estava correta?
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Atividades para famílias
Seja digital... com engajamento

Desenvolvendo a empatia
Quando conversamos pessoalmente, usamos sinais como o tom de voz e as expressões faciais para entender um 
ao outro. Nas interações online, não há esses sinais, o que pode levar a um mal-entendido. Esta atividade ajudará 
o seu filho a parar para pensar no que as outras pessoas querem dizer quando publicam um conteúdo online.

Diga ao seu filho: ao ler um conteúdo que alguém publicou online, é importante não pressupor o pior. Usar a 
empatia ajuda. Tente se colocar no lugar daquela pessoa e imaginar o que ela está tentando dizer.

Escolha um tipo de mídia online que permita que as pessoas façam comentários, como um blog ou artigo de 
jornal online, e leia os comentários que as pessoas publicaram. Você também pode usar a seção das cartas para o 
editor de um jornal ou revista. Peça ao seu filho que pense no tom de voz que os autores dos comentários teriam 
usado se tivessem falado em voz alta. Tente ler os comentários em diferentes tons de voz para ver se altera o 
sentido.

D E S A F I O
Pergunte ao seu filho quais ferramentas as pessoas usam online para demonstrar emoções, como emojis, memes 
e letras maiúsculas. Tente usar a mesma frase para demonstrar diferentes emoções com diferentes sinais de 
emoção online. Por exemplo, como o significado da frase “amo o seu cabelo” muda quando está a) toda em letras 
maiúsculas; b) ao lado de um emoji piscando; c) sendo compartilhada como a legenda de uma foto de alguém 
com o cabelo bagunçado?
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Atividades para famílias
Seja digital... com engajamento

Encontrando fontes confiáveis
Compartilhar informações de fontes reconhecidas é uma parte importante para o desenvolvimento da confiança 
nas comunidades online. Esta atividade ajudará o seu filho a aprender como verificar as fontes e as informações 
que ele encontra online.

Pergunte ao seu filho: ao ver uma informação online, você se pergunta se é verdadeira?

Diga ao seu filho: é importante analisar a fonte da informação para ver se ela é séria e confiável. Uma 
fonte é uma pessoa, empresa ou organização que compartilha informações. Quando você compartilha 
uma informação online, também se torna uma fonte. Se quiser ser uma fonte confiável, procure compar-
tilhar informações corretas de sites reconhecidos.

Visite um site ou plataforma que você ou o seu filho usam para encontrar informações. Escolha um artigo, 
blog ou outro conteúdo informativo para vocês verem juntos. Imprima e use a folha de exercícios Cinco 
maneiras de verificar para analisá-lo.

Depois de concluir a folha de exercícios, ajude o seu filho a criar algo para lembrá-lo de verificar as fontes 
online. Por exemplo, ele pode fazer um cartaz com as cinco perguntas de verificação para colocar no quarto 
ou uma imagem digital para usar como plano de fundo no notebook ou celular.
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Faça a sua pesquisa
Antes de defender qualquer tema, os jovens devem usar a internet para pesquisar o tópico. Quanto mais 
informados estiverem sobre o tema, mais eficazes poderão ser ao falar sobre ele online e offline. Pesquisar o 
tema também pode colocá-los em contato com os principais interessados na questão. Podem ser outras pessoas 
na comunidade que se importam com o tema ou pessoas que tomam decisões e podem ajudar a aprovar 
soluções. Durante a pesquisa, os jovens também podem encontrar outras pessoas que trataram com sucesso de 
temas semelhantes nas respectivas comunidades. Os jovens podem adaptar essas soluções para atender às 
próprias necessidades ou obter conselhos de outros defensores do tema sobre como ter sucesso. Os jovens 
também devem usar as habilidades de cidadania digital aqui: eles precisarão verificar as informações que têm 
antes de executar qualquer ação.

INICIE UMA CONVERSA SOBRE A PESQUISA DO TEMA:
De quais informações você precisa antes de defender um tema?

Com quem podemos entrar em contato para falar desse tema (por exemplo, conselhos escolares e 
conselhos municipais)? Você acha que podemos encontrar as informações de contato relativas a eles 
online?

Como sabemos que essa informação provém de uma fonte reconhecida? (Dica: use as cinco perguntas de 
verificação mencionadas no Engajamento digital.)
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Conheça as ferramentas
Para ajudar os jovens a usar as ferramentas digitais para gerar uma mudança positiva, o primeiro passo é saber 
quais são as ferramentas e entender como elas podem ser usadas. Por exemplo, os memes da internet permitem 
que as pessoas usem a cultura popular como base para transmitir as próprias ideias. Se o seu filho estiver 
interessado em chamar a atenção para um tema, poderá usar um meme para aumentar a conscientização. As 
hashtags são outra ferramenta digital que os jovens podem usar para ampliar a própria voz online. As hashtags 
ajudam as pessoas a organizar ideias semelhantes em um único termo de pesquisa, para que possam ser 
encontradas mais facilmente online. Mesmo que você não queira que o seu filho crie os próprios memes e 
hashtags por enquanto, ele pode usar essas e outras ferramentas digitais para saber mais sobre o trabalho que já 
está sendo feito em relação à causa defendida por ele. Por exemplo, ele pode usar hashtags para pesquisar 
pessoas, eventos e oportunidades de trabalho voluntário relacionados aos temas que interessam a ele.

INICIE UMA CONVERSA SOBRE O USO DAS FERRAMENTAS DE CAPACITAÇÃO:
Quais temas são importantes para você? Como você pode usar a internet e as redes sociais para ajudar a 
resolvê-los?

Vamos usar uma hashtag para saber mais sobre (o tema do seu filho).

Quais são os seus memes favoritos na internet? Eles podem ajudar a aumentar a conscientização sobre 
(o tema do seu filho)?
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Ofereça apoio
Jovens de todas as idades podem ter interesse em resolver os problemas nas próprias comunidades. No entanto, 
as redes sociais não são uma ferramenta apropriada para crianças de determinada idade. Muitas plataformas de 
redes sociais têm um limite de idade mínimo para ajudar a proteger os usuários mais jovens. Isso não significa que 
o seu filho não possa usar o poder da internet para abordar os temas defendidos por ele. Você pode usar a sua 
própria presença online para ajudá-lo a chamar a atenção para o tema que ele defende. Por exemplo, você pode 
participar de uma comunidade online que se dedica ao tema de interesse do seu filho. Isso dará a ele a oportuni-
dade de saber mais sobre o tema, ao mesmo tempo em que oferece a você a chance de ter uma prévia do conteú-
do e avaliar possíveis contatos. Se você for ativo(a) nas redes sociais, poderá usar os seus contatos para promov-
er uma hashtag, um meme ou outro conteúdo que o seu filho criou sobre o tema dele. O seu envolvimento dá ao 
seu filho apoio e proteção conforme ele tenta gerar uma mudança positiva no mundo.

INICIE UMA CONVERSA SOBRE O APOIO AO ATIVISMO DO SEU FILHO:
Como posso ajudar você a divulgar (o tema do seu filho) online?

Existe alguma comunidade online da qual podemos participar para saber mais sobre (o tema do seu filho)?

Vamos criar um (meme, hashtag, imagem etc.) que eu possa compartilhar com os meus amigos para ajudar 
as pessoas a saber mais sobre (o tema do seu filho).



Atividades para famílias
Seja digital... com capacitação

Usando as hashtags
Os jovens podem usar as hashtags para aprender ou compartilhar sobre os temas e as causas sociais que querem 
abordar. Essa atividade ajudará o seu filho a saber mais sobre como as hashtags funcionam e como elas podem 
ser usadas para incentivar o bem social.

Primeiro, verifique se o seu filho sabe o que é fazer hashtags: usar uma hashtag para ajudar a organizar infor-
mações sobre um tópico específico, para que ele seja encontrado mais facilmente online. Se o seu filho já usou 
hashtags, pergunte a ele quais foram.

Diga ao seu filho: algumas pessoas usam hashtags para aumentar a conscientização sobre problemas que 
elas querem resolver.

Compartilhe alguns exemplos de como as pessoas usaram as hashtags para promover o bem social. Fale sobre 
uma campanha de conscientização social da sua comunidade ou use um dos exemplos abaixo:

#ALSIceBucketChallenge: essa hashtag começou em 2014 e é usada para promover a conscientização 
sobre a ELA e arrecadar dinheiro para pesquisas sobre essa doença.
#stopbullying, #bullying etc.: pessoas de todas as idades estão usando hashtags com a palavra “bullying” 
para aumentar a conscientização sobre o bullying e incentivar as pessoas a acabar com ele.
#HeForShe: a celebridade Emma Watson começou a usar essa hashtag em 2014 para pedir igualdade para 
as mulheres em todo o mundo.

Pergunte ao seu filho: existe algum tema na sua comunidade em que você quer que as pessoas prestem mais 
atenção?  

Ajude o seu filho a encontrar uma foto relacionada ao tema dele. Depois, crie para a foto duas ou três hashtags 
que ajudarão a aumentar a conscientização sobre o tema do seu filho. (Observação: antes de procurar a imagem, 
veja se o seu navegador tem ferramentas que ajudam a filtrar conteúdo inadequado e a encontrar imagens com 
os direitos de uso corretos.) 

D E S A F I O
Se o seu filho se sentir confortável com a ideia, considere compartilhar as hashtags online ou offline. Por exemp-
lo, você pode publicá-las no seu perfil das redes sociais. Considere atribuir um número a cada hashtag e pedir que 
os seus contatos nas redes sociais votem na favorita deles.
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Rumo à pesquisa
Os jovens podem usar a internet para se informar sobre as causas importantes para eles. Esta atividade ajuda os 
jovens a saber mais sobre como pesquisar temas que eles desejam abordar.

Converse com o seu filho sobre as causas em que ele tem interesse e escolha uma delas para pesquisar.

Pergunte ao seu filho quais informações seriam importantes para saber mais sobre essa causa. Pense em termos 
de pesquisa que você pode usar para buscar informações, incluindo as hashtags. Durante a pesquisa, tente encon-
trar:

Uma simples explicação do tema, incluindo:
Como começou (se for relevante).
Como afeta as pessoas.
Quantas pessoas são afetadas.

O nome de uma ou duas pessoas que estão trabalhando para resolver o problema.
Uma campanha nas redes sociais que está aumentando a conscientização sobre o tema.
Um evento sobre o tema na sua comunidade.

Ajude o seu filho a analisar cada fonte usando as cinco etapas de verificação: (1) de onde veio o conteúdo? (2) 
quem criou o conteúdo? (3) quando foi criado? (4) onde foi criado? (5) por que foi criado?

O seu filho também deve usar o método de verificação tripla para confirmar a veracidade dos fatos: se a mesma 
informação foi repetida por pelo menos três fontes reconhecidas, geralmente é correta.

Quando a sua pesquisa estiver concluída, peça que o seu filho escolha um método para compartilhar a infor-
mação online ou offline. Por exemplo, ele pode fazer um cartaz, criar uma hashtag, compor uma música ou gravar 
um anúncio de interesse público.
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Comece hoje a desenvolver habilidades para 
o futuro
Quando pensamos nas habilidades de que os jovens precisam para utilizar as oportunidades tecnológicas futuras, 
normalmente nos concentramos em habilidades difíceis, como codificação e design de web. Aprender esses tipos de 
habilidade é importante. Mas, a tecnologia muda e eles também mudarão. As linguagens de codificação usadas hoje 
podem não existir mais no futuro. É por isso que é importante que os jovens desenvolvam habilidades pessoais, 
como comunicação eficaz, trabalho em equipe, resolução de problemas e criatividade. Quando conversar com seu 
filho sobre o que ele está fazendo online, mostre como as ações dele podem levar a futuras oportunidades de 
carreira. Por exemplo, os jovens podem desenvolver habilidades de comunicação enquanto usam as redes sociais. E, 
embora nem todos os jogos online sejam adequados para crianças, alguns foram criados para ajudá-las a 
desenvolver habilidades, como trabalho em equipe e criatividade. Você também pode usar os jogos online para 
conversar com a criança sobre habilidades de resolução de problemas. Quando ela encontrar um desafio, ajude a 
criança a manter a calma, aborde o desafio de ângulos diferentes, mantenha registro dos métodos que ela usar e 
persista. Em um emprego futuro, ela poderá usar essas mesmas habilidades para resolver problemas.

INICIE UMA CONVERSA SOBRE COMO DESENVOLVER HABILIDADES PARA O FUTURO:
Qual é o seu vídeo online preferido? Como você acha que os criadores de conteúdo tiveram a ideia? Você 
já pensou em fazer um vídeo?

Você já enfrentou algum desafio ao jogar online? O que você fez para superá-lo?

Você já teve que trabalhar com um colega de classe por email ou bate-papo para fazer uma tarefa da 
escola? Quais são os desafios de trabalhar com as pessoas online em vez de presencialmente?
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Incentive o empreendedorismo
As habilidades digitais podem ajudar os jovens a se preparar para participar da força de trabalho do futuro. Além 
disso, elas podem preparar esses jovens para liderar essa força de trabalho. Ajude seu filho a se ver como um 
criador de conteúdo, bem como um consumidor de tecnologia digital. Comece lembrando a criança de que todas 
as tecnologias que utilizamos hoje não existiam. Alguém teve de criá-las. Depois, procure histórias sobre jovens 
que criaram novas plataformas ou usaram a tecnologia digital para encontrar soluções inovadoras para prob-
lemas. Ajude a criança a aprender sobre carreiras que lhe interessam e as habilidades das quais precisaria para ter 
sucesso. Por exemplo, se seu filho gosta de artes, talvez tenha interesse em começar sua própria empresa de 
design gráfico.

INICIE UMA CONVERSA SOBRE EMPREENDEDORISMO DIGITAL:
Você acha que os jovens podem administrar seus próprios negócios? Por que sim ou por que não?

Se você fosse abrir seu próprio negócio, o que seria? Como você poderia usar a internet para ajudar?

Se você pudesse criar seu próprio aplicativo, ele seria sobre o quê?
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Defenda o acesso às habilidades de 
alfabetização digital
A maioria das escolas quer ajudar os alunos a aprender habilidades de alfabetização digital, mas não tem recursos 
para fornecer instrução de alta qualidade. Você pode defender o direito da criança à educação sobre tecnologia 
digital. Comece perguntando para a escola do seu filho o que ela está fazendo para preparar os alunos para 
aproveitar as oportunidades futuras em tecnologia. Quais recursos a escola oferece? As aulas sobre internet, 
alfabetização digital e tecnologia são uma parte padrão do currículo da criança? Se não forem, descubra o 
porquê. Isso ajudará você a saber como defender o futuro do seu filho da melhor forma, seja contatando 
autoridades para obter mais recursos ou conseguindo que mudanças sejam feitas no currículo escolar. Você 
também pode oferecer soluções à escola. O programa “Get Digital” é só um dos muitos recursos disponíveis, 
normalmente gratuitos, para ajudar os educadores a trazer lições sobre tecnologia para as salas de aula. 
Compartilhe esses programas com a escola da criança e garanta que ela esteja recebendo o conhecimento 
necessário para prosperar no futuro digital.

INICIE UMA CONVERSA SOBRE ACESSO COM A ESCOLA DO SEU FILHO:
Quais recursos técnicos (p. ex.:đ computadores, notebooks, tablets ou lousas interativas) estão disponíveis 
para a criança?

De que maneira os educadores estão integrando o uso da tecnologia às tarefas da criança?

Estão ensinando alfabetização digital e habilidades de pensamento computacional à criança?
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Desperte a curiosidade
Nem todos nós somos especialistas em tecnologia digital e não há problema nisso. Se você demonstrar uma 
atitude aberta e curiosa em relação ao aprendizado de habilidades tecnológicas, a criança será incentivada a 
aprender sobre elas também. Mostre ao seu filho que você acha essas habilidades importantes e dedique algum 
tempo para que possam aprendê-las juntos. Por exemplo, vocês podem assistir a vídeos explicando o pensamento 
computacional para saber mais sobre ele e as habilidades relacionadas, como análise de dados e desenvolvimento 
de algoritmos. Você também pode pedir para a criança lhe ensinar o que ela está aprendendo na escola. Ao 
explicar para você, ela estará revendo as habilidades e aprofundando a compreensão.

INICIE UMA CONVERSA SOBRE APRENDIZADO DE HABILIDADES DIGITAIS:
Quais habilidades digitais você tem interesse em aprender?

Há alguma habilidade digital sobre a qual você acha que eu deva saber?

Vamos assistir a um vídeo sobre (p. ex.: codificação, pensamento computacional, algoritmos etc.).

O objetivo deste exercício é saber qual é a precisão de um 
algoritmo. Se um engenheiro de software não incluir cada 
etapa com exatidão, o algoritmo simplesmente não 
funcionará.
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O que é um algoritmo?
Um algoritmo é um conjunto preciso de instruções que pode ser usado para concluir uma tarefa. Esta atividade 
ajudará a criança a entender melhor como funcionam os algoritmos e como desenvolvê-los.

Diga para a criança: um algoritmo é um conjunto de instruções passo a passo para realização de uma 
tarefa. Normalmente, pensamos neles em relação a computadores, mas é provável que você já tenha 
usado algoritmos sem perceber. Quando você seguiu instruções para realizar uma tarefa?

Diga para a criança: receitas culinárias e instruções para fazer móveis são alguns exemplos de algoritmos. 
Vamos criar nosso próprio algoritmo para alguma coisa que fazemos em casa.

Faça com que a criança escolha uma tarefa comum da casa, como arrumar a cama, lavar e/ou dobrar roupas, 
preparar uma refeição ou arrumar a mesa. Peça para que anote todas as etapas necessárias para realizar a 
tarefa, na ordem correta.

Quando a criança acabar, peça para que ela leia as etapas em voz alta enquanto você as executa. Procure 
seguir as etapas à risca. Por exemplo, se a tarefa for cozinhar algo, mas a criança não pedir para você abrir os 
ingredientes, siga as instruções dela usando os recipientes fechados. A criança logo verá que está faltando 
uma etapa.

Quando você terminar de seguir as instruções da criança, pergunte a ela se a tarefa foi realizada 
corretamente. Se não foi, peça para ela adicionar etapas ou mudar as instruções para ajudar você a concluir a 
tarefa. Peça para ela ler as instruções novamente enquanto você as segue. Continue até que o algoritmo da 
criança guie você corretamente até o final da tarefa.

D E S A F I O
Se a criança tiver interesse em explorar mais os algoritmos, tente a atividade “Senhas fortes”, na seção Bases Digitais.
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Correspondência de padrões
analisar padrões de dados é uma habilidade de pensamento computacional importante. Esta atividade ajudará a 
criança a entender como ela pode responder perguntas e resolver problemas procurando padrões nos dados.

Imprima uma imagem da internet ou recorte de uma revista. Tente escolher uma imagem colorida, com várias 
partes distintas. Recorte a imagem em quadrados do mesmo tamanho. Quanto mais quadrados você criar, mais 
desafiadora será a atividade para a criança. Coloque os quadrados de lado.

Descreva a seguinte situação para a criança: você ganhou um smartphone no concurso de uma loja. Para pegar 
o telefone, você precisa chegar à loja até as 17 horas. Um amigo lhe oferece uma carona, mas esse amigo se 
atrasou as últimas 10 vezes em que se encontrou com ele.

Pergunte para a criança: você aceitaria carona desse amigo ou pediria para outra pessoa? O que ajudou você a 
tomar sua decisão?

Diga para a criança: no nosso caso, você coletou dados e viu um padrão no comportamento do seu amigo: ele 
normalmente se atrasava. O tempo todo, procuramos padrões nos dados para nos ajudar a tomar decisões, 
responder perguntas e solucionar problemas.

Diga para a criança: montar um quebra-cabeça é uma maneira de buscar padrões nos dados. Neste caso, os 
dados são as peças do quebra-cabeça. Você só consegue montá-lo quando entende os padrões.

Separe os quadrados que criou anteriormente. Peça para a criança juntá-los novamente. Enquanto ela faz isso, 
incentive a criança a pensar em como ela está interagindo com os “dados”:

Que padrões você vê?
Como você decide quais padrões se encaixam (p. ex.: mesmas cores, formas e texturas)?
Há alguma peça que não se encaixa? Como é possível saber?
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