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As crianças e a internet: como orientar o uso
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As crianças e a internet: como orientar o uso
A Internet pode ser um ótimo local para aprender, se divertir, bater papo com os amigos da escola e simplesmente relaxar e
explorar. Mas, assim como no mundo real, a Web pode ser perigosa para as crianças. Antes de permitir que seu filho
permaneça online sem a sua supervisão, estabeleça algumas regras com que todos concordem.
Se você não sabe por onde começar, aqui estão algumas idéias sobre que pontos abordar com seus filhos para ensiná-los
como usar a Internet com segurança.

Suporte 24 horas

1. Incentive seus filhos a compartilhar suas experiências na Internet com você. Divirta-se na Internet junto aos seus filhos.

Informática

2. Ensine-os a confiar em seus instintos. Se alguma coisa online fizer com que se sintam nervosos, eles devem lhe contar.
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3. Se seus filhos visitam salas de bate-papo, usam programas de mensagens instantâneas, videogames online ou outras
atividades na Internet que exijam um nome de logon como identificação, ajude-os a escolher um nome que não revele
nenhuma informação pessoal sobre eles.
4. Insista para que nunca informem seu endereço residencial, número de telefone ou outras informações pessoais, como onde
estudam ou onde gostam de brincar.

ENTRETENIMENTO

5. Ensine a seus filhos que a diferença entre certo e errado na Internet é a mesma que na vida real.

Jogos online

6. Mostre a eles como respeitar os outros online. Explique que as regras de bom comportamento não mudam apenas por
estarem em um computador.
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7. Insista para que respeitem a propriedade de outros online. Explique que fazer cópias ilegais do trabalho de outras pessoas,
como música, videogames e outros programas, é roubo.
8. Diga a eles que não devem nunca encontrar amigos virtuais pessoalmente. Explique que os amigos virtuais podem não ser
quem eles afirmam ser.

Gastronomia

9. Ensine a eles que nem tudo o que lêem ou vêem online é verdade. Encoraje-os a perguntar a você se não tiverem certeza.

Direito

10. Controle as atividades online de seus filhos com software de Internet avançado. Os controle de menores podem ajudar a
filtrar conteúdo ofensivo, monitorar os sites visitados pelos seus filhos e descobrir o que fazem lá.

DESTAQUES
Dicas de Informática

Como ensinar seus filhos a evitar informações falsas online

Últimos vírus

A Internet oferece inúmeros recursos e oportunidades para aprender, mas também contém uma grande quantidade de
informações que pode não ser nem útil nem confiável. Como qualquer um pode publicar comentários ou informações na
Internet, os usuários precisam desenvolver algumas habilidades de pensamento crítico, para julgar a veracidade das
informações disponíveis online.
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Isso é particularmente verdadeiro para crianças que tendem a acreditar que "se está na Internet, deve ser verdade".
Tradicionalmente, os recursos impressos sempre tiveram seus meios de proteção — como editores, revisores ou verificadores
de fatos — para eliminar erros, mentiras e informações pouco precisas. Entretanto, em muitos casos, a Internet não possui
esses meios de proteção para verificar a validade das informações publicadas online.
Ensine as crianças como a Internet funciona e explique que qualquer um pode criar um site da Web, sem que ninguém lhe
pergunte nada. Ensine-os a usar vários recursos de informação e a verificar, questionar e confirmar o que encontram online.
Dicas para ajudar as crianças a identificar informações falsas
• Inicie enquanto eles ainda são pequenos. Atualmente, até mesmo as crianças em idade pré-escolar estão usando a Internet
para buscar informações. Portanto, é importante ensiná-las desde cedo a distinguir fatos de opiniões, bem como a reconhecer
informações tendenciosas, persuasivas ou preconceituosas.
• Faça perguntas aos seus filhos sobre as informações que encontram online. Por exemplo, qual o propósito do site? Divertir?
Vender? O site contém informações de contato sobre o autor ou uma seção "Sobre nós"? O site é patrocinado por uma
empresa, pessoa ou é uma discussão pública? A Internet é o melhor local para encontrar as informações que está procurando?
• Ensine-os a confrontar sempre as informações que coletam online com as de outras fontes. Consulte outros sites da Web ou
mídias — como jornais, revistas e livros, para verificar as informações. Incentive-os a perguntar a você também.
• Encoraje-os a usar várias fontes de informações, não apenas a Internet. Leve-os à livraria ou compre uma boa enciclopédia
em CD-ROM, como a Microsoft Encarta. Isso lhes fornecerá acesso a fontes de informações alternativas.
• Ensine-os técnicas eficazes para encontrar informações online. Isso irá melhorar muito suas habilidades de obter informações
de qualidade. Uma maneira de conseguir isso é incentivando-os a usar vários mecanismos de pesquisa, em vez de apenas um.
• Converse sobre ódio e racismo com seus filhos. Os filtros de software podem ajudar a bloquear alguns materiais desse tipo.
Entretanto, seus filhos devem saber o que é o racismo e conhecer os eventos mundiais, de forma que possam reconhecer um
conteúdo promotor de ódio. Saiba mais sobre Como lidar com conteúdo promotor de ódio na Internet.
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