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 Nunca devem fazer amizades com pessoas 
que tenham conhecido através da Internet. 

 Nunca devem enviar fotografias suas, por e-
mail, a pessoas que não conheçam pessoal-
mente. 

 Nunca devem divulgar informação pessoal 
que sirva para os identificar, tal como 
nomes, endereços, o nome da escola que 
frequentam ou números de telefone. 

 Nunca devem fazer download de fotografias 
de uma fonte desconhecida, já que podem 
ser imagens pornográficas. 

 Nunca devem responder a mensagens insi-
nuantes, obscenas, agressivas, ou de cunho 
sexual, que apareçam em publicidade elec-
trónica. 

 Nunca confiar no que um estranho diz quan-
do comunica através da Internet. 

 Contacte a polícia ou uma linha 
SOS (Hotline). 

 Mantenha o seu computador 
desligado para conservar qual-
quer evidência que a polícia possa 
utilizar.  

 Não deve copiar nenhuma das 
imagens ou textos que apareçam 

no computador, a menos que a polícia ou a linha 
de SOS lhe indique o que deve fazer. 

 Se souber de qualquer situação que se passe com 
outras crianças, denuncie-a imediatamente.  

 Caso deseje mais informações ou ajuda contacte 
uma linha SOS [hotline]. 
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Situações de perigo na Internet para 
crianças e adolescentes 

 

Conteúdos:  

Pornografia, Racismo, Violência, Droga, 
Jogos, Informação incorrecta e perigosa. 

Contactos:  

Correio electrónico não desejado e Con-
versação com estranhos em salas de 
conversa. 

Comércio:  

Invasão da privacidade através da publi-
cidade não desejada e Falta de transpa-
rência entre a publicidade e o conteúdo. 

 
 

Procedimento natural dos jovens 
 
 Evitam o controle total dos pais. 
 Formam relações com pessoas alheias ao 

círculo familiar. 
 Interessam-se e sentem curiosidade por 

temas sexuais. 
 Têm curiosidade na obtenção de novos 

materiais, novos conhecimentos e novas 
experiências. 

 Não compreendem nem reconhecem os 
riscos que correm quando estabelecem 
contactos com estranhos. 

CONSELHOS DISPONÍVEIS NA SEGURANET 

Sinais de alerta  

no comportamento dos filhos 
 

 Dedicam muito tempo ao uso da Internet, espe-
cialmente de noite. 

 Recebem chamadas telefónicas de pessoas des-
conhecidas, ou fazem chamadas, às vezes de 
longa distância, para números de telefone que 
os pais desconhecem. 

 Recebem cartas, presentes, objectos ou enco-
mendas de pessoas que os pais não conhecem. 

 Desligam o computador, ou rapidamente 
mudam de página, quando os pais entram na 
sala ou no quarto. 

 Isolam-se da família. 

 Armazenam material pornográfico ou outros 
conteúdos impróprios no computador. 

Cuidados a Ter 

 Utilize o computador e a Internet com 
os seus filhos. Deixe que eles tenham o 
prazer de lhe mostrar os seus sítios 
favoritos. 

 Coloque o computador num local da 
casa onde todos tenham acesso, e não 
no quarto dele/dela.  

 Deve ter acesso à conta de serviço dos 
seus filhos, e examinar periodicamente 
o seu correio electrónico [e-mail].  

 Seja sincero com eles quanto ao seu 
acesso a esta conta e as razões pelas 
quais o faz. 

 Tenha no computador que o seu filho 
utiliza um firewall ou filtros que impe-
çam o acesso a informação não deseja-
da. 

 Ensine-os a usar a Internet de maneira 
responsável. Há actividades na Inter-
net de muito mais importância do que 
os atractivos que as Salas de conversa 
[chat rooms] e Fóruns [news] ofere-
cem. 

 Procure saber quais são os serviços de 
segurança usados na escola e nos luga-
res onde seus filhos acedem à Web.  


