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2020 o ano em que tudo 

mudou... 

Vivemos a Era Digital

Mundo 

Digital... 

Tudo isso 

soa familiar?

Home Office

Aula 

Reunião 

Consulta

Eventos Familiares

Tudo Virtual                     



Desafio de 2020?



Antes..... Agora......

Fonte: Estúdio Hanna Barbera Fonte: Estúdio Hanna Barbera



Em comum..... Com mais um membro
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Controle Inibitório

Período importante para o 
desenvolvimento do auto controle.

Saber esperar, lidar com a frustração 
e fortalecer a noção de hierarquia.



ESTILO DE EDUCAÇÃO

AUTORITÁRIO

MUITO LIMITE

POUCO AFETO

PERMISSIVO

POUCO LIMITE

MUITO AFETO

NEGLIGENTE

POUCO LIMITE

POUCO AFETO

PARTICIPATIVO

MUITO LIMITE

MUITO AFETO



Compete aos pais auxiliaremos filhos 

a identificarem outras alternativas de 

lazer, e auxiliá-los na organização do 

tempo para realizarem outras 

atividades.

Dificuldades:

No exercício da autoridade

Cansaço das demandas da rotina





 Quanto mais tempo de tela, maior a probabilidade de 

impacto negativo na saúde mental



 A exposição a jogos violentos pode levar ao aprendizado 

automático de um autoconceito agressivo.



 Uso excessivo de jogos eletrônicos está associado ao 

aumento da obesidade em adolescentes.



 Jogos violentos na infância não predizem delinquência 

juvenil na adolescência, mas comportamentos 

antissociais e perfil depressivo sim.

O tempo nos jogos pode mascarar um problema maior!



 Jogos eletrônicos também favorecem o aprendizado de 

diversas habilidades como aperfeiçoamento de idioma, 

raciocínio estratégico, espacial, social inicial, entre outros. 



 Oportunidade de aproximar pais e filhos.

Equilibrar com outras atividades!



 TEMPO DE TELA

Rhode, 2020 

(AAP e SBP)



Concorrência desleal











"Os nossos pais amam-

nos porque somos seus 

filhos, é um fato 

inalterável. Nos 

momentos de sucesso, 

isso pode parecer 

irrelevante, mas nas 

ocasiões de fracasso, 

oferecem um consolo e 

uma segurança que não 

se encontram em 

qualquer outro lugar.“

(Bertrand Russell





Boa noite!
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Estratégias

Emoções humanas

Vulneráveis



 Filtros de conteúdo

 Redes sociais, fotos privacidade

 Uso do WhatsApp duplo fator de autentificação

 Idosos: os golpes aplicados por falta de conhecimento

 Reforço dos e-mails, proteção dos dispositivos (senhas)

 Golpe do boleto compras virtuais

 Internet banking

 Anti Vírus

E na prática o que devemos fazer? 



Dicas para as Crianças e Adolescentes

 Cuidado com desafios PERIGOSOS. NÃO 
coloque a sua saúde e nem a de outras 
pessoas em RISCO. 

 Proteja sua  PRIVACIDADE, mantenha seu 
perfil PRIVADO nas redes sociais.

 Cuidado com estranhos ou pessoas que 
você conhece apenas na internet. NÃO 
forneça dados pessoais, como endereço e 

telefone, e NUNCA marque encontros.



 Instituições financeiras nunca pedem confirmação

de senhas e tampouco solicitam dados por e-mail,

WhatsApp ou telefone. NUNQUINHA!

 Cuidado com e-mails e mensagens no celular que

parecem ser de seu banco, do governo, da polícia

ou do Poder Judiciário.

 Há golpes praticados por e-mail / SMS, por meio

de mensagens com títulos como “Você ganhou”,

“Fotos de traição”, “Sua conta foi invadida”,

“Clique e concorra”, “Veja as fotos do acidente de

fulano de tal” e “Clique e tenha acesso ilimitado”.

Melhor idade: 60+  

Fiquem atentos!!!



Caí em um golpe !!
E agora?



 Verifique todos os canais por meio dos quais a vítima teve contato com o possível criminoso e 
não apague nenhuma das conversar e conteúdos ( vídeos, fotos,  conversas) compartilhados.

 Tire cópia de todas as conversas e demais conteúdos, salve em um cd ou um pendrive de for 
preciso.

 Anote os dias e os horários e as cidades (UF) que estava durante as conversas com o suposto 
criminoso.

 De posse das informações, dirija-se  a uma Delegacia mais próxima e registre um boletim de 
ocorrência.

DICAS IMPORTANTES



WhatsApp  Clonado

No caso de clonagem de whatsapp, enviar um email para 

support@whatsapp.com com o assunto Conta hackeada – Desativação de minha 

conta . No corpo do email, relato o fato e informe o seu número de telefone 

(código do pais seguido de DDD e seu número – ex. +55 31...) anexe o boletim de 

ocorrência

mailto:support@whatsapp.com


Observe se os seus dados (nome, CPF, endereço) 
constantes no boleto estão corretos e se há algum 

erro de português ou formatação.
Verifique se os últimos números do código de barras

corresponde ao valor do documento. Se forem 
diferentes, há uma grade chance de ser uma fraude.

Confira os 3 primeiros números do código de barras 
correspondem ao banco  cuja a logomarca aparece 

no boleto.



Querem mais dicas de utilizar com segurança a internet?

https://internetsegura.br/


