
João e Maria
na era Cyber



PÁG.1

Era uma vez...

Duas crianças chamadas João e Maria que eram
super conectados com o mundo digital!

A internet possui uma infinidade de informações e ferramentas que 
auxiliam no conhecimento e rede de amigos. Mas alguns cuidados básicos 
precisam ser tomados para uma navegação saudável!



Um belo dia, João estava entediado e resolveu fazer 
umas caricaturas feias da Maria na Internet.  Ela 
ficou muito magoada e resolveu fazer a mesma 

coisa. Eles acabaram brigando. 

PÁG.2

Quando uma pessoa faz uma brincadeira com 
outra e esta não gosta, e a primeira não pede 
desculpas, isso pode caracterizar bullying e se 
isso é feito através da internet, é cyberbullying.

DICA

Respeite as outras pessoas!

Não repasse e nem escreva
mensagens que possam humilhar,
ofender ou prejudicar alguém.



Como briga de irmão não dura muito tempo, 
voltaram a brincar na internet.

PÁG.3

Divulgar informações sobre amigos, 
familiares, gostos, localização, local de 
trabalho, pode ser algo perigoso, pois 
estas informações podem ser usadas 
por pessoas mal-intencionadas.

Criaram perfis nas redes sociais e publicaram tudo 
sobre elas, sem saber que estavam sendo 
monitoradas por alguém muito estranho...

DICA

Pense bem antes de colocar algo na internet.
Quando postamos algo, dificilmente 
conseguimos apagar completamente depois.

Evite também divulgar sua localização, pois
esta informação de onde você vai ou está
pode ser mal usada.



Na floresta, não muito longe dali, os “monstros” 
estavam entediados porque não aparecia mais 

nenhuma crianca para eles assustarem... 
Resolveram criar um perfil falso com os gostos das 

crianças tentar atraí-las e solicitaram amizade delas.

PÁG.4

Nem sempre as pessoas 
são quem elas dizem ser, 
principalmente no mundo 
virtual. Os “monstros” 
podem ser pessoas 
comuns do nosso convivio.

DICA

Avalie sempre os pedidos de amizade virtual. Veja se
existem amigos que compartilham a mesma amizade.

Nunca marque encontros com desconhecidos sem estar
acompanhado de um responsável.

Não permita ser filmado nem mande fotos para pessoas
sem que seus responsáveis saibam.



Ao aceitar o convite, eles foram convencidos a 
baixar um app de jogo sobre doces e que os 

levou para uma casa que era toda feita de 
coisas gostosas...

PÁG.5

Seja cuidadoso ao navegar na 
internet. Alguns sites ou aplicativos 
podem ser uma armadilha para pegar 
informações pessoais ou senhas do 
seu dispositivo de navegação 
(computador, tablete ou celular).

DICA
Cuidado ao clicar em links e acessar páginas
Peça ajuda a um responsável se tiver duvidas. 

Respeite os limites de idade para acesso a 
conteúdos na internet e aplicativos.



PÁG.6

Mas ao entrar na casa, viram que era 
uma armadilha...

Mesmo sendo direcionado para 
sua idade, alguns APPs podem 
oferecer conteúdos inadequados 
por pura maldade.

DICA

Comunique sempre um responsável em caso de
atitudes inadequadas ou que o faça se sentir
constrangido ou ameaçado. 

Comunique também se alguém que você conheceu
no mundo virtual, te pedir “segredo” sobre o que
vocês conversam.



PÁG.7

A mãe desconfiou da amizade estranha 
das crianças e bloqueou o “monstro”!

Da mesma forma que ensinamos 
nossos filhos a dizer: 
“Bom dia, boa tarde ou boa noite! 
Com licença e obrigado!”
Também devemos ensinar 
Segurança digital!

DICA

Mantenha o computador em lugar público
da casa.

Mantenha os dispositivos com as atualizações
necessárias aplicadas assim como antivírus.

Tenha configurado o Controle de Pais
dos sistemas.
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