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Para meus filhos, Ryan e Becca – Eu amo vocês e espero que 
vocês estejam sempre seguros

Para Brett – Obrigada por sempre ser a minha luz

-Renee Tarun

 
 
 

Aos meus alunos de todas as idades:
Estejam seguros on-line e façam boas escolhas.

Eu quero que um dia vocês digam: “A sra. Burg me ensinou 
muito… 

assim como a cachorrinha e o gato do livro Cyber Safe.”

-Susan Burg
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Atualizações
Os recursos e correções mais recentes 
para computadores, dispositivos e 
aplicativos. Frequentemente inclui 
correções para problemas de segurança.

Antivírus
Software que protege computadores e 
dispositivos contra vírus e malware.

Ciberespaço
Outro nome para a Internet.

Cibersegurança
Práticas para se manter seguro on-line.

Clique
Para selecionar algo em uma tela, seja 
por toque, mouse, teclado ou comando 
de voz.

Código de acesso
Um código ou senha que desbloqueia um 
dispositivo como um telefone ou tablet.

Correio eletrônico em 
massa
Lixo eletrônico enviado para muitas 
pessoas. Pode conter vírus ou golpes 
cibernéticos. Também é conhecido como 
spam.

Cyberbullying
Ser maldoso com outra pessoa na 
Internet.

Dados pessoais
Informações como seu número de 
telefone, aniversário, endereço e assim 
por diante.

Em linha (on-line)
Acessar a Internet.

Estranho
Alguém que você não conhece.

Informações pessoais
Inclui todos os detalhes sobre você, 
como idade, nome, endereço, cor do 
cabelo, aniversário, escola, série, time de 
futebol, cidade natal e muito mais.

Internet
Uma rede mundial de computadores 
interconectados.

Malware
É um software malicioso (mau). 
Malware inclui adware (propaganda 
indesejada), vírus, spyware (software 
de espionagem), worms (malware que se 
multiplica sozinho) e muito mais.

Senha
Uma sequência secreta de letras, 
números e caracteres que permite 
acessar softwares ou sites.

Phishing
Uma tentativa de coletar informações 
pessoais por meio de e-mails, mensagens 
ou site enganosos.

Postar
Colocar qualquer coisa on-line (palavras, 
imagens, vídeos).

Wi-Fi público
Wi-Fi disponível em locais públicos que 
não são criptografados (codificados para 
privacidade).

Vírus
Um vírus de computador é um programa 
projetado para se espalhar para outros 
computadores, tornando-os vulneráveis     
a ataques.
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Converse com seus filhos
Considere estabelecer limites:

• Defina quanto tempo as crianças podem ficar on-line.

• Diga a eles quais sites eles têm permissão para visitar.

• Especifique o software/aplicativo que eles podem usar.

• Permita atividades ou tarefas adequadas à idade, com base no 
conhecimento e maturidade deles. 

Priorize a privacidade
Publicar informações pessoais ou fotos na Internet pode ser perigoso, pois há 
pessoas que podem utilizá-las de forma prejudicial.

• Fotos e informações pessoais compartilhadas podem causar problemas 
mais tarde.

• É difícil remover qualquer coisa on-line, uma vez que caia no domínio 
público.

• Verifique as configurações de privacidade nas redes sociais para 
evitar que estranhos acessem informações pessoais. As configurações 
predefinidas podem não ser as ideais.

Explique os quatro “nãos”:

• Não forneça seu nome, número de telefone, e-mail, senha, endereço, 
escola ou foto sem permissão dos pais.

• Não responda a postagens maliciosas ou prejudiciais.

• Não abra e-mails ou anexos de pessoas que você não conheça.

• Não encontre pessoalmente com ninguém que você “conheceu” on-line.

Se viu algo, diga algo

• Converse com seus filhos sobre os perigos da Internet para que eles 
reconheçam comportamentos ou atividades suspeitas.

• Deixe claro aos seus filhos que, se eles virem algo em um site, e-mail ou 
bate-papo que não pareça correto ou os deixe desconfortáveis, eles 
podem vir até você com suas perguntas e preocupações.

 



Mantenha tudo atualizado

• Os pais devem instalar todas as atualizações em seus dispositivos e 
aplicativos.

• Os pais devem instalar e executar um antivírus. 

Esteja atento e sempre presente

• Saiba o que seu filho está fazendo na Internet, incluindo os sites que ele 
está visitando.

• Se eles estiverem usando e-mail, mensagens instantâneas ou salas de 
bate-papo, certifique-se de saber com quem eles estão se comunicando.

• Certifique-se de que seu filho realmente conhece as pessoas com quem 
está falando on-line. 

Mantenha os computadores acessíveis

• Se o seu computador estiver em uma área comum, você pode monitorar 
facilmente sua atividade.

• Se as crianças perceberem que você pode ver a tela, isso a judará a 
evitar que elas façam coisas que não deveriam.

• A visibilidade dá a você a oportunidade de intervir se notar um 
comportamento que pode ter consequências negativas. 

Pergunte ao seu provedor de Internet sobre o controle 
parental
Alguns provedores de Internet oferecem serviços (às vezes gratuitos) 
projetados, especificamente, para proteger as crianças on-line, restringindo 
o acesso a sites ou a recursos de comunicação como e-mail, bate-papo e 
mensagens instantâneas por idade, conteúdo, horário e outras categorias. 
Entre em contato com seu provedor para descobrir os serviços disponíveis.

Proteção adicional
Alguns navegadores permitem que você restrinja ou permita apenas 
determinados sites e você pode proteger essas configurações com uma 
senha. Embora nenhuma tecnologia seja infalível, considere o uso de 
aplicativos que ofereçam essa proteção adicional, monitorando, filtrando e 
restringindo o acesso a conteúdos perigosos.
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Todo mundo diz que você deve  
ter cuidado on-line. Mas o que isso 

significa? 

Todo mundo diz que você deve  
ter cuidado on-line. Mas o que isso 

significa? 
Lacey é uma cachorrinha muito inteligente que protege as 
crianças ensinando-as como se manterem seguras on-line.  
Junte-se à Lacey e ao seu amigo Gabbi em uma divertida 

aventura cibernética e aprenda como agir e como se manter 
seguro on-line.


