Internet Segura

Aproveite!
Acesso e troca de diferentes tipos de
materiais como imagens, sons, vídeos
e textos;

Permite a comunicação e amizade
entre pessoas de qualquer lugar do
mundo;
Rica fonte para estudos, pesquisas,
trabalho e diversão;
Supera limites de tempo e espaço,
criando um novo espaço público, o
ciberespaço.

Cuidado!!!
Pode ser prejudicial se usada sem
limites ou quando substitui todas as
outras atividades de lazer;
Como todo espaço público, pode ser
acessada por pessoas mal
intencionadas;
A Internet não é “terra sem lei”.
Apesar da sensação de anonimato,
quem praticar crime por meio dela
pode ser identificado e punido.

Dicas para manter-se seguro
Você distribui qualquer foto sua no mural da escola, no ônibus ou na
praia?

Comunique-se com educação. Respeito
deve valer em qualquer espaço e com
qualquer pessoa, mesmo com aquelas
que não conhecemos;
-Evite gravar senhas e login no
computador para não facilitar roubos;
-Não confie em tudo o que vê ou lê,
muitos conteúdos são falsos e mentirosos;
-Os sites de busca não substituem as
bibliotecas;

Aproveite!
Agiliza a comunicação, pois as
mensagens levam apenas alguns
instantes para chegar ao destino com
pouco custo, independente da
distância.

Cuidado!!!
Pode haver muitas informações falsas e golpes nas mensagens;
Criminosos podem se aproximar para prejudicar, difamar e roubar;
Crianças podem receber conteúdos impróprios e até serem
aliciadas;
Método mais utilizado para espalhar vírus;
Atenção àquelas propostas boas demais ou produtos milagrosos,
pois geralmente são fraude.

Dicas para manter-se seguro
Troque sua senha periodicamente
Não aceite nem abra e-mail de desconhecidos!
Simplesmente apague sem ler;
Evite mostrar seu endereço, número pessoal e outros
detalhes. Seja genérico;

Cuidado!!!
As salas são espaços públicos
abertos a qualquer um. Precisamos
ser educados e tomar cuidado com
estranhos;
As pessoas podem fantasiar e
mentir para tentar ganhar
confiança e prestígio;
Os apelidos dificultam a
identificação e facilitam a prática
de crimes.

Dicas para manter-se seguro
Não exiba seu nome completo,
telefones, endereço, nem lugares
que freqüenta;
Jamais encontro “amigos virtuais”
sem autorização;
Tempo de conversa não garante a
confiança nem a veracidade das
informações, tome cuidado.

Cuidado!!!
Se abrir sua webcam ou
enviar fotos para
desconhecidos, suas imagens
podem ser manipuladas para
te prejudicar;
Pessoas mal intencionadas se
passam por “amigos virtuais”
e mentem para seduzir,
intimidar e ofender outros
internautas.

Dicas para manter-se seguro
Não aceite convite de estranhos, prefira
se comunicar com quem conhece;
Não envie fotos pessoais, nome completo,
telefones, nem endereços nas conversas
com novos amigos;
Nunca abra a sua webcam para
desconhecidos. A webcam pode colocar
um estranho mal intencionado dentro de
sua casa, cuidado.

Aproveite!
Facilidade para
reencontrar e aproximar
amigos e parentes
distantes;
Facilita o encontro de
pessoas com idéias e
preferências comuns;

Cuidado!!!
Quando divulgamos informações
pessoais na Internet, elas se tornam
públicas;
Após publicar algo na Internet , é
impossível voltar a escondê-lo;

Não exponha detalhes de sua vida.
Sua intimidade é preciosa e não
deve ser aberta para qualquer um.
Os “cadeados” e bloqueios de
acesso podem ser “quebrados” por
pessoas mal intencionadas.

Você ou algum conhecido seu recebe
constantemente mensagens no celular, emails, recados no blog ou no site de
relacionamento com xingamentos, ofensas e
humilhações?
Isto é um caso de Ciberbullying, uma
violência grave que não pode ser encarada
como apenas uma brincadeira entre colegas.
Se já foi vítima, saiba que você não tem
culpa. Isso é ação de alguém mal educada e
mal intencionado que deve ser
responsabilizado.

