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RESUMO
A internet oferece recursos, e também tem muitas informações que não pode ser útil para as
crianças. Pois podemos ver atualmente, o volume de informação que está sendo gerada, através da
internet por meio da tecnologia que está sendo cada dia mais avançada, e mediante da internet
podemos encontrar amigos, acessar sites de notícia, esporte entre outros. E com esse mundo de
informações, cada dia com uma novidade diferente, repleto de curiosidades, gera certos tipos de
perigo, pois nem todo mundo que está atrás de uma tela é confiável como imaginamos. A maioria
dos pais de hoje preocupa muito com a educação e conhecimento de seus filhos, e com isso acabam
presenteando com computadores, tabletes, celulares, com acesso à internet. Muitos casos os pais
nem se quer sabem mexer nesses aparelhos eletrônicos, e com isso não conhecem os programas
existentes neles, muito menos os perigos que neles podem conter. Em outras situações os pais
sabem mexer, sabem os riscos que os programas podem oferecer, porém em função do trabalho da
correria do dia, não conseguem acompanhar em que seus filhos olham e fazem na internet.
E diante disso precisamos ter um conhecimento sobre as seguranças que devemos ter, os
aplicativos que devemos usar ao utilizarmos a internet e principalmente com as crianças, pois são as
maiores vítimas de acontecimentos graves como sequestro, estupro através da internet. A criança
muita das vezes ela está utilizando a internet sem a presença de algum adulto por perto e acaba
entrando em sites que nem ela mesmo sabe o conteúdo que aquele site vai lhe oferecer, e as vezes
ela não é consciente do risco que ela pode esta correndo naquele momento, muito menos qual a
intenção do indivíduo que esta por trás daquela tela, e com isso ela vai passando detalhes, cor da
roupa que ela está, onde ela mora e com essas simples características pode acontecer algo que os
pais nunca esperaria. Por mais que não há tempo para ficar ali vendo o que está acontecendo e onde
a criança está mexendo, sempre pedir uma pessoa maior que tem consciência, para que possa está
sempre olhando, vendo o histórico e sempre conversando com as crianças sobre os perigos
alertando que a internet não é apenas diversão e temos que tomar muito cuidado, sempre esta
conscientizando para que venha acorrer um desfrutamento da internet de maneira saudável.

ABSTRACT

The internet offers features, and also has lots of information that may not be useful to
children. We can now see the volume of information being generated, through the internet
through the technology that is becoming more advanced, and through the internet we can
find friends, access news sites, sports among others. And with this world of information,
every day with a different novelty, full of curiosities, generates certain type of danger
because not everyone behind a screen is reliable as we imagine. Most parents today
worry a lot about their children's education and knowledge, and they end up gifting
computers, tablets, cell phones, and internet access. In many cases parents do not even
know how to play these electronic devices, and so they do not know the programs in them,
much less the dangers they can contain. In other situations parents know how to play, they
know the risks that programs can offer, because of the work of the rush of the day, they
can not keep up with what their children look and do on the internet.
And before that we need to know about the security that we should have, the applications
that we should use when using the Internet and especially with the children, because they
are the biggest victims of serious events like kidnapping, rape through the internet. The
child often uses the internet without the presence of an adult around and ends up going to
sites that do not even know the content that the site will offer, and sometimes she is not
aware of the risk that she can running at that moment, much less what is the intention of
the individual behind that screen, and with that she goes on detailing the color of the
clothes she is in, where she lives, and with these simple characteristics something can
happen that the parents would never expect . As much as there is no time to stay there
watching what is happening where the child is stirring, always ask for a bigger person who
is aware, so that he is always looking, seeing the history and always talking with the
children about the dangers warning that the internet is not only fun and we have to be very
careful, it is always raising awareness so that you can enjoy an enjoyment of the internet
in a healthy way.
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INTRODUÇÃO

Podemos perceber que através da internet atualmente vivenciamos muitas ameaças a criança, com
abuso sexual entre outros. E com base nessas ações devemos tomar muito cuidado, e monitorar
sempre o que elas fazem durante o tempo que estão na frente de um computador ou de um celular,
pois ao mesmo tempo que está utilizando, uma página de um jogo educativo, vídeos apropriados
para idade da criança, de repente estão entrando em sites inadequado, que nem elas na maioria das
vezes sabem do que se trata. Com base nisso veremos alguns tipos de segurança que devemos ter,
atitudes contra os perigos da internet na vida de uma criança, para que elas utilizem a internet de
forma segura, e que ate mesmo a sua família fique em segurança, sem que ninguém esta forneça
dados para pessoas desconhecidas na internet. E com isso queremos conhecer os perigos que uma
criança pode correr e saber como conseguir evitar e esclarecer melhor para os pais a respeito desse
assunto, que é comum na sociedade e que não possui muita preocupação em saber o problema que
isso gera.

PROBLEMA
Muita vezes, diante dos acontecimentos que vemos de pedofilia e covardia com crianças, que
através da internet esses autores de pedofilia descobrem características, endereços, números de
cartões de crédito entre outras informações importantes, nunca imaginamos que poderá acontecer
esses absurdos em nossa família. Esse é o grande problema com todas essas informações, não
tomamos os devidos cuidados de sempre está observando as crianças, quando pensamos que estão
em um determinado site, já estão em outro totalmente diferente.

Justificativa

Este é um trabalho sobre a segurança na internet para crianças e também para mostrar os perigos,
que podem ocorrer diariamente. Escolhemos esse tema, pois com o avanço da tecnologia as crianças
estão cada vez mais conectadas com a internet. E muitas vezes os pais não estão presentes
observando o que os filhos fazem e estes acabam entrando em sites inadequados, por exemplo, salas
de bate papo tem sido uma porta aberta para pedófilos, pois uma simples imagem de um brinquedo
em seu perfil elas já se envolvem e acabam passando dados, por serem inocentes e não saberem os
riscos que podem ocorrer, também por não haver fiscalização por parte de seus pais.

Objetivo Geral
O objetivo dessa pesquisa é procurar saber se seus pais supervisionam, enquanto as crianças estão
mexendo em um algum aparelho eletrônico, se conversam com eles, alertando os perigos que elas
podem encontrar mexendo em sites inadequados. Se seus pais estimulam um certo horário ou se
deixam mexerem livremente. Outro ponto é saber que faixa etária as crianças começam a usar
aparelhos eletrônicos e em que momento passam a ter uma vida social. E se os pais estão
conscientes dos perigos que seus filhos muitas vezes podem está correndo na internet, em redes
sociais e sites.

Objetivo Especifico
•

Cuidados que os pais devem ter a respeito, sobre a segurança da internet com seus filhos

•

Mostrar como utilizar programas para que possa bloquear sites inadequados para crianças

•

Conscientizar as crianças o perigo que elas podem correr na internet e sempre estarem com
um responsável por perto.

Metodologia

O perigo que a internet oferece para uma criança é maior do que se pode oferecer para um
adolescente e ate mesmo para um adulto. As crianças com uma idade relativa entre 1 a 10 anos que
usam a internet frequentemente, necessariamente precisam de um acompanhamento frequentemente
de orientação, de como usar a internet, para que serve os sites que elas entram e tudo que precisar
de uma referência pessoal, ensinar a não passar nenhum tipo de informação e qualquer outra
referência está perguntando um adulto ou seu responsável. Para o desenvolvimento deste projeto
serão feitas análises em uma escola, que possui crianças de faixa etária de 5 a 10 anos, contendo
questionários para as crianças e se possível conversar com os pais alertando os perigos na internet e
procurar mostrar como utilizar programas para trancar sites inadequados para crianças e sempre
estarem supervisionando seus filhos na internet.
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