SEGURANÇA ONLINE

CONTRATO FAMILIAR
COMPROMISSO DOS FILHOS
1. Não fornecerei, sem a permissão dos meus pais, informações pessoais como a minha
morada, telefone de casa, morada e telefone do local de trabalho dos meus pais ou o nome
e endereço da minha escola.
2. Direi imediatamente aos meus pais, se receber mensagens ou encontrar algum sítio com
informações ou assuntos que me causem desconforto.
3. Não combinarei encontros com alguém que “conheça” on-line sem falar antes com os meus
pais. Se concordarem, certifico-me que será num local público e levo a minha mãe ou o
meu pai comigo.
4. Nunca enviarei fotos sem autorização dos meus pais.
5. Vou falar com os meus pais para estabelecermos regras para navegar on-line. Decidiremos
os sítios a visitar, o período do dia e o tempo que poderei estar on-line.
6. Com excepção dos meus pais, nunca direi a ninguém, nem ao meu melhor amigo, a minha
password.
7. Consultarei os meus pais antes de fazer um download, instalar software ou fazer qualquer
outra coisa que possa prejudicar o computador ou a nossa privacidade.
8. Ajudarei os meus pais a descobrir como se podem divertir e aprender on-line.

COMPROMISSO DOS PAIS
1. Comprometo-me a conhecer os sítios e os serviços que o meu filho frequenta on-line. Se
não souber como os usar, peço-lhe ajuda.
2. Estabelecerei, em conjunto com o meu filho, regras razoáveis para a utilização da internet,
certificando-me do seu cumprimento, especialmente no que diz respeito ao número de
horas passadas on-line. Todas as regras definidas serão afixadas junto ao computador para
que sirvam como “lembrete”.
3. Não reagirei excessivamente se o meu filho me contar um problema que lhe tenha surgido
na Internet. Ao contrário, trabalharemos juntos para o resolver e evitar que se repita.
4. Comprometo-me a não usar o computador ou a Internet como uma babysitter electrónica.
5. Tentarei conhecer os “amigos on-line” dos meus filhos, da mesma forma que conheço os
seus outros amigos.
Concordo com estes termos
______________________
Assinatura dos Pais

_____________________
Assinatura do Filho
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