YouTube Kids:
diversão e proteção
para os menores

Nascidos em plena era digital e rodeados pelos contínuos progressos tecnológicos,
as crianças de hoje não tiveram que se adaptar ao uso de telas táteis e dispositivos
inteligentes. A interconexão tão característica desta época leva a nova geração,
também chamada Geração Z, a manipular dispositivos móveis e tablets, etc.
como próprias extensões de seu corpo e mente, e - às vezes - passam tanto tempo
submersos neste mundo como no qual os rodeia.
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Queremos mais Digipais para capacitar as crianças
e ensiná-los a navegar com segurança.
Você está pronto para se juntar a nós neste desafio?
www.digipais.com.br
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