Control Z: um drama
adolescente na era digital

Um “hacker” ameaça tornar públicos os segredos de um grupo de adolescentes
de uma escola secundária e uma das alunas tentará encontrá-lo antes que isso
aconteça. No meio, uma cadeia de acontecimentos que os estudantes vivem na
própria carne e que ficam longe do mundo digital, compondo o centro dessa
história contada em oito capítulos.
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Desde o momento em que as crianças recebem seu primeiro celular, é crucial
apontar usos permitidos e aconselhá-los a respeito do que é que podem fazer com
ele, quais são os riscos e como podem se manter longe deles. Control Z não apenas
deixa evidente um uso abusivo de dispositivos móveis, mas um mau uso deles. Ao
invés de ser aproveitado como ferramenta positiva, são o meio escolhido para
humilhar e perseguir seus próprios colegas e amigos.
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Talvez sejam esses dois os verdadeiros protagonistas da série. Os casos são vários e repetidos, e
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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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