Crianças em quarentena:
em casa e em família

Vivemos tempos confusos. Cada um de nós, adultos e crianças, enfrentamos uma
situação pela qual jamais passamos e devemos, entre todos, buscar a maneira de passar
por ela da melhor forma possível. Sabemos que no seu papel de mãe ou pai o desafio é
duplo. Você tem que se ocupar não apenas das suas tarefas em casa, mas também cuidar
dos seus filhos, encontrar uma forma de mantê-los entretidos e colaborar com seus
estudos. Tudo sobre o mesmo teto.
Tal vez, hoje uma das suas principais preocupações seja que ficar em casa leve ao abuso
no tempo de uso das telas. Nesse caso, trouxemos a você algumas opções para que possa
aproveitar esses dias sem que seus filhos(as) dependam da tecnologia para passar o
tempo, mas aproveitando seus benefícios para que se torne sua aliada.

Dispositivos móveis e tempo livre
Que melhor momento que esse para se divertir
em família? Os celulares não apenas permitem
que você baixe aplicativos para mergulhar neles,
mas também oferecem algumas opções para que
o entretenimento seja cara a cara, com a tecnologia como meio. Aqui recomendamos alguns, segmentados de acordo com a idade das crianças.
Para os menores, é possível aproveitar as múltiplas opções que oferece o Toycantando, selo
discográfico e editorial infantil. Você encontrará entre suas opções diversos conteúdos lúdicos
e educativos, como canções e contos, para ocupar o tempo dos seus filhos/as sem a necessidade de dar a eles um dispositivo eletrônico. Todo o
seu material está disponível nos vários aplicativos
na Google Play e App Store ou
através do website, onde você
poderá conhecer alguns outros
conteúdos que talvez despertem seu interesse.
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Se seu filho(a) tem seu próprio celular e você se preocupa com a confiabilidade dos
aplicativos que possa chegar a baixar (e a fonte de onde os obteve), você também pode
contar com a proteção de nossa solução para celulares em dispositivos Android.
Será possível inclusive ter acesso a um teste gratuito de 30 dias se você assim o desejar.
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Tarefas escolares
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En Na ESET queremos cuidar de você e da sua família. Mas precisamos que você
também se some ao compromisso de cuidarmos todos uns dos outros. Convidamos
você a baixar os artigos de Digipais que sejam do seu interesse, seja para aproveitar
este empo ou para saber mais sobre os riscos e vantagens do mundo digital. Hoje mais
do que nunca, aproveite a tecnologia mais segura na comodidade do seu lar.

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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