Crianças e cibersegurança:
chaves e desafios para os pais de hoje

Durante as últimas décadas, a tecnologia esteve cada vez mais presente na vida
diária. Como resultado, as crianças de hoje crescem e vivem num mundo que,
em alguns aspectos, é abismalmente diferente da infância vivida por seus pais.
As mães e pais dos dias atuais podem ter tido televisores ou computadores em
suas casas enquanto cresciam, mas as crianças desta era irão crescer rodeadas
de múltiplas tecnologias imersas na realidade, com um mundo que avança na
direção da hiperconexão.
Ao ter tido uma infância tão diferente da atual, pode ser que criar os filhos em um
mundo regido pela tecnologia seja um verdadeiro desafio. A maioria dos adultos
não receberam uma educação formal de como usar a tecnologia de forma segura
mantendo a privacidade e por isso, também não tem o conhecimento para
transmitir a seus filhos de forma eficiente.
Por isso, consultamos os pais e mãe da equipe da ESET em diferentes lugares
do mundo sobre quais são os conhecimentos básicos necessários para falar de
cibersegurança com crianças e quais os desafios enfrentados por suas crianças.
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Você acha que seja necessário que
as autoridades/colégios ensinem
mais às crianças sobre cibersegurança?
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de ensinar às crianças sobre o comportamento

teja presente na educação inicial As crianças hoje
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é uma parte integral de nossas vidas”.
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Concluindo, o diálogo franco e constante sobre como se manter seguro on-line,
combinado com as ferramentas tecnológicas para protegê-los como o ESET
Parental Control, que permite filtrar o conteúdo que as crianças podem ver além
de regular seu tempo de utilização, podem reduzir os riscos aos quais estão expostas
as crianças e adolescentes quando navegam na web. Além disso, a partir do Digipais
compartilhamos constantemente artigos que abrangem este tipo de temas para
apoiar aos adultos na tarefa de acompanhar e ensinar os menores a como aproveitar a
tecnologia de forma mais segura.

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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