O bullying na internet:
o que é o ciberassédio e como interrompê-lo

Não há dúvidas de que a pandemia digitalizou a vida diária mais do que nunca. Os
celulares e os computadores se transformaram nas ferramentas de socialização
mais poderosa dos tempos atuais, virtualizando a maioria de nossos encontros
com familiares e amigos. Mas não foram apenas os encontros amigáveis que se
digitalizaram. Lamentavelmente, o bullying através da internet, também existe
como parte da nova normalidade.

Com o passar do tempo, o bullying evoluiu adaptando-se às mudanças do mundo e, infelizmente,
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Sim, o ciberassédio existe e aumentou exponencialmente no mundo todo durante
os últimos meses… Mas isso não significa que não possamos fazer nada a respeito!
Prestar atenção aos sinais e comportamentos das crianças quando usam a internet,
estabelecer diálogos permanentes sobre as ameaças cibernéticas e utilizar as ferramentas
digitais necessárias para garantir a segurança das crianças são as chaves para evitar que
o bullying continue crescendo, permitindo que as crianças e adolescentes desfrutem das
coisas boas da internet sem preocupações.

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

