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Gerações 

 

Geração Baby Boomers (1940 a 1960) 

Geração X (1960 a 1980) 

Geração Y – Millennials (1980 a 2000) 

Geração Z (2000 a 2010) 
Geração Alfa (M) - após 2010 

 
 

 



Geração Alfa 

•  Mitos / teorias 
-  “mais inteligentes”, “nativos digitais”, “estão protegidos em casa” 

•  Tecnologia: 
-  como algo natural, não como uma inovação 
-  sem diferenciação entre mundo real e virtual 

•  Aproveitar momento de aprendizagem para ensinar que a 
Internet não tem nada de virtual 
-  mesmos riscos, mesmos cuidados 

•  Mas alguns riscos podem ser potencializados: 
-  falsa sensação de anonimato 
-  velocidade de propagação das informações 
-  dificuldade de exclusão das informações 
-  dificuldade de detectar sentimentos 
 



“Não podemos desperdiçar todo o entusiasmo que crianças e adolescentes 
têm ao usar a Internet,  

pois são eles que continuarão a construí-la.  
 

Precisamos que desde cedo eles saibam que há um bom número de 
oportunidades ao usá-la,  

mas que certos cuidados precisam ser tomados” 
 

Demi Getschko 
diretor presidente do NIC.br 



Guias Internet Segura 

•  Lançamento: 
-  Dia Mundial da Internet Segura (07/fevereiro/2017) 









Desafios 





 
Acesso a conteúdos impróprios 

Contato com estranhos 
Uso excessivo 

Superexposição 
Exposição da privacidade 

Falta de maturidade emocional  
Dificuldade de exclusão 

Cyberbullying 
Brincadeiras perigosas  

Códigos maliciosos e phishing  
 



 
Dê o exemplo 

Estimule o diálogo 
Reforce os cuidados com estranhos 

Ensine–os sobre privacidade 
Fique atento aos limites de idade 

Observe o comportamento 
Cuidado com o cyberbullying 

Estabeleça regras 
Utilize o controle parental 

Ajude-os a protegerem as contas de acesso 
Proteja os equipamentos que eles usam 

 



 

Você já criou perfis em nome dos seus filhos? 
Você costuma postar mensagens nas redes sociais dos seus filhos? 

Você costuma postar fotos e vídeos dos seus filhos?  





https://cartilha.cert.br/ 

Cartilha de Segurança para Internet 
•  Primeira versão em 2000 
•  Guia com informações sobre segurança  
•  Referência pelos diversos setores usuários de Internet 
•  Versões: 2003 / 2005 / 2006 / 2012 



Solicitação de materiais: doc@cert.br 
Instituições que desejarem imprimir os materiais podem inserir a marca como “apoio de impressão” 
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