Quais são Networking sites? Por que são
estes sites tão atrativos aos adolescentes?
Quais são os perigos associados com o isto?
No mundo de hoje, as crianças interagem no mundo virtual tão muitas
vezes como eles fazem mundo "real". Embora esta tendência muitas
vezes preocupam pais e outros adultos, a Internet tem muitos
aspectos positivos. Ela oferece muitas oportunidades de educação, e muitas maneira. faz a vida mais
fácil para todos nós.
Contudo, as crianças e o adolescentes utilizam a Internet para socializar-se bem como de mais aspectos
de utilitário observados em cima. Esta tendência de socializar-se "virtualmente", ou online,
provavelmente continuará crescendo com as novas gerações. Enquanto os pais podem limitar o montante do
tempo que as crianças passam enfrente do computador, as crianças hoje têm de aprender a serem
“inteligentes no computador” tanto como eles têm de aprender habilidades da vida mais tradicionais
(como o equilíbrio no controle de cheque).
A socialização virtual muitas vezes realiza-se em sites como MySpace, Xanga, Facebook, ou outros
websites semelhante. Nesses websites, as crianças podem registrar-se grátis e fazer um perfil. Além do
mais, eles também podem pôr comentários em perfis de outros usuários. Eles podem "encontrar" pessoas
online, ter discussões, e compartilhar interesses. Enquanto muito disto é a socialização inocente, há
verdadeiros perigos associados com estes sites. Alguns desses perigos implicam o que a outra pessoa pode
fazer, e alguns deles envolvem a sua criança colocando-a em problema inadvertidamente. O objetivo é
simples: queremos deixá-lo saber os perigos, então você pode ensinar à sua criança sobre eles — na mesma
maneira que você ensina à sua criança sobre os perigos do caminho quando eles aprendem a dirigir um
carro!

Quais princípios & diretrizes devem os pais comunicar a suas crianças?
1. A Internet é verdade.
Só porque você sabe que está brincando, não significa que o outro também esteja. Brincadeira ou não, ameaças
são ilegais e expor alguém é ilegal! Se você não pode colocar em um outdoor, não colocá -lo na Internet.
2. Sim, os adultos vêem o que você está fazendo.
Se vo cê não quiser seus pais/ chefes/professores veja, então, não publique online. Mesmo um perfil “confiden cial” pode
fàcilmente ser copiado & enviado a um adulto. Em muitos casos, vo cê pode e será rastreado - a Intern et não é tão
anônima como vo cê pode p ensar, e a polícia responde a exposições ilegais online a cada dia.
3. Não deixe a suas emoções governar a sua escrita.
Se vo cê estiver triste ou bravo, se desligue por um tempo. Nunca responda a uma mensagem ou a uma exposição se
vo cê estiver triste ou bravo. Vo cê pode ser tentado a se vingar mas, não caia nesta tentação! Mesmo se vo cê for
originalmente a vítima, e vo cê se vingar, pode ser vo cê aquele que vai ser indiciado e ficar em problema.
4. Fazer se passar por alguém online pode resultar em indicios criminais.
Criar um perfil falso, usando o nome, foto, de uma outra pessoa ou identificar a informação (não importa qual o
conteúdo deste perfil falso); usar o ap elido ou a senha de uma outra p essoa; usar um apelido similar mais o nome real d e
outra pessoa (que se passa por essa pessoa e usar sua info rmação) pode fàcilmente resultar em um indicio d e roubo de
identidade. Isto é um crime sério.
5. Se alguém lhe ameaça online.
NUNCA responda. Salve a mensagem. Diga a um adulto. Se as ameaças forem físicas ou violên cia, diga a polícia.

6. Sua informação pessoal pode ser usada para ameaçar ou atormentar você .
A Informação p essoal significa qualqu er in formação que pode ser usada para identificá-lo: o seu nome, numero de
telefon e, endereço, cidade, o nome de uma equipe de que vo cê participa, etc. A polícia a paisano online já teve su cesso
em en contrar crian ças baseadas só nos seus nomes e nomes de equipe atléticos! A Informação sensível é algo que vo cê
não quer que todo o mundo veja — co isas embaraçosas ou estúpidas que vo cê fez ou disse.

7. Seus online amigos são estranhos, não importa quanto tempo que você os “conheçam”.
É fácil se passar por uma outra pessoa online. Não importa quanto tempo faz que vo cê se co rresponde com alguém
online, eles são sempre estranhos. Eles podem não se sentirem estranhos, mas vo cê não os conhecem realmente. Nunca
con corde em en contrar com um deles ou mesmo de telefonar para eles. Diga a seus pais a inten ção deles de en contrar
com vo cê.

Perguntas que você pode ter antes que você se assente para “conversar”
Por que os adolescentes são tão atraídos assim nos sites de networking? Parte da adolecencia é tentar
identidades diferentes, e estes sites faz isto fácil e divertido. Também, as crianças pensam geralmente
que estes websites são mundos inabitáveis por adultos!
As crianças expõem realmente informação pessoal? Um estudo da Universidade Northwestern em
2005 concluiu que mais de dois terços das crianças e dos adolescentes expõe informação pessoal em
seu perfil.
Que mais as crianças fazem nestes sites? Às vezes como um chiste, as crianças podem pôr coisas cruéis
ou pouco lisonjeiras sobre outra adolescente, ou informação pessoal de outras crianças. Às vezes eles
fazem-se passar por outra pessoa usando o seu nome, nome de tela, foto, ou outras identificações.
Mesmo as crianças que são estudantes excelentes às vezes fazem isto sendo muitas das vezes
totalmente ignorantes das sérias repercussões.
Por que expor informação pessoal é um risco? 1. Pode ser usado por pedófilas na qual rastreiam,
encontram, e perseguem sua criança. 2. Pode ser usado por outro adolescente ou adultos para
espreitar, atormentar, ou ameaçar a sua criança. 3. Pode ser usado para roubar a identidade da sua
criança, ou até a sua identidade.
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