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Uso consciente e seguro da internet 

 A necessidade de isolamento social, devido ao novo coronavírus, reforçou o 

quanto a internet é de extrema importância em nossas vidas.  

 É muito importante que tenhamos consciên-

cia que, há riscos ao utilizarmos a internet, como o 

uso indevido de nossa senha, aparelhos serem infec-

tados por vírus, entre outros. E também há um risco  

maior: o contato das crianças com materiais impró-

prios para a idade, uso excessivo das redes sociais 

ou jogos on-line e o cyberbullying, ou seja, a criança 

pode ser vítima de pessoas que o maltratam ou inti-

midam de maneira persistente, além da exposição excessiva de sua vida particular.    

 Desta forma, precisamos entender que todas as pessoas precisam de cuidados 

ao utilizar as tecnologias digitais, e os responsáveis devem conversar e orientar a crian-

ça quanto a este uso, uma vez que elas ainda estão desenvolvendo este senso crítico. 

 Veja algumas dicas para o uso mais seguro da internet: 

 Tenha antivírus em seus aparelhos. 

 Crie senhas seguras. 

 Verifique se o site que está usando é confiável.  

 Não adicione desconhecidos em suas redes sociais. 

 Não compartilhe informações particulares. 

 Em caso de bullying ou exposição a conteúdos impróprios, denuncie! 

 Fique ligado: Caso necessite de ajuda com relação ao uso consciente e seguro 

da internet, consulte o site da Safernet, https://new.safernet.org.br/. Ela é uma associa-

ção com foco no enfrentamento aos crimes e violações aos Direitos Humanos na Inter-

net.  

Profª. Luísa Fernandes 
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PÁGINA 2 FOLHETIM DO JARDIM LEBLON 

Vamos ler? 

 Por que ler para seu filho? Ler para uma criança desperta a criatividade, além de estreitar os laços entre 

pais e filhos. 

  

Nesse momento de incertezas, nada melhor que uma boa história para acal-

mar os corações dos ¨pequenos¨ e o nosso também!  Por que não?! Trocar 

horas em frente à TV por alguns minutos de leitura pode trazer uma série de 

benefícios ao desenvolvimento infantil, entre eles: 

 

   Estimular a imaginação; 

   Aguçar a curiosidade; 

   Ajudar no desenvolvimento da fala e da escrita das crianças. 

 

 Então, não perca tempo!  

 Escolha uma história e leia para seu/sua filho/filha. 

Empatia... Já ouviu essa palavra por aí? 

 Uma das palavras que mais temos escutado, nos últimos tempos, nas mídias digitais e impressas é a tal 

da empatia. Mas afinal do que isso se trata? Adianto a vocês que esse substantivo feminino é impregnando de 

conceitos, e quando entendido e colocado em prática, pode despertar os mais belos sentimentos dentro de uma 

sociedade. 

 O dicionário diz que empatia é a “faculdade de compreender emocionalmente um objeto”.  E a partir dele 

podemos compreender, nos mais diversos contextos, que empatia pode ser tomada como a capacidade psicoló-

gica de se colocar no lugar do outro, buscar pensar e sentir o que sentiria uma outra pessoa em determinada 

situação vivenciada por ela.  

 Diversas são as situações que nos colocam frente a frente com o exercício da empatia. Seja em uma 

amizade verdadeira, seja em relações abusivas, casos de bullying, preconceito, racismo e/ou homofobia.  

 Empatia deve ser um exercício diário e ela só se torna eficaz 

à medida que você a coloca como prática diária, evitando criticas ex-

cessivas ou pré-julgamentos. Acima de tudo é necessário que a práti-

ca da empatia seja sem cobrança ou que se torne uma bandeira. É 

preciso um exercício diário para que a empatia se torne uma rotina, 

sem criação de expectativas ou esperando algo em troca.  

 Faça sempre o que tiver que ser feito por você, pensando em 

oferecer o seu melhor para a outra pessoa. Assim sua vida e suas 

relações serão bem mais empáticas, de forma natural, e essa é uma 

consequência linda para sua vida.  

Profª. Érica Borges 

Profª. Fernanda Freitas 
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PÁGINA 3 EDIÇÃO 13 

       Com a aumento do uso da internet e dos celulares os crimes e gol-

pes virtuais também aumentaram. 

       A Polícia Civil de Minas Gerais lançou a cartilha virtual “Golpe, só 

se for nos criminosos”, com o objetivo de apresentar à população os 

principais golpes praticados atualmente, além de dar dicas de preven-

ção.  

Para o download da cartilha completa, acesse: 

https://policiacivil.mg.gov.br  

 

 Mantenha-se atento (a)! 

 

Tá ligado? 

Classificados  do Jardim Leblon 

Para refletir! 
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Passatempo 

Folhetim JL— Diagramação e organização dos textos: Luciana Morais / Revisão: Deborah Cotta / Impressão e distribuição: E.M.J.L 

Nosso trabalho de reinventar os laços só é possível graças aos supermercados, padarias, drogarias, casas lotéricas e moradores do bairro. 

A Equipe Pedagógica da E.M.J.L. agradece mais uma vez o espaço cedido, o apoio e a parceria! 

 A Universidade Federal do Paraná lançou, pelo projeto de extensão “Meninas e Mulheres na 

Ciência”, um livreto gratuito muito bacana para aprender mais sobre ciência, cientistas e coronavírus, 

chamado “MULHERES CIENTISTAS: CORONAVÍRUS”. O livreto apresenta o trabalho e a vida de 

grandes cientistas mulheres que têm dado relevantes contribuições para a ciência neste momento. 

Vamos conhecer um desses passatempos? O resultado você confere na próxima edição! 

Profª. Carla Valéria 


