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https://cartilha.cert.br/ 

Onde tudo começou 
•  Cartilha de Segurança para Internet 

ü  primeira versão em 2000 
ü  guia com informações sobre segurança  
ü  ser usado como referência pelos diversos setores usuários de Internet 
ü  2003 / 2005 / 2006 / 2012 



“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. 
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Desafios 





 
Acesso a conteúdos impróprios 

Uso excessivo  
Contato com pessoas estranhas  

Invasão da privacidade 
Superexposição 

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 

Observe o comportamento 
Ensine–os sobre privacidade 
Cuidado com o cyberbullying 

Fique atento aos limites de idade 
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?  



Do lançamento até agora... 

•  Palestras em diversas escolas e empresas 
•  Distribuídos cerca de 12.000 exemplares dos dois Guias 

o  diversos setores 
•  grupos de escoteiros 
•  prefeituras 
•  consultórios médicos 
•  delegacias 
•  tribunais de justiça 
•  escolas públicas e particulares 
•  ciclo de oficinas de segurança - Safernet 

o  diversos estados 
•  PE, MA, PI, PR, SP, RJ, etc  

•  Feedback 
o  fotos, relatórios, trabalhos em sala de aula 



E o futuro? 

•  Solicitação de materiais: 
o  doc@cert.br 

•  Entidades que desejarem imprimir o material podem: 
o  inserir a marca como “apoio de impressão”  
o  colaborar no compartilhamento deste conteúdo 

•  Em preparação: 
o  novidades para o próximo Workshop 
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