Oportunidades Na Internet

Proteger o teu computador
 Evita abrir, responder ou

reencaminhar

mensagens e ficheiros de desconhecidos.
 Faz

transferências

apenas

de

sites

fidedignos.
 Instala e usa os programas de partilha de
ficheiros com cautela.

Algumas dicas,,,
 Evita o spam;
 Apagar mensagens não solicitadas sem as abrir;
 Não responder, nem à opção “remova-me da
lista”;
 Identifica ficheiros potencialmente perigosos;

Perigos Na Internet

 Os que terminam em .exe, .com, .bat e .vbs;

Usamos a
Internet em
Segurança

 Cria palavras-chave seguras;
 Longas, com letras, números e símbolos;
 Fáceis de recordar mas difíceis de descobrir;
 Perguntas secretas difíceis de acertar;

Internet Segura
Folheto baseado na apresentação da Microsoft | Educação

 Usa computadores públicos com cuidado;
 Não guardar as informações de início de sessão;
 Terminar a sessão antes de sair do computador;

Agrupamento AVVL
Equipa PTE

Protege-te
Proteger o computador não chega.
Protege-te.
 Identifica os perigos online.
 Adopta comportamentos de segurança.

Por isso não te esqueças

Segurança online
 Tudo aquilo que dizes e fazes na Internet ganha

counselor.
vida própria e fica fora do teu controlo.

Nunca aceites encontrar-te com alguém
que só conheces de conversas online.

 Reflecte sobre quem poderá ver ou ler o que
publicas!
 Protege as tuas informações pessoais e os teus
contactos.
 Nunca os divulgues a estranhos.
 Não

Internet - fonte de
informação
 A Internet disponibiliza todo um mundo de
conhecimento que te pode ajudar a
descobrir e a aprender mais e melhor.
 Tenta verificar a validade das informações
que encontras, pois nem tudo na Internet
é verdadeiro.
 O que encontras na Internet tem
provavelmente um dono. Respeita o seu
trabalho e os seus direitos de autor.
 O que encontras na Internet tem
provavelmente um dono. Respeita o seu
trabalho e os seus direitos de autor.

divulgues

características

tuas

nem

fotografias.
 Evita expor-te demasiado.
 Usa as redes sociais com cuidado.
 Limita o acesso ao teu espaço apenas a amigos.
 Fica atento a situações de assédio e intimidação
(cyberbullying).
 Se estás a ser vítima de cyberbullying, avisa de
imediato um adulto.
 Respeita os outros e evita situações de
agressividade.
 O certo e o errado na Internet são iguais.

Tenta jogar online com amigos teus,
evitando conversar com desconhecidos.

Não divulgues a ninguém o teu nome
verdadeiro, o número de telefone, a tua
morada ou outra informação pessoal.

