
Neste acordo digital, vocês conversarão sobre tecnologia como uma família, 
como ela faz vocês se sentirem e como se encaixa em suas vidas, para que 
todos possam fazer sua parte para garantir o bem-estar digital. 

Como começar

Aconselhamos os pais ou responsáveis   a ler este conteúdo antes de iniciar a 
discussão.

O acordo é dividido em seções. A seção um se destina a todos na família, para falar 
sobre seus hábitos de tecnologia, o que gostam e o que não gostam. Em seguida, 
você responderá a perguntas e conversará sobre regras importantes de tecnologia, 
como formas de manter a segurança on-line e gerenciar o tempo de tela.

Dicas para ótimas conversas

A tecnologia é uma grande parte da vida, 
e os momentos em família também. Para 
aproveitar ao máximo juntos, é muito 
importante equilibrar o tempo de tela com 
momentos e atividades sem tela.

Avise seu filho sobre essa atividade. Diga a ele o que será discutido e quando, 
para que ele se sinta prontos e não seja pego de surpresa.

Elimine todas as distrações. Afaste os telefones celulares e desligue músicas 
ou ruídos de fundo que distraiam. 

Mantenha um clima positivo. Este é o momento para que todos 
compartilhem e contribuam com as regras da sua família daqui para frente, 
então crie uma atmosfera leve e acolhedora.

Ouça. Seu novo contrato digital ajudará toda a família a entender diferentes 
pontos de vista. Dê a todos tempo para pensar e compartilhar.

Pronto para começar? Sentem-se juntos, preparem um lanchinho e aproveitem!
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Trabalhando 
juntos para o 
bem-estar digital



1. Que tipos de jogos nos interessam on-line? Já tivemos problemas com jogos 
ou com as pessoas que os jogam conosco?

Respondam juntos às perguntas abaixo. Em seguida, escrevam o que vocês 
decidiram na caixa relacionada.

Os dispositivos que usamos:

Coisas que não gostamos na tecnologia

Acordo digital familiar

O que gostamos de fazer on-line:

Crianças:

1)

2)

3)

4)

Problemas que enfrentamos quando jogamos on-line

2. Com quem podemos conversar quando estamos on-line?

Com quem podemos falar quando estivermos on-line

1)

2)

3)

4)

Adultos:

1)

2)

3)

4)



3. Quais são algumas maneiras de nos mantermos seguros quando jogamos e 
conversamos com as pessoas on-line?

4. Dê uma olhada nas coisas listadas a seguir. Quais delas podem ser 
compartilhadas on-line?

Coisas que nossa família pode fazer para se manter segura on-line

Por exemplo, desative as opções de bate-papo em jogos, jogue apenas com amigos

Onde você 
mora

�

As músicas que 
você gosta

�
Seu número 
de telefone

�
Seu esporte 

favorito

�

Seu 
aniversário

�
O nome do seu 
melhor amigo

�
Seu sorvete 

preferido

�
Qual escola 

você frequenta

�

O lugar onde você 
está agora

�
Uma foto do seu 

cachorro

�

1)

2)

3)

4)

Você consegue pensar em mais alguma informação que não deveria compartilhar?

Coisas que não devemos compartilhar on-line

1)

2)

3)

4)

5. Pais ou responsáveis   deveriam compartilhar fotos nossas? 

O que os pais ou responsáveis   devem fazer se quiserem compartilhar uma foto nossa

Acordo digital familiar

Isso sim Isso não



6. Observe as palavras seguintes. Quais você gostaria de escolher para 
descrever como você se comporta on-line?

Adicione mais palavras que você acha que combinem!

Acordo digital familiar

Amigável� Gentil� Paciente� Bobo�

Maldoso� Engraçado� Respeitoso� Amoroso

Irritante

�

Rude� Educado� Agressivo� �

7. O que fazemos quando algo nos deixa tristes ou com raiva on-line?

Com quem podemos conversar quando nos sentimos tristes, brabos ou chateados 
com algo on-line

Boas ideias para atividades off-line para quando nos sentimos tristes ou com raiva 
on-line

1)

2)

3)

4)

5)



Agora, pense em onde você usa dispositivos em casa.

Existe algum lugar que você acha que poderia ficar sem uso de telas? Marque os 
lugares que você gostaria de manter livre das telas:

Pense em momentos ou atividades dos quais você deseja que todos participem, 
sem telas. Onde vocês podem concordar em não usar telas?

Refeições�

Preparações (para sair, para ir à escola, etc.)�

Exercícios�

Hora de dormir�

Atividades familiares�Deslocamentos de e para a escola�

Outro:�

Acordo digital familiar

�
O quarto
� �

O carro
� �

A cozinha
�

�
Espaços ao ar livre
� �

A sala
� � Outro:

O que concordamos:

O que concordamos:



Use o espaço abaixo para pensar em coisas que vocês podem fazer juntos em 
vez de usar telas.

Bom trabalho! Temos certeza de que você teve algumas discussões positivas e 
úteis sobre o uso de tecnologia de sua família. 

Use esta seção para adicionar quaisquer ideias e regras extras com as quais 
vocês concordaram.

Acordo digital familiar

Coisas que gostaríamos de fazer mais em família

Mais ideias para a nossa família

Assinatura

Quando revisaremos este contrato

Adulto Menor

Dia Mês Ano


