
Neste acordo digital, você discutirá a tecnologia em família e como ela se 
encaixa em suas vidas para trabalharem juntos para alcançar 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 a 
discussão de seus valores e o estabelecimento de diretrizes gerais. Depois de 
concluir essa etapa, você será orientado a falar sobre tópicos relevantes para a 
experiência digital de sua família.

Dicas para ótimas conversas

A tecnologia é uma grande parte da vida, 
assim como os momentos em família. Para 
maximizar o uso da tecnologia em família, é 
fundamental equilibrar o tempo de tela com 
momentos e atividades sem tela. Também 
é importante reconhecer as possíveis 
desvantagens da tecnologia, desde risco 
on-line a como nos faz sentir no dia a dia.

Prepare seu filho com antecedência. Informe o que será discutido e quando, 
para que ele não se sinta pego de surpresa ou fique na defensiva.

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

Mantenha um clima positivo. Esta atividade deve ser um debate, não uma 
discussão. Mantenha a calma e, se os ânimos se exaltarem, espere um tempo 
para retomar a conversa.

Ouça. Seu novo acordo digital ajudará todos na família a entender diferentes 
pontos de vista. Dê a cada membro tempo para pensar e compartilhar.

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



Podem ser preocupações que afetam você diretamente ou que afetam outros membros da 
família. Vocês tem alguma preocupação comum?

Você tem alguma preocupação com a tecnologia e a internet?

Não saber o que fazer sem um dispositivo ou ter poucos 
hobbies off-line (vá para a seção 2 primeiro)

Não ter períodos longe da tela, como na hora das refeições 
ou antes de dormir (vá para a seção 3 primeiro)

Compartilhar muito de nossas vidas pessoais on-line ou não 
colocar a privacidade on-line em primeiro lugar (vá para a 
seção 4 primeiro)

Não saber com quem falar sobre questões digitais ou não 
conversar sobre coisas que nos afetam on-line (vá para a 
seção 5 primeiro)
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Dê uma olhada nos seguintes problemas digitais comuns. Qual você acha que 
afeta mais a sua família?
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Os dispositivos que usamos regularmente

As coisas que gostamos de fazer on-line ou com dispositivos

Crianças Adultos

1)

2)

4)

5)

7)

8)

3) 6) 9)

Depois de 
preencher 
todas as 
seções que 
deseja 
trabalhar 
em família, 
vá para a 
seção 6.

SEÇÃO 1
Compreensão da vida on-line da sua família



Ideias para o que se pode fazer quando estamos entediados

1)

2)

3)

Novas atividades que podemos 
tentar juntos

1)

2)

3)

4)

1)

2)

3)

4)

Novos interesses que podemos 
explorar, juntos ou separados

O que gostamos de fazer juntos em família
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SEÇÃO 2
Cultivo de hobbies off-line

Sim, o tempo todo�

Não�

Sim, às vezes� No

Pense em quando você mais acessa dispositivos como um telefone celular ou 
quando tende a ligar o videogame. Você já ussou esses aparelhos apenas 
porque estava entediado?

Conversem sobre o que vocês mais gostam de fazer em família, envolvendo 
tecnologia ou não. Que tipo de atividades vocês gostariam de fazer mais juntos, 
se pudessem?

Pense em coisas novas que vocês ainda não fizeram, ou algo interessante que 
gostariam de explorar mais. O que vocês gostariam de aprender ou experimentar?

Em caso afirmativo, conversem 
sobre o que se poderia fazer em 
vez de usar a tecnologia.
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SEÇÃO 3
Planejamento de atividades sem dispositivos

Não, achamos que passamos mais tempo 
no mundo digital do que no mundo real

Estamos tentando, mas poderia ser melhor

Sim, achamos que conseguimos encontrar 
o equilíbrio certo
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Vocês acham que sua família atualmente tem um bom equilíbrio entre tela e 
mundo real?

Pensem nas áreas que desejam manter livres de tela, tanto quanto possível. 
Selecionem todas as alternativas que se aplicam:

Nosso equilíbrio de tela atual

O que nós combinamos:

No caso de opiniões 
diferentes, conversem sobre 
por que vocês se sentem 
assim. Escreva suas ideias 
no espaço a seguir.

�
O quarto
� �

O carro
� �

A cozinha
�

�
Espaços ao ar livre
� �

A sala de estar
� � Outro:



Pensem nos momentos em que desejam manter o máximo possível sem tela. 
Selecione todas as alternativas que se aplicam:

Refeições�

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

Exercícios�

Hora de dormir�

Atividades familiares�Deslocamentos de e para a escola�

Outro:�
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O que nós combinamos:

Maneiras de criar um melhor equilíbrio entre tela e vida

Quais são alguns recursos ou ações que você pode adotar para ajudar a 
gerenciar o tempo gasto on-line?

Exemplos para começar:
- Usar um aplicativo de gerenciamento 
de tela
- Deixar os celulares na porta quando 
chegamos da escola/trabalho.
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SEÇÃO 4
Compartilhamento excessivo e privacidade digital

Sim�

Não�

A privacidade online é muito importante. Senhas, informações de pagamento e 
dados pessoais nunca devem ser compartilhados com ninguém, exceto um pai 
ou responsável. Sua família tem um local seguro onde esses dados podem ser 
armazenados?

Ao criar uma nova conta para algo, ou quando quiser comprar algo online, é 
necessário sempre parar e pensar na segurança e onde os seus dados estão 
sendo disponibilizados.

Todos nós temos nossa própria identidade digital e o direito de dizer “não” ao uso 
de nossas imagens sem nossa permissão. Fale sobre que tipo de imagens vocês 
se sentem confortáveis em publicar on-line.

Concordem sobre como vocês pedirão permissão antes de postar a foto de outra 
pessoa ou algo pessoal on-line.

Concordem em família o que fazer quando 
pretenderem criar uma nova conta e senha e 
com quem devem falar sobre compras on-line.

Em caso negativo, discuta onde essas 
informações podem ser armazenadas com 
segurança. Não escreva esse lugar neste acordo.

O que nós combinamos:

O que nós combinamos:

Com filhos mais velhos, você 
pode falar sobre como definir 
um orçamento e como esse 
orçamento é gerenciado.
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SEÇÃO 5
Começando a conversar

Imagine que você se depara com algo que faz você se sentir desconfortável 
on-line. A quem você recorreria para pedir ajuda ou conselhos?

Pense em diferentes situações: na escola, em casa ou na casa de um amigo. Com 
quem você pode se abrir nesses casos? 

Quais são algumas estratégias de 
enfrentamento off-line que você pode 
empregar como auxílio quando se sentir triste, 
irritado ou desconfortável on-line?

Adultos para apoio em quem confiar

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Estratégias de enfrentamento úteis que podemos usar

Exemplos: ouvir música, 
desenhar, conversar com 
um amigo sobre seus 
sentimentos.

Se alguém faz você se sentir desconfortável online, muitos sites e aplicativos de 
mídia social têm opções de “bloquear” ou “restringir” que você pode usar para 
silenciar a pessoa. Você também pode “denunciar” usuários quando eles estão 
fazendo algo errado, como cyberbullying a você ou a outros. 

Que outras configurações você pode usar em jogos e aplicativos para ajudá-lo a 
sentir que está em um espaço seguro on-line?

Configurações de segurança que podemos usar nos aplicativos que gostamos



Bom trabalho! Temos certeza de que vocês tiveram algumas conversas 
produtivas e positivas sobre o uso de tecnologia para sua família. 

Use esta seção para acrescentar quaisquer outras ideias e regras que vocês 
tenham combinado.
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Use esta seção para acrescentar quaisquer outras ideias e regras que vocês tenham 
combinado.

Assinatura

Quando revisaremos este contrato

Adulto Menor

Dia Mês Ano

SEÇÃO 6
Nosso acordo familiar


