Sabias que…


Podes “Remover a identificação” da foto de
um amigo? Assim, já não fará ligação ao teu
perfil!



Que as “Denúncias” mantêm sempre o teu
anonimato?





Quando clicas no botão “Gosto” no anúncio
de uma empresa estás a criar uma ligação
com essa empresa e passas a receber as
suas actualizações?
A visibilidade da informação de menores de
18 anos está limitada a amigos de amigos e
redes!

Porque é que os jovens utilizam o facebook?


Para poder falar com os amigos;



Para saber o que os amigos, familiares ou
conhecidos andam a fazer,



Para trabalhos escolares;



Para procurar apoio emocional;



Para explorar e descobrir interesses,



Para poder exprimir aquilo que gostam e sabem fazer;



Para participar em causas às quais são sensíveis.

Não te esqueças:


Usa o Facebook, mas com segurança!
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Sabes o que é o Facebook?
O Facebook é uma rede social gratuita. Parece
incrível, mas conta já com mais de 500 milhões de
utilizadores.

Aqui ficam alguns conselhos:



Cria uma palavra – chave segura:


Combina letras, números e símbolos.

Cada utilizador tem a sua página pessoal e uma
rede de amigos, constituída por outros utilizadores do
Facebook.



Não utilizes o teu nome, nº de identificação
ou outros dados fáceis de serem descobertos.

Uma das atividades mais praticada pelos utilizadores do Facebook consiste em navegar pelos perfis à
procura de pessoas com um determinado perfil para
lhes enviar um pedido de amizade. Desta forma, tentam estabelecer algum tipo de contacto.



Não digas a tua palavra a ninguém, nem
mesmo ao teu melhor amigo.

Este é um dos motivos que tornam necessário compreenderes os riscos associados ao Facebook!
A tua segurança no Facebook está à distância de
um virar de página!

Queres conhecer um amigo virtual?

Fala com os teus pais:


Pensa antes de publicar:


Pensa duas vezes antes de publicares algo.
Não partilhes informação confidencial, como
a tua morada ou número de telefone!



Não publiques fotos que incluam os teus amigos sem lhes pedires permissão primeiro. As
fotografias quando colocadas na Net, não
desaparecem. Podes apagá-las do teu perfil,
mas quem garante que ninguém as gravou?

Se estiveres a ser vítima de cyberbullying, não
respondas ou retalies. Remove o comentário e a
pessoa que o fez da tua página no Facebook.
Antes, deves clicar em “Denunciar”. Lembra-te:
conta sempre a um adulto!

Não te esqueças de falar com os teus pais
sobre estas informações importantes.
Aliás, adiciona os teus pais à tua lista de
amigos! Assim, se tiveres algum problema,
eles estarão sempre por perto!

Utiliza as definições de privacidade:


Utiliza a opção ”apenas amigos” e assim apenas quem fizer parte da tua lista de amigos
poderá ver o que partilhas.



Se utilizas aplicações, edita as definições de
privacidade para evitar Spam (mensagem
eletrónica, geralmente publicitária, enviada
em massa) e seleciona apenas as aplicações
que pretendes utilizar.



Edita as tuas fotos, para poderes
definir quem pode vê-las ou não.

Remove e denuncia:


Joga pelo seguro e não fales com estranhos! No entanto, se quiseres mesmo conhecer um amigo virtual, leva sempre contigo um adulto em quem confies. Os teus
amigos deverão saber desde o começo
que é essa a tua intenção.

