
Na Internet é como se tivesses o mundo  
à distância de um clique. 

Podes conversar com amigos e família,  
jogar todo o tipo de jogos,  

pesquisar sobre os teus temas preferidos, 
procurar ajuda para fazeres os trabalhos  

de casa e muito mais. 

Mas para poderes aproveitar ao máximo  
tudo o que a Internet tem para te oferecer  

é preciso que respeites 5 regras básicas  
de segurança.
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Segurança
na Internet

Segurança
na Internet



Protege as tuas 
informações pessoais

Protege o teu 
computador

Se falas na Internet, por exemplo no 
Messenger, tem cuidado com as pessoas 
que não conheces. Quem está do outro lado 
pode fingir ser outra pessoa.

Por isso nunca deves encontrar-te com 
alguém que conheceste online. Se insistirem 
nesses encontros fala com os teus pais 
ou professor e se encontrares alguma 
mensagem ou imagem que te incomoda 
também fala com eles.

Comunica e navega  
em segurança

Respeita 
os outros

Se te juntares a alguma rede social, 
tem atenção à informação pessoal 
que colocas visível sobre ti ou sobre 
o local onde estás.

Pensa bem antes de publicares 
comentários ou outras informações 
como fotos ou vídeos.

Aceita apenas como amigos ou 
seguidores pessoas que conheces.

Socializa  
em segurança 

Quando estiveres a navegar na Internet,  
não divulgues a ninguém o teu nome 
verdadeiro, o número de telefone,  
a morada da tua casa, 
outras informações pessoais
 e nem onde estás.

Não dês as tuas palavras passe  
a ninguém.

Proteger estas informações é o primeiro 
passo para te manteres seguro!

Cuidado com os e-mails que recebes  
de pessoas que não conheces, 
principalmente se trazem anexos. 
Esses ficheiros podem ter vírus  
e danificar o teu computador.

Procura ter um antivírus  
e os programas actualizados  
no teu computador.

As regras do bom comportamento 
que deves seguir na vida real 
são as mesmas quando estás na 
Internet. Quando estiveres online 
não faças nada que possa magoar 
ou aborrecer outras pessoas.

Se queres utilizar alguma imagem 
ou trabalhos que encontres  
na Internet, não te esqueças de 
indicar o seu autor e o sítio onde 
encontraste essa informação. 


