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São José-SC, 28 de abril de 2017. 

 

Senhores Pais e/ou Responsáveis, 
 

  

O Colégio Paulo Freire busca constantemente o fortalecimento da parceria escola-família. 

Em tempos tão conturbados, faz-se ainda mais necessário estreitar a relação a fim de 

proporcionar o melhor às nossas crianças e adolescentes. 

 Temos acompanhado nos últimos dias inúmeras publicações e reportagens sobre jogos e 

séries contendo conteúdos perigosos para nossos educandos. Os aspectos abordados nestes 

entretenimentos levam os usuários à realização de arriscados desafios, coagindo os participantes 

e ameaçando-os com punições, caso a tarefa não seja cumprida. 

 Não temos dúvidas que estas situações exigem de ambas as partes, escola e família, um 

olhar ainda mais atento às atitudes de nossos jovens.  

 Em nossa proposta pedagógica buscamos trabalhar para a formação de cidadãos críticos e 

participativos. Mesmo assim, nos últimos dias intensificamos ações de conscientização sobre o 

uso seguro da Internet, assim como de temas que envolvem a convivência no ambiente escolar e 

os riscos com jogos e séries perigosos.  

 Veicularam informações de que uma das tarefas de um jogo seria a de distribuir balas 

envenenadas às crianças. Assim, lembramos que, mesmo não tendo certeza da veracidade dos 

fatos, se faz necessário, sempre, orientar nossos pequenos para que nunca aceitem nada de 

desconhecidos. Neste sentido, também estamos redobrando a atenção com nossas crianças. 

 

   “Recomendações do Ministério Público (MG) 

 Fique atento a eventuais mudanças de comportamento do jovem. 

 Demonstre interesse pela rotina dele. 

 Adolescentes com a autoestima em baixa são mais vulneráveis. 

 Dialogue e atraia a confiança de seu filho. 

 Evite que ele fique muito tempo na Internet. 

 Deixe o computador em um local comum e visível da casa. 

 Evite expor na Internet informações particulares e dados pessoais, e oriente o mesmo ao 

seu filho. 

 Denuncie grupos e comunidades suspeitas ao Ministério Público.” 

 

A adolescência é um tempo em que há suscetibilidade às informações e aos sentimentos 

explorados por estes jogos e séries. A infância é muito importante para o desenvolvimento, e as 

experiências dessa época são levadas para o resto da vida. Portanto, sempre é tempo de redobrar 

nossa presença de ternura nas vidas de nossos filhos e educandos, proporcionando ambientes 

saudáveis, com diálogo, carinho, atenção e amor. 

 

A Direção. 
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