Aracaju, 4 de abril de 2019.

ALERTA: INTERNET!!!
Senhores Pais/Responsáveis,
É fato que todo pai, mãe e demais responsáveis pelo bem estar e segurança das suas crianças
devem estar atentos aos perigos do indiscriminado e não orientado uso da internet.
Por um lado, pesquisas apontam que a maior parte dos perigos está ligada ao crime de
pedofilia, seguidos dos crimes de racismo e apologia à violência, a qual também tem se
propagado através de práticas do uso de jogos violentos. Tudo isso é extremamente preocupante!
Por outro lado, pesquisas também demonstram que a maior parte dos pais tem
preocupações a respeito do que os seus filhos estão fazendo na internet. Mas, ao mesmo tempo,
lamentavelmente, não impõem qualquer regra restritiva ao seu uso e são ausentes com relação ao
devido acompanhamento das medidas impostas (quando há ...) e da observação constante dos
conteúdos acessados. Os filhos ficam, assim, parcialmente ou totalmente livres para se expor nesse
imenso universo cheio de informações construtivas, mas infelizmente, repleto de perigo.
Assim, é importante o trabalho incansável de todos no sentido de advertir, da mesma forma
que, quando mencionamos para as crianças não falarem com estranhos, não aceitarem nada vindo
destes, não permitirem brincadeiras que põem em risco a sua formação, integridade e segurança,
a ficarem atentos, pois, o mesmo vale para o ambiente virtual, a exemplo do jogo de terror Momo,
que viralizou mundialmente pelas redes sociais, com suas idas e vindas, continua sendo motivo de
alerta para a família e educadores. No entanto, torna-se necessário informar que há também um
ambiente de divulgações mentirosas no sentido de se propagar o pânico entre as pessoas. Devemos
ter cuidado para não incorporar o desejo daqueles que querem fazer o mal. Sugerimos a leitura do
texto do Correio Brasiliense no endereço disponibilizado abaixo, como forma de se apropriar de
um melhor conhecimento sobre o exposto.
No Colégio Módulo, reforçaremos as nossas ações de orientação quanto ao uso responsável
e disciplinado da internet e o peso dessas ações para uma formação mais plena, consolidando
conteúdos que muito contribuem para o nosso bem estar, enriquecendo nossos conhecimentos e
dando um sentido de felicidade e orgulho para as nossas ações cotidianas.
Outrossim, citamos ainda o incentivo à leitura como uma excelente ferramenta de
desenvolvimento cognitivo e emocional para os alunos. Os livros têm temas cada vez mais diversos
e atraentes. Disponibilizá-los em casa para os pequenos é uma boa estratégia para estimulá-los no
gosto por essa fonte muito importante de saberes e fantasia. Desse modo, estamos incorporando,
neles, o hábito saudável e tão essencial de uma boa leitura.
Gostaríamos muito de podermos contar com o necessário apoio de todos, para juntos,
edificarmos uma formação cognitiva e emocional bastante forte e sustentável para nossas crianças,
razão maior de tudo o que fazemos.
Atenciosamente,
A DIREÇÃO
www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2019/03/18/internabrasil,743751/pegadinha-ou-realidade-o-que-se-sabe-ate-agora-sobre-momo-no-youtube.shtml

