Dicas para um

Acordo sobre o uso da mídia
• Elaborem o acordo junto com seus filhos.
• O uso da mídia inclui TV, vídeos, computador e internet.
• Determinem não apenas por quanto tempo as mídias podem ser utilizadas, mas também quando.
• Contingentes semanais de utilização das mídias fazem mais sentido do que horas diárias de
utilização.
• Determinem se e em que medida o uso das novas mídias para as tarefas de casa será contado no
tempo de uso semanal.
• Determinem que tipo de oferta, como chats, redes sociais e jogos podem ser utilizados.
• Elaborem regras de comportamento para as conversas nos chats, assim como para a manipulação da
internet e dos jogos. Essas regras valem em princípio também fora de casa.
• Combinem que as indicações de idade de filmes, programas de televisão e jogos serão estritamente
observadas.
• Estabeleçam juntos regras para lidar com conteúdos inadequados. Esclareçam para seus filhos que as
novas mídias não são um local sem leis e que, por exemplo, a posse de pornografia pesada ou de
representações de violência contra pessoas ou animais é passível de punição. Deem a seus filhos
porém a certeza de que vocês sempre estão à disposição como parceiros de diálogo.
• Combinem com seus filhos como será controlado se essas regras foram observadas.
• Insistam para que as regras sejam observadas.
• Determinem consequências caso as regras não forem observadas.
• Façam regras para vocês mesmos. Aí se inclui que as crianças não devem ser „espionadas“.
• Não utilizem as novas mídias nem como castigo, nem como recompensa.
• Coordenem o acordo com as regras para a utilização das novas mídias da escola de seus filhos.
• Adaptem o acordo periodicamente. As crianças se desenvolvem e podem, com o tempo, assumir
mais responsabilidade.
.................................................................................................................................................
Mais informações sobre o tema educação para uso da mídia, competência com a mídia, redes socias,
jogos ou os apectos legais de utilização da mídia podem ser encontrados no site www.elternet.ch.
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