
CIBERSEGURANÇA 



É preciso garantir que crianças  e adolescentes tenham
um acesso saudável à Internet e possam desfrutar desse
mundo on-line sem que haja riscos ou acesso a conteúdo

impróprio. Há vários aplicativos que visam limitar o
tempo de uso, monitorar a posição do GPS, acessar os

aplicativos e ler mensagens à distância.
 
 

PROTEÇÃO PARA SEUS FILHOS 



Ferramenta em que os pais podem bloquear o acesso a
determinados conteúdos e mídias no smartphone dos

filhos, dessa forma impedido que a criança acesse
determinados apps (como redes socias ou jogos, por

exemplo).
 
 

 

AppBlock



 
Reduza sua preocupação usando rastreamento de

telefone proativo com controle parental e que
monitora tambem a mídia social.

 

 mSpy 

direito_na_educação



 
Monitoramento e controle com alertas baseados

em inteligência artificial.

 Eyezy
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É possível ver quais aplicativos  os(as)

adolescentes gastam tempo, aprovar ou
impedir downloads de novas aplicações e

recomendar apps e jogos educativos.
Também é possível definir limites de

tempo ou bloquear o dispositivo , além de
rastrear sua localização.  

 

 

 Google Family Link 
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Criar filtros para as buscas na web,

mostra a localização, bloqueia apps.
Também é possível definir limites

de tempo e rastrear sua localização.   
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Dentre todos os recursos os principais são:

tempo de atividade, localização em tempo real,
bloqueio de apps, detecção de conteúdo
suspeito, filtros de conteúdo da web.   

 

Fami Safe



 
Bloqueio de pornografia, relatório de

atividades dos(as) adolescentes na internet,
controle do tempo de tela, bloqueio de

aplicativos, monitoramento em redes sociais
e YouTube e rastreamento de localização

com botão de pânico. 
 

 

Qustodio
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A opção da Norton oferece controle

de tempo gasto no dispositivo e
relatórios dos sites que os(as)

adolescentes acessam e bloqueiam
aplicativos. Navegação mais

simples.
 
 
 

Norton Family Premier 
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Permite monitorar as comunicações
em aplicativos, bloquear o acesso a
sites indevidos, gerenciar o acesso a

aplicativos e jogos e rastrear a
localização. 

 

 

Kaspersky Safe Kids 
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Permite monitorar as comunicações
em aplicativos, bloquear o acesso a
sites indevidos, gerenciar o acesso a

aplicativos e jogos e rastrear a
localização.  

 

 

Kids Place
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